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1. RTU SENĀTA LĒMUMS PAR PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMAS 
“Dzelzceļa elektrosistēmas” ĪSTENOŠANU 

 
Bakalaura studiju programma  

Rīgas Tehniskā universitāte piesaka akreditēšanai bakalaura profesionālo studiju 
programmu “Dzelzceļa elektrosistēmas” (1.pielikums). RTU Senāts izstrādāto programmu 
“Dzelzceļa elektrosistēmas” akceptēja 2007.gada 25.jūnija sēdē, prot. Nr. 515.  

Piesakāmā programma izveidota, ievērojot profesijas standarta “Inženieris dzelzceļa 
elektrosistēmās” (iesniegts apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā) un LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr.481 prasības. Par šīs  programmas pamatu ir ņemta 2000.gada 25. 
aprīlī RTU Senāta sēdē, protokols Nr.449, apstiprinātā un akreditētā ar akreditācijas komisijas 
2002.gada 27.februāra lēmumu Nr. 514 (akreditācijas lapa Nr. 023-483) profesionālo studiju 
programmas “Transporta datorvadības, informācijas un  elektroniskās sistēmas” “Dzelzceļa 
elektroiekārtu datorvadības sistēmas” specializācijas programma.  

 
Maģistra studiju programma   

Rīgas Tehniskā universitāte piesaka akreditēšanai maģistra profesionālo studiju 
programmu “Dzelzceļa elektrosistēmas” (2.pielikums). RTU Senāts izstrādāto programmu 
“Dzelzceļa elektrosistēmas” akceptēja 2007.g. 10.decembra sēdē, prot. Nr. 518.  

Piesakāmā programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar 
bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa 
transporta nozarē un bakalaura akadēmisko grādu elektrozinātnē. Par pamatu ir ņemta 
maģistra akadēmiskā programma, apstiprināta  RTU Senātā 2000.gada 25. aprīlī RTU Senāta 
sēdē, protokols Nr.449 un iepriekš akreditētā ar akreditācijas komisijas 2002.gada 27.februāra 
lēmumu Nr. 517, (akreditācijas lapa Nr. 023-486), divgadīgā „Transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās sistēmas” „Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmu” 
specializācijas  programma. 

Stratēģiskie studiju programmu jautājumi tiek apspriesti RTU Transporta un mašīnzinību 
fakultātes Direktoru padomes un Dzelzceļa transporta institūta (DzTI) padomes sēdēs. 

Profesionālo studiju programma “Dzelzceļa elektrosistēmas” balstās uz Dzelzceļa 
transporta institūtu, kas arī ir šīs programmas akreditācijas virzītājs. 

Dzelzceļa transporta institūta (DzTI) īss apskats 
Vispārīgās ziņas: DzTI nodibināts ar RTU rektora 1992. gada 18. maija pavēli. Pirmo 
Dzelzceļa transporta institūta (DzTI) Nolikumu RTU Senāts pieņēma 1993.gada 31.maijā 
(protokols Nr.385), pēc kura Dzelzceļa transporta institūts tika iekļauts Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes sastāvā. Ar 2000.gada 31.janvāra RTU Senāta lēmumu studijas 
transporta jomā tika apvienotas RTU Transporta un mašīnzinību (TM) fakultātē. Sakarā ar 
izmaiņām institūta struktūrā 2001.gada 17. decembrī RTU Senāts (protokols Nr.463) 
apstiprināja jauno otro Dzelzceļa transporta institūta nolikumu. 
Pašreiz DzTI sastāvā ir: 

 Dzelzceļa transporta profesora grupa; 
 Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra; 
 Dzelzceļa darbinieku sertifikācijas centrs. 

Institūta personāls: DzTI personālu veido akadēmiskais personāls (12), mācību personāls (4) 
un zinātniskie darbinieki (7 doktoranti). Dzelzceļa transporta profesoru grupu vada prof. 
P.Balckars, kurš ir arī DzTI direktors, Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas 
katedru vada asoc.prof. M.Mezītis. 

Mācību-metodiskā darbība: DzTI pasniedzēji nodrošina studijas RTU akadēmiskajās un 
profesionālajās programmās dzelzceļa transporta zinību priekšmetos, kā arī organizē studijas  
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akadēmisko studiju programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas” specializācijas virzienos “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas”, 
“Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas”, kā arī profesionālo studiju 
programmas „Dzelzceļa transports” trijos virzienos, programmas “Elektrotehnoloģiju 
datorvadības” specializācijas virzienos “Dzelzceļa automātika un datorvadība” un “Virszemes 
elektrotransports”, programmas “Transporta elektronika un telemātika” specializācijas 
virzienā “Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas”.  

Programmas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles (RTU DF) īss apskats 

Vispārīgās ziņas: Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle (līdz 1994. gadam - RPI 
Daugavpils Vispārtehniskā fakultāte, līdz 2002. gadam - RTU mācību-zinātņu centrs,) dibināta 
1961. gadā.  

Līdz 1992. gadam speciālisti tika sagatavoti trīs profilos: mehānika, elektroenerģētika un 
celtniecība, pašlaik studentus sagatavo piecos profilos: mašīnzinības, enerģētika, būvniecība, 
ekonomika un datorzinātnes. 

RTU Daugavpils filiāles mērķis – dot iespēju uzsākt augstākās tehniskās izglītības 
iegūšanu Latgales reģionā. Filiāle nodrošina, atbilstoši studiju mācību plāniem, obligāto un 
izvēles priekšmetu pasniegšanu sekojošās programmu grupās dienas nodaļā: mehānika, 
būvniecība, elektrozinātnes, datorzinātnes un ekonomika no pirmā līdz otrajam kursam 
ieskaitot. Ar RTU Senāta lēmumu Filiālē var tikt uzsākta citu programmu realizācija. 

RTU Daugavpils filiāle darbojās saskaņā ar RTU Satversmi: filiāle ir RTU patstāvīga 
struktūrvienība. Filiāli dibina un likvidē ar Senāta lēmumu. Filiāles uzdevumos ietilpst 
nodrošināt Latvijas novadu iedzīvotājiem iespēju studēt ar Senāta lēmumiem noteiktajās 
akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmas dienas, vakara vai neklātienes 
apmācības formās Senāta apstiprinātā apjomā. 

RTU Daugavpils filiālē īstenojās RTU licenzētas un akreditētas studiju programmas, un 
mācību priekšmetu darba programmas tiek saskaņotas ar atbildīgajiem pasniedzējiem 
attiecīgajās RTU katedrās un profesoru grupās, kuras izsniedz filiāles pasniedzējiem atļauju 
priekšmeta pasniegšanai. 

Filiālē pirmajos kursos tiek iegūtas augstākās izglītības pamatzināšanas, bet tālākā 
specializācija un bakalaura darbu aizstāvēšana notiek attiecīgajās fakultātēs Rīgā. Pēc otrā 
kursa beigšanas dienas nodaļas studenti turpina mācības attiecīgajās Rīgas Tehniskās 
universitātes fakultātēs un tur iegūst augstāko izglītību (vienu gadu mācās bakalaura grāda 
iegūšanai, bet pēc tam turpina studijas maģistratūrā, kuru ilgums ir pusotra vai divi gadi, vai 
arī divu gadu laikā iegūst inženiera diplomu). Neklātienes nodaļas studenti turpina mācības 
Rīgā pēc trešā kursa beigšanas.  

Filiāles pastāvēšanas laikā tika sagatavoti apmēram 5000 speciālistu, lielākā daļa no tiem 
strādā dažādās Latgales  novada iestādēs un organizācijās. 

RTU DF personāls: Mācību procesu dienas un neklātienes nodaļās nodrošina 13 štata 
pasniedzēji, no kuriem 5 ir ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu, 9 stundu pasniedzēji un 17 
mācību un palīgpersonāla štata vienības. Vairāki no filiāles darbiniekiem paaugstina 
kvalifikāciju doktorantūrā un maģistratūrā (M.Dobkeviča, I.Griņevičs, A.Grigorjevs, 
S.Smirnovs, J.Tretjakova). 

2. LICENCES STUDIJU PROGRAMMAI  

  Augstākās izglītības profesionālo studiju programmai “Dzelzceļa elektrosistēmas” 
2009.gada 26.jūnijā ir izsniegta licence  par tiesībām īstenot šo programmu bakalaura 



5 

 

 

profesionālā grāda un inženiera kvalifikācijas iegūšanai (licences Nr. 04051-143, 1.pielikums) 
un maģistra profesionālā grāda iegūšanai (licence Nr.04051-144, 2.pielikums). Licences 
derīguma termiņš – 3 gadi. Paredzēta studiju programmas īstenošana pilna un nepilna laika 
(neklātienes) studijās. 

3. IESPĒJU NODROŠINĀJUMS STUDIJU PROGRAMMĀ “DZELZCEĻA 
ELEKTROSISTĒMAS” STUDĒJOŠIEM, TURPINĀT STUDIJAS CITĀ 
PROGRAMMĀ TĀS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 

  Latvijas augstākās izglītības iestādēs nav analogas studiju programmas, bet studiju 
programmas likvidācijas gadījumā studējošie var izmantot iespēju pāriet uz līdzīgām studiju 
programmām RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes “Elektrotehnoloģiju 
datorvadības” un Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes “Transporta elektronika un 
telemātika” programmām. Vienošanās protokoli doti 1. un 2. pielikumā. 

4. STUDIJU PROGRAMMA UN TĀS STUDIJU PLĀNI 

Profesionālās studijas Dzelzceļa elektrosistēmu programmā tiek īstenotas 2 virzienos. Šīs 
programmas studijas nodrošina Dzelzceļa transporta institūts, kur vadošā struktūrvienība šo 
studiju realizācijā ir Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra.  

RTU Daugavpils filiāle nodrošina šīs programmas pilna un nepilna laika (neklātienes) 
bakalaura profesionālās studijas 3 semestru garumā.  

Studentiem pēc pirmā kursa ir iespēja izvēlēties turpmākajām studijām vienu no šīs 
programmas 2 virzieniem: 

 Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas; 
 Elektriskais transports. 

4.1. Bakalaura profesionālo studiju programma 
Studiju uzsākšanai nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.  

Programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta 
elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, 
kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un 
elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu 
tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot tālākām studijām 
maģistratūrā. 

Bakalaura profesionālo studiju programma ietver 180 kredītpunktu apjomu ar apmācību 
ilgumu 4,5 gadi pilna laika studijās un 5,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijās. Studiju 
gala rezultātā studējošie iegūst bakalaura profesionālo grādu dzelzceļa elektrosistēmās un 
inženiera kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmās. 
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Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums: 
Standartā paredzētie  

priekšmetu bloki 
Programmā 
paredzētais 

apjoms 

Izglītības 
standartā 
noteiktais 

apjoms 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi  
a) humanitāro un sociālo priekšmetu kursi  

14 KP  
20 KP 6 KP 

2. Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģijas 
kursi                                                    

36 KP 36 KP 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi  40 KP  
60 KP 4. Obligātās izvēles nozares profesionālās 

specializācijas kursi  
 

40 KP 
5. Brīvās izvēles priekšmeti  6 KP 6 KP 
6. Prakse                                                              26 KP 26 KP 
7. Valsts pārbaudījumi  12 KP 12 KP 

Kopā: 180 KP 160 KP 

 

Programma un tās apraksts dots 1. pielikumā, bet 4.1. tabulā uzrādīts 
rekomendētais obligātās izvēles priekšmetu sadalījums pa programmas virzienu 
specializācijām. Specializāciju apzīmējumi: 

1 – Dzelzceļa transporta automātikas un telemehānikas sistēmas; 

2 – Elektriskais transports.  

4.1. tabula 

       Obligātās izvēles priekšmeti 
Nr. 
p.k. 
 

Mācību 
priekšmets 

Specializācijas 
 

KP 

1 2  
1. Vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas X  5 
2. Staciju informācijas vadības un kontroles sistēmas X  5 
3. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu 

projektēšana   
X  2 

4. Vilcienu kustības vadības mikroprocesoru sistēmas X  4 
5. Automātikas un telemehānikas sistēmu specmērījumi X  3 
6. Transporta vadības datu bāzes X  4 
7. Automātikas un telemehānikas tehniskās apkopes 

organizācija 
X  2 

8. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas X  3 
9. Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas X  3 
10. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana   X  4 
11. Elektroniskās drošības sistēmas dzelzceļa transportā X X 3 
12. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas X X 3 
13. Dzelzceļa transporta elektroapgāde X X 4 
14. Vilces teorija  X 2 
15. Elektrovilcienu mehāniskā daļa  X 2 
16. Elektrotransporta vilces piedziņas  X 2 
17. Vilces dzinēji un aparāti  X 5 
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4.1. tabulas turpinājums

Nr. 
p.k. 
 

Mācību 
priekšmets 

Specializācijas 
 

KP 

1 2  
18. Vilces pārveidotāji  X 3 
19. Elektrotransporta pusvadītāju pārveidotāji  X 2 
20. Vilces apakšstacijas  X 4 
21. Elektrotransporta barošanas tīkli  X 4 
22. Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā  X 4 
23. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošums  X 3 
24. Elektrovilcienu ekspluatācija un tehniskās apkopes 

tehnoloģija 
 X 2 

25. Dzelzceļa transporta elektroapgāde  X 4 
26. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā  X 4 
27. Dzelzceļa transporta mikroprocesoru vadības sistēmas  X 4 

 Kredītpunkti  kopā: 40 40  

 

Bakalaura profesionālo studiju programma Dzelzceļa elektrosistēmas ir 
starpfakultāšu programma, tā kā tās īstenošanā piedalās divas fakultātes – Transporta un 
mašīnzinību fakultāte (TMF) ar tās apakšstruktūrvienību Dzelzceļa transporta institūtu un 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte ar tās apakšstruktūrvienību Industriālās elektronikas 
un elektrotehnikas institūtu. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) ar tās 
apakšstruktūrvienību Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu nodrošina 2. kursa 
studijas 37 KP apjomā, izņemot viena priekšmeta – Elektriskie mērījumi elektromehāniskajās 
sistēmās – pasniegšanu. Studijas 3., 4. un 5. kursā nodrošina Dzelzceļa transporta institūts.  1. 
un 2. kursa priekšmetu sadalījums starp fakultātēm uzrādīts 4.2. tabulā. 

4.2. tabula 

Studiju priekšmetu sadalījums starp fakultātēm 
Nr.
p.k. 

1.semestris (TMF) KP Specializācijas 
1 2 

1. Datormācība (pamatkurss) 3.0 X    
2. Saskarsmes pamati 2.0 X    
3. Ekonomika 2.0 X    
4. Darba aizsardzības pamati 1.0 X    
5. Inženierķīmija 2.0 X    
6. Matemātika 5.0/4.0 X X   
7. Fizika 3.0/3.0 X X   
8. Svešvaloda 2.0/2.0 X X   
9. Sports 0.0 X X X X 
10. Latviešu valoda (brīvā izvēle) 1.0 X X   
11. Pastiprināts latviešu valodas kurss 

(brīvā izvēle) vai cits priekšmets 
2.0 X X   
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4.2. tabulas turpinājums

Nr.
p.k. 

2.semestris (TMF) KP Specializācijas 
1 2 

1. Tehniskā mehānika 2.0  X   
2. Civilā aizsardzība 1.0  X   
3. Materiālzinības 2.0  X   
4. Datortehnoloģijas transportā 3.0  X   
5. Ievads specialitātē 1.0  X   
6. Humanitārais priekšmets 2.0  X   
 3.semestris -  (EEF un DzTI)      
1. Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika 
2.0   X  

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati 6.0   X  
3. Elektriskie mērījumi 

elektromehāniskajās sistēmās 
(DzTI) 

3.0   X  

4. Matemātikas papildnodaļas 
(elektrozinībās) 

2.0   X  

5. Elektroniskās iekārtas 4.0   X  
6. Signālu teorijas pamati  3.0   X  
 4.semestris - (EEF)      
1. Ciparu elektronika un datoru 

arhitektūra 
3.0    X 

2. Energoelektronika 3.0    X 
3. Ķēžu teorija 5.0    X 
4. Elektriskās mašīnas 5.0    X 
5. Regulēšanas teorijas pamati 2.0    X 
6. Brīvā izvēle 2.0    X 
       

 

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” kalendārais 
plāns pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam un piektajam mācību gadam dots attiecīgi 4.3. – 
4.7. tabulās.  

4.3.tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 1. kursam (RTU obligātie priekšmeti). 
 
Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab. Lek. Pr. Lab
1. Matemātika  5 48 48  4 32 48  
2. Fizika  3 32  16 3 32  16 
3. Ekonomika  2 16 16      
4. Datormācība (pamatkurss) 3 24  24     
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4.3. tabulas turpinājums

 
Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek Pr. Lab
5. Saskarsmes pamati 2 16 16      
6. Inženierķīmija  2 16  16     
7. Civilā aizsardzība  1 8  8     
8. Sports  -  32    32  
9. Valodas 2  32  2  32  
10. Materiālzinības     2 16  16 
11. Tehniskā mehānika  -    2 16 32  
12. Datortehnoloģijas transportā -    3 16  32 
13. Darba aizsardzības pamati      1 16   
14. Ievads specialitātē  -    1 16   
15. Humanitārie, sociālie priekšmeti     2 32   
16. Brīvās izvēles priekšmeti (Latviešu 

valoda**) 
2  32      

Kopā: 22 160 144 64 20 176 144 64 

 

** - Obligātās izvēles priekšmets skolu absolventiem ar latviešu un krievu mācību valodu, kuri 
nav izturējuši pārbaudes testu 

 

4.4.tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 2. kursam  
 

Nr. 
p.k 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab
1. Matemātikas  papildnodaļas  

(elektrozinībās) 
2 16 16      

2. Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 

2 16 16      

3. Elektroniskās iekārtas 4 32  32     
4. Elektrotehnikas teorētiskie pamati 6 48 32 16     
5. Elektriskie mērījumi 

elektromehāniskajās sistēmās 
3 32  32     

6. Signālu teorijas pamati 3 32  16     
7. Elektriskās mašīnas     5 48  32 
8. Regulēšanas teorijas pamati     2 24  8 
9. Ķēžu teorija     5 48 16 16 
10. Energoelektronika     3 48   
11. Ciparu elektronika un 

datorarhitektūra 
    3 32  16 

 Brīvās izvēles priekšmeti     2    
 Kopā: 20 176 64 96 20 200 16 72 
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4.5.tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 3. kursam  
 

Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr Lab Lek Pr. Lab
1 Darba aizsardzība 1 16       
2. Dzelzceļa vispārējas kurss 2 32    16     
3. Elektrotransporta barošanas tīkli 4 32 16 16     
4. Transporta vadības datu bāzes 4 32  32     
5. Staciju informācijas vadības un 

kontroles sistēmas 
5 48  32     

6. Vilces apakšstacijas 4 32 16 16     
7. Vilcienu kustības intervālu 

regulēšanas sistēmas 
5 48  32     

8. Automātikas un telemehānikas 
sistēmu tehniskās apkopes 
organizācija 

2 32 16      

9. Vilces pārveidotāji 3 16  48     
10. Vilces dzinēji un aparāti 5 32 16 32     
11. Brīvas izvēles priekšmeti 2        
12. Transporta iekārtu datorprojektēšana     3 16  32 
13. Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmas      

( studiju projekts) 
    2  16 16 

14. Dzelzceļa transporta  
mikroprocesoru sistēmas 

    3 16  48 

15. Transporta iekārtu datorprojektēsana 
(studiju projekts) 

    2   32 

16. Elektrotransporta pusvadītāju 
pārveidotāji 

    2 32   

17. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas līnijas 

    3 16  32 

18. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas     3 16  32 
19. Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa 

transportā 
    4 32  32 

20. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmu projektēšana 

    2 16  32 

21. Dzelzceļa transporta elektroapgāde     4 32 16 16 
22. Elektrotransporta vilces piedziņas     2 32   
23. Elektroniskās drošības sistēmas 

dzelzceļa transportā 
    3 32  16 

Kopā: 21 416   20 416   
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4.6.tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 4. kursam  
 

Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab. Lek. Pr. Lab
1 Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu 

drošība ( studiju projekts) 
2  16 16     

2. Dzelzceļa transporta tehnisko 
sistēmu drošība 

3 16  48     

3. Dzelzceļa transporta datortīklu 
administrēšana 

4 32  32     

4. Elektrovilcienu vadības sistēmas 4 32  16     
5. Dzelzceļa transporta automatizētās 

vadības sistēmas 
3 16  32     

6. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas līnijas 

3 16  32     

7. Elektroniskās drošības sistēmas 
dzelzceļa transportā 

3 32  16     

8. Dzelzceļa transporta mikroprocesoru 
vadības sistēmas 

4 32  32     

9. Vilcienu kustības vadības 
mikroprocesoru sistēmas 

4 32  32     

10. Negraujošā kontrole dzelzceļa 
transportā 

4 32  32     

11. Automātikas un telemehānikas 
sistēmu specmērījumi 

3 16  48     

12. Prakse     20    
Kopā: 19    20    

 

4.7.tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 5. kursam  
 
Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab. Lek. Pr. Lab
1. Prakse   6    - - - - 
2. Bakalaura darbs (ar projektu daļu)  

12 
   - - - - 

Kopā: 18    - - - - 

 

Kredītpunktu skaits programmai kopumā: I + II + III + IV + V = 42 + 40 + 41 + 39 + 
+ 18 = 180 KP 

Bakalaura profesionālo studiju programmas mācību priekšmetu daļu (A.Obligātie 
priekšmeti, B.Obligātās izvēles priekšmeti, C.Brīvās izvēles priekšmeti) apjomu kredītpunktos 
raksturo šāda attiecība A : B : C = 90 : 40 : 6. Tātad studentiem ir dotas lielas iespējas studēt 
un papildināt zināšanas izvēlētajā specializācijā, kā arī humanitāro un sociālo zinātņu 
virzienos.    
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RTU Daugavpils filiālē realizējamās bakalaura profesionālo studiju programmas 
“Dzelzceļa elektrosistēmas” studiju plāni doti 4.8. – 4.10. tabulās, bet mācību spēku CV 
1.pielikumā. 

4.8. tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 1. semestrim 
 
Nr. 
p.k. 
 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

 
Pasniedzējs     

Rudens semestris 
 

KP 
Stundas 

Lek. Pr. Lab.

1. Matemātika  Lekt.S.Smirnovs 5.0 48 48  
2. Ekonomika Lekt. V.Strautmane 2.0 16 16  
3. Fizika  Lekt. V.Miglāns 3.0 32  16 
4. Datormācība (pamatkurss) Doc. R.Smirnova 3.0 24  24 
5. Darba aizsardzības pamati Doc. R.Osipova 1.0 16   
6. Saskarsmes pamati Lekt. S.Stašāne 2.0 16 16  
7. Inženierķīmija Prof.V.Kampars 2.0 16  16 
8. Sports Asist.A.Kazakevičs 0.0  32  
9. Angļu valoda [1/2] Lekt.J.Tretjakova 2.0  32  

11. Vācu valoda [1/2] Lekt. L.Rotaja 2.0  32  
12. Latviešu valoda Lekt. S.Stašāne 2.0  32  

Kopā: 20 168 208 56 
 

 
4.9. tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 2. semestrim 
 
Nr. 
p.k. 
 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

 
Pasniedzējs     

Pavasara semestris 
 

KP 
Stundas 

Lek. Pr. Lab.

1. Matemātika [2/2] Lekt.S.Smirnovs 4.0 32 48  
2. Civilā aizsardzība Doc.R.Osipova 1.0 8  8 
3. Fizika [2/2] Lekt. V.Miglāns 3.0 32  16 
4. Ievads specialitātē Lekt.V.Strautmane 1.0 16   
5. Materiālzinības Lekt.V.Strautmane 2.0 16  16 
6. Datortehnilogijas transportā Prof.L.Sergejeva 3.0 16  32 
7. Tehniskā mehānika Lekt.I.Griņevičs  2.0 16 32  
8. Vispārējā socioloģija. Lekt. S.Stašāne 2.0 16 16  
9. Sports [2/2] Lekt.A.Kazakevičs 0.0  32  

10. Angļu valoda [2/2] Lekt. J.Tretjakova 2.0  32  
11. Vācu valoda [2/2] Lekt. L.Rotaja 2.0  32  

Kopā: 20.0 152 192 72 
 

4.10. tabula 
Studiju programmas kalendārais plāns 3. semestrim 

 
Nr. 
p.k. 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

 
Pasniedzējs     

Rudens semestris 
 

KP 
Stundas 

Lek. Pr. Lab.
1. Signālu teorijas pamati Doc.V.Ņikišins 3.0 32  16 
2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Doc.V.Ņikišins 6.0 48 32 16 

3. Elektriskie mērījumi 
elektromehāniskajās sistēmās Lekt.V.Miglāns 3.0 32  32 
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4.10. tabulas turpinājums

 
Nr. 
p.k. 
 

 
Priekšmeta  
nosaukums 

 
Pasniedzējs     

Rudens semestris 
 

KP 
Stundas 

Lek. Pr. Lab.

6. EEP475.Elektroniskās iekārtas Doc.I.Ščukins 4.0 32  32 

7. DMS212.Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika Lekt.M.Dobkeviča 2.0 16 16  

8. DIM205.Matemātikas papildnodaļas 
(elektrozinībās) Doc.R.Smirnova 2.0 16 16  

Kopā: 20 176 64 96 

 
4.2. Maģistra profesionālo studiju programma 

 

Studiju uzsākšanai nepieciešams bakalaura profesionālais grāds un/vai 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija vai bakalaura akadēmiskais grāds. 

Programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa 
elektrosistēmu projektēšanas un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai.  

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un 
patstāvīgajās literatūras studijās apgūt programmas fundamentālo zinātņu pamatus,  viena no 
specializācijas virziena teorētisko pamatu nodrošinošos priekšmetus, kā arī humanitāri 
sociālos priekšmetus.  

Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā 
kvalifikācija: 

• dzelzceļa transporta elektrosistēmu projektēšanā un izstrādāšanā;  

• zinātniski pētniecisku darba veikšanai dzelzceļa elektrosistēmu  nozarē; 

• eksperimentālo pētījumu veikšanai dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko 
sistēmu un iekārtu darbības izpētē. 

Paredzēts arī, ka šī  izglītība nodrošina zināšanas, kas veido nepieciešamo kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā.  

Maģistra profesionālo studiju programma ietver 60 kredītpunktu apjomu ar apmācību 
ilgumu 1,5 gadi vai 120 kredītpunktu apjomu ar apmācības ilgumu 3 gadi pilna laika studijās, 
un 2 vai 4 gadi attiecīgi nepilna laika (neklātienes) studijās.  

Studiju gala rezultātā studējošie iegūst maģistra profesionālo grādu dzelzceļa 
elektrosistēmās vai inženiera kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmās un maģistra profesionālo 
grādu dzelzceļa elektrosistēmās.  

Programma un tās apraksts dots 2. pielikumā, bet 4.11. tabulā uzrādīts rekomendētais 
obligātās izvēles priekšmetu sadalījums pa programmas virzienu specializācijām.  
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Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums  
 

 Studijām 60 
KP apjomā 

studijām 120 
KP apjomā 

A. Obligātie studiju priekšmeti ........................ 
B. Specializējošie priekšmeti ...................... 
     Pedagoģijas un psiholoģijas ................... 
C. Brīvās izvēles priekšmeti  ...................... 
D. Prakse ........................................................................   
E. Gala pārbaudījumi (maģistra darbs) .......................... 
E. Gala pārbaudījumi (maģistra darbs ar projekta daļu) 

18 KP 
  8 KP 
  4 KP  
  4 KP 
  6 KP 
20 KP 

- 

33 KP 
19 KP 
  4 KP   
  4 KP 
 32 KP 

- 
28 KP 

                                                                              Kopā:   60 KP        120 KP
 

4.11. tabula 

Mācību priekšmetu sadalījums pa specializācijām: 

1 – Dzelzceļa transporta automātikas un telemehānikas sistēmas; 

2 – Elektriskais transports.  
Nr.
p.k 

Mācību  priekšmets Specializācijas KP 

1 2  
1. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu 

projektēšana 
X  6 

2. Dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības datortehnoloģijas X  6 

3. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika 

X  3 

4. Jaunievedumu stratēģijas vadīšana X  3 

5. Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas dzelzceļa 
transportā  

X  2 

6. Informācijas tehnoloģiju menedžments X X 2 
7. Transporta sakaru sistēmas X  2 
8. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas X  3 
9. Elektroniskās drošības sistēmas dzelzceļa transportā X  3 

10. Vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas X  5 
11. Stacijas informācijas vadības un kontroles sistēmas X  5 
12. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana X  4 
13. Vilces aprēķini  X 3 
14. Dzelzceļa transporta vilces elektroiekārtas  X 3 
15. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem  X 3 
16. Dzelzceļa transporta elektroiekārtu tehniskā diagnostika  X 2 
17. Elektrovilcienu automatizācija  X 2 
18. Vilces apakšstacijas  X 4 
19. Elektrotransporta barošanas tīkli  X 4 
20. Dzelzceļa transporta elektroapgāde  X 4 
21. Elektrovilcienu mehāniskā daļa  X 2 
22. Elektrovilcienu vadības sistēmas  X 4 
23. Negraujoša kontrole dzelzceļa transportā  X 4 

 

Maģistra profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” kalendārais 
plāns pirmajam un otrajam mācību gadam dots attiecīgi 4.12. un 4.13. tabulās.  
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4.12. tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 1. kursam 
 
Nr. 
p.k 
 

   
  Priekšmeta 
     nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab

1. Transporta sistēmu optimālā vadība 4 32  32     
2. Automatizētas projektēšanas sistēmas 

transportā 
3 32  16     

3. Datu apstrādes sadalītās sistēmas 3 32  16     
4. Dzelzceļa automātikas un 

telemehānikas sistēmu projektēšana 
6 32 32 32     

5. Dzelzceļa pārvadājumu procesa 
vadības datortehnoloģijas 

6 48  48     

6. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika 

3 32  16     

7. Jaunievedumu stratēģijas vadīšana 3 32 16      
8. Vilces aprēķini 3 16 32      
9. Dzelzceļa transporta vilces 

elektroiekārtas 
3 32  32     

10. Automatizācijas sistēmas ar 
mikroprocesoriem 

3 16 16 16     

11. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 4 32 32      
12. Telemehāniskās kontroles sistēmas     4 32  32 
13. Dinamisko objektu monitoringa un 

diagnostikas mikroprocesoru sistēmas 
    4 32  32 

14. Informācijas tehnoloģiju 
menedžments 

    2 16  16 

15. Transporta sakaru sistēmas     2 16  32 
16. Dispečeru vadības informācijas 

tehnoloģijas dzelzceļa transportā 
    2 16  16 

17. Elektrovilcienu automatizācija     2 16  16 
18. Dzelzceļa transporta elektroiekārtu 

tehniskā diagnostika 
    2 16  16 

19. Brīvas izvēles priekšmeti     4    
20, Prakse     6    

Kopā: 20    20    

 

4.13. tabula 

Studiju programmas kalendārais plāns 2. kursam  
 
Nr. 
p.k 
 

   
  Priekšmeta 
     nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab

1. Maģistra darbs 20        
Kopā: 20        

 

Kredītpunktu skaits programmai kopumā: I + II = 40 + 20 = 60 KP. 
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Maģistra akadēmisko studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” kalendārais 
plāns pirmajam mācību gadam dots 4.14.-4.16. tabulā 

 

4.14. tabula 

 

Studiju programmas kalendārais plāns 1. kursam –REGZB 
 
Nr. 
p.k 
 

   
  Priekšmeta 
     nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab

1. Transporta sistēmu optimālā vadība 4 32  32     
2. Automatizētas projektēšanas sistēmas 

transportā 
3 32  16     

3. Datu apstrādes sadalītās sistēmas 3 32  16     
4. Dzelzceļa transporta mikroprocesoru 

sistēmas 
3 16  48     

5. Vilces apakšstacijas 4 32 16 16     
6. Elektrotransporta barošanas tīkli 4 32 16 16     
7. Stacijas informācijas vadības un 

kontroles sistēmas 
5 48  32     

8. Vilcienu kustības intervālu 
regulēšanas sistēmas 

5 48  32     

9. Vilces aprēķini 3 16 32      
10. Dzelzceļa automātikas un 

telemehānikas līnijas 
3 16  32     

11. Dzelzceļa  transporta elektroiekārtu 
tehniskā diagnostika 

2 16  16     

12. Transporta sakaru sistēmas 2 16  32     
13. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2 32       
14. Telemehāniskās kontroles sistēmas     4 32  32 
15. Dinamisko objektu monitoringa un 

diagnostikas mikroprocesoru sistēmas 
    4 32  32 

16. Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmas 
(studiju projekts) 

    2  16 16 

17. Transporta iekārtu datorprojektēšana     3 16  32 
18. Transporta iekārtu datorprojektēšana 

(studiju projekts) 
    2   32 

19. Elektrovilcienu mehāniskā daļa     2 32  16 
20. Elektrovilcienu vadības sistēmas     4 32  16 
21. Negraujoša kontrole dzelzceļa 

transportā 
    4 32  32 

22. Elektroniskās drošības sistēmas 
dzelzceļa transportā 

    3 32  16 

23. Dispečeru vadības informācijas 
tehnoloģijas dzelzceļa transportā 

    2 16  16 

24. Informācijas tehnoloģiju 
menedžments 

    2 16  16 

Kopā: 20    20    

 



17 

 

 

4.15. tabula 

 

Studiju programmas kalendārais plāns 2. kursam –REGZB 
 
Nr. 
p.k 
 

   
  Priekšmeta 
     nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab

1. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu 
drošība 

3 16  48     

2. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu 
drošība(studiju projekts) 

2  16 16     

3. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika 

3 32  16     

4. Dzelzceļa transporta elektroapgāde 4 32 16 16     
5. Automatizācijas sistēmas ar 

mikroprocesoriem 
3 16 16 16     

6. Dzelzceļa transporta datortīklu 
administrēšana 

4 32  32     

7. Dzelzceļa pārvadājumu procesa 
vadības datortehnoloģijas 

6 48  48     

8. Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmu projektēšana 

6 32 32 32     

9. Dzelzceļa transporta vilces 
elektroiekārtas 

3 32  32     

11. Elektrovilcienu automatizācija 2 16  16     
12. Jaunievedumu stratēģijas vadīšana 3 32 16      
13. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2 16 16      
14. Brīvās izvēles priekšmeti 4        
15. Prakse     20    

 Kopā: 20    20    

 

 

4.14. tabula 

 

Studiju programmas kalendārais plāns 3. kursam –REGZB 
 
Nr. 
p.k 
 

   
  Priekšmeta 
     nosaukums 

Rudens semestris Pavasara semestris 
 

KP
Stundas  

KP 
Stundas 

Lek Pr. Lab Lek. Pr. Lab

1. Prakse 12        
2. Maģistra darbs ar projekta daļu 8        
3. Maģistra darbs ar projekta daļu     20    
 Kopā: 20    20    

 

Kredītpunktu skaits programmai kopumā: I + II + III = 40 + 40 + 40 = 120 KP. 
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5. REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR  STUDIJU IESPĒJĀM 

 Ik gadus Rīgas Tehniskā universitāte rīko atvērto durvju dienas vidusskolu un vidēji 
speciālo mācību iestāžu audzēkņiem, kurās piedalās arī Dzelzceļa transporta institūts. 
Interesenti par institūtā realizējamām studiju programmām tiek iepazīstināti ar studiju procesa 
organizāciju, institūta administrācijas un mācībspēku pārstāvjiem, studiju procesa materiāli 
tehnisko nodrošinājumu: auditorijām, laboratorijām, bibliotēku utml. Ārpus Rīgas dzīvojošie 
iepazīstas ar sadzīves apstākļiem institūta studentu viesnīcā.  

 Institūtu mācībspēki veicot apmācību citās izglītības iestādēs informē attiecīgo iestāžu 
audzēkņus par studiju iespējām Dzelzceļa transporta institūtā. Katru gadu tiek organizēti 
izbraukumi uz Daugavpilī - Latgales transporta un sakaru tehnisko skolu,  RTU Daugavpils un 
Liepājas filiālēm, Rīgas Dzelzceļnieku skolu, Rīgas vidusskolām ar informācijas materiāliem 
par institūtā realizējamām studiju programmām.  

Dzelzceļa transporta institūta darbinieki organizē un vada dzelzceļa transporta  
uzņēmumu darbinieku profesionālās apmācības kursus negraujošās kontroles jomā, metinātāju 
atestāciju, vienlaikus informējot attiecīgo uzņēmumu pārstāvjus par studiju iespējām institūtā. 

Regulāri tiek publicēta informācija šādos periodiskos preses izdevumos: Izglītības 
ceļvedis, Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs; avīzēs Latvijas dzelzceļnieks, Nedēļa 
(Rēzekne); uzņēmumu katalogos  Kontakti (Rīga, Rīgas rajons un Jūrmala, Latgale, Zemgale, 
Vidzeme, Kurzeme), Mūsu Latvija, žurnālā “Mūsu rajons”; gada laikā vismaz 5-6 reizes 
LTV7 Televīzijas raidījumos “Dzīvei pa vidu” un “Aktualitātes” tiek rādīts 3 minūšu sižets par 
Dzelzceļa transporta institūtā īstenotām programmām.  

Ir izveidots video raidījuma pusstundas ilgs sižets par Dzelzceļa transporta institūtā 
īstenojamām programmām, materiāli tehnisko nodrošinājumu un institūta izveidošanas vēsturi, 
kas tika vairākas reizes demonstrēts televīzijas pārraidē (LTV7 kanālā) un pašlaik tiek 
izmantots informācijas pasākumu reizēs vidusskolās.  

Gada pirmajā pusē tiek izsūtīti uzaicinājumi Rīgas vidusskolu absolventiem iestāties 
studēt dzelzceļa elektrosistēmas programmās un apgūt šīs nozares specializācijas.  

Studiju iespējas dzelzceļa elektrosistēmas programmā katru gadu tiek popularizētas 
izstādē “Skola” Transporta un mašīnzinību fakultātes stendā.  

Informāciju par studiju iespējām RTU dzelzceļa elektrosistēmas programmās var iegūt arī 
internetā institūta mājas lapā http://www.dzti.lv.  

Institūta buklets un dažas kopijas no minētajiem informācijas materiāliem ir iekļautas 
1.pielikumā.  

6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS 
VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA 

Pašlaik Latvijā, tāpat kā visās Eiropas Savienības valstīs dzelzceļa transportam tiek 
pievērsta īpaša uzmanība, jo ir izveidojusies nenormāla situācija, kad autotransports ir 
izkonkurējis dzelzceļa transportu pat tajās sfērās, kur dzelzceļam ir nepārprotamas 
priekšrocības. Tāpēc tiek modernizēta dzelzceļa transporta infrastruktūra un ritošais sastāvs, 
tiek ieviestas progresīvas tehnoloģijas un veikta dzelzceļa nozares restrukturizācija, lai 
palielinātu kravu pārvadājumu ātrumu un drošību, pasažieru apkalpošanas servisu. Dzelzceļa 
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transportam ir liels īpatsvars valsts iekšzemes kopprodukta veidošanā, kuru nodrošina kravu 
pārvadājumi tranzīta koridoros.  

Jau pašlaik ir vērojams dzelzceļa transporta augstākās kvalifikācijas speciālistu 
trūkums valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” struktūrvienībās, kā arī dzelzceļa transportam 
radnieciskās nozarēs.  Ņemot vērā tuvākajā laikā projektējamo un būvējamo jauno dzelzceļa 
līniju “Rail Baltica”, šādu speciālistu trūkums tikai pieaugs, tāpēc, lai nodrošinātu dzelzceļa 
transporta nozari ar kvalificētie speciālistiem, to sagatavošanai Latvijā ir paredzēta studiju 
programma "Dzelzceļa elektrosistēmas". 

 

 Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un 
profesijas standartam  

Bakalaura profesionālo studiju programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” saturs  pilnībā 
atbilst MK noteikumiem Nr.481/2001 “Noteikumi par otra līmeņa profesionālas augstākās 
izglītības valsts standartu”. Šī atbilstība  valsts profesionālās augstākās izglītības standartam ir 
parādīta 6.1. tabulā. 

6.1.tabula 

Programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” atbilstība valsts profesionālās augstākās 
izglītības standartam 

Standartā paredzētie  
priekšmetu bloki 

Programmā 
paredzētais apjoms 

Izglītības standartā 
noteiktais apjoms 

8. Vispārizglītojošie studiju kursi  
a) humanitāro un sociālo priekšmetu kursi  

14 KP  
20 KP 6 KP 

9. Nozares teorētiskie un informācijas 
tehnoloģijas kursi                                           

 
36 KP 

 
36 KP 

10. Nozares profesionālās specializācijas kursi 40 KP  
60 KP 11. Obligātās izvēles nozares profesionālās 

specializācijas kursi  
 

40 KP 
12. Brīvās izvēles priekšmeti  6 KP 6 KP 
13. Prakse                                                             26 KP 26 KP 
14. Valsts pārbaudījumi  12 KP 12 KP 

Kopā: 180 KP 160 KP 

Nozares profesionālās specializācijas kursu apjoms palielināts līdz 80 KP sakarā ar 
lielāku kopējo studiju apjomu 180 KP (studiju ilgums 4,5 gadi). Tātad programma pilnībā 
atbilst profesionālās augstākās izglītības standartam.  

Maģistra profesionālo studiju programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” salīdzinājums ar 
valsts profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām redzams 6.2. tabulā. 
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6.2. tabula 

Maģistra programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” atbilstība valsts profesionālās 
augstākās izglītības standartam 

Standartā paredzētie  
priekšmetu bloki 

Programmā 
paredzētais apjoms 

Izglītības standartā 
noteiktais apjoms 

1. Obligātie studiju kursi, t.sk.  48 KP 40 KP 
a)  nozares teorētiskie un praktiskie kursi          8 KP >7 KP 
b)  pētnieciskā un projektēšanas darba kursi  10 KP > 5 KP 
c)  pedagoģijas un psiholoģijas kursi 4 KP > 2 KP 
d)  prakse 6 KP > 6 KP 
d)  valsts pārbaudījumi  20 KP > 20 KP 
2. Specializācijas priekšmeti  8 KP - 
3. Brīvās izvēles priekšmeti                                4 KP -. 

Kopā: 60 KP 40 KP 

Izstrādātā  maģistra profesionālo studiju programma pilnībā atbilst profesionālās 
augstākās izglītības standartam. 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti  
Studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” izveidošanā aktīvi piedalījās valsts a/s 

“Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes darbinieki, kuri ieteica modernizēt iepriekšējo 
profesionālās studiju programmas “Transporta datorvadības, informācijas un  elektroniskās 
sistēmas” virzienu “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas” atsevišķa programma  
“Dzelzceļa elektrosistēmas”. Šie ieteikumi arī tika ņemti vērā Dzelzceļa transporta studiju 
programmas izstrādāšanas procesā. Vairāku specializējošo priekšmetu iekļaušana studiju 
programmā ļaus studentiem dziļāk izprast dzelzceļa elektrosistēmu uzturēšanas, remonta un 
projektēšanas principus un izpildes tehnoloģiju, kas savukārt sekmēs viņu veiksmīgāku  
iekļaušanos jaunās “Rail Baltica” līnijas projektēšanas darbos.  

  Programmas realizācijas laikā regulāri tiek uzturēti kontakti ar darba devējiem, dzelzceļa 
transporta nozares un tai radniecīgiem uzņēmumiem. Ja darba devēju ieteikumi programmas 
papildināšanā nav pretrunā ar normatīviem dokumentiem, viņu ieteikumi tiek ņemti vērā.  

7. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS 

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

Bakalaura programma  
Programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta 

elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa  transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta 
elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar 
pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot tālākām 
studijām maģistratūrā.  

Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti.  

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un 
patstāvīgajās literatūras studijās apgūt fundamentālo zinātņu pamatus, virzienu teorētisko 
pamatu nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos un sociālos priekšmetus. 

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes 
profesionālai darbībai dzelzceļa elektrosistēmu jomā un tālākām studijām maģistratūrā: 
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• prasme darboties ar tehnisko literatūru un informācijas materiāliem šajā jomā; 
• prasme izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļu elektriskās sistēmas un 

tehnoloģiskās iekārtas ar datorizētu vadību, kas organiski iekļaujas starptautiskos 
pārvadājumos, nodrošinot to drošu lietošanu un veicinot  transporta integrācijas 
procesus; 

• prasme izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas 
elektrosistēmas, kuras nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu un pasažieru 
efektīvus pārvadājumus; 

• prasme organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas un telemehānikas, kā arī 
elektrotransporta un tā elektroapgādes sistēmu tehnisko līdzekļu un iekārtu 
ekspluatācijas, remonta un diagnostikas darbus, pilnveidot dzelzceļa transporta 
uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;  

• prasme analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt dzelzceļa elektriskās sistēmas un ar 
tām saistītos tehnoloģiskos procesus, lietojot datortehniku un programmatūras. 

Studiju programmai ir sekojoši specializācijas virzieni: 
• dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas; 
• elektriskais transports. 

Paredzētas arī, ka šī profesionālā pamatizglītība nodrošina zināšanas, kas veido 
nepieciešamo kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju profesionālajām aprindām.  
Maģistra programma  

Programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa 
elektrosistēmu projektēšanas un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai. 

Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti.  

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un 
patstāvīgajās literatūras studijās apgūt programmas fundamentālo zinātņu pamatus, viena no 
specializācijas virziena teorētisko pamatu nodrošinošos priekšmetus, kā arī humanitāri 
sociālos priekšmetus. 

Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā 
kvalifikācija: 

• dzelzceļa transporta elektrosistēmu projektēšanā un izstrādāšanā;  
• zinātniski pētniecisku darba veikšanai dzelzceļa elektrosistēmu  nozarē; 
• eksperimentālo pētījumu veikšanai dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko 

sistēmu un iekārtu darbības izpētē. 

Studiju programmai ir sekojoši specializācijas virzieni: 
• dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas; 
• elektriskais transports. 

Paredzēts arī, ka šī  izglītība nodrošina zināšanas, kas veido nepieciešamo kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā.  

7.2. Studiju programmas organizācija   

Profesionālo studiju programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas” ir iekļauti 2 virzieni (sk. 
4.p.).  Tādā veidā šajā studiju programmā, studējošiem ir dotas iespējas izvēlēties vēlamo 
specializāciju kā bakalaura, tā arī maģistra programmā.  
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Lai sasniegtu programmā nospraustos mērķus tiek piedāvāti sekojoši apgūstamo studiju 
priekšmetu bloki: 

Bakalaura studiju programma paredz visiem dzelzceļa elektrosistēmas nozares 
virzieniem kopēju pirmā gada studiju plānu, kura laikā tiek apgūti sekojošie fundamentālie un 
vispārizglītojošie priekšmeti: matemātika, fizika; inženierķīmija; materiālzinības; datormācība 
(pamatkurss);  ievads specialitātē; tehniskā mehānika; saskarsmes pamati; civilā aizsardzība; 
sports;  valodas; datortehnoloģijas transportā; darba aizsardzības pamati; ekonomika, kā arī  
humanitārie un sociālie priekšmeti.  

Otrā gada studijās tiek apgūti kopējie nozares priekšmeti: matemātika (papildnodaļas 
elektrozinībās); varbūtību teorija un matemātiskā statistika; elektroniskās iekārtas; 
elektrotehnikas teorētiskie pamati; elektriskie mērījumi elektromehāniskajās sistēmās; signālu 
teorijas pamati; elektriskās mašīnas; regulēšanas teorijas pamati; ķēžu teorija; 
energoelektronika;  ciparu elektronika un datorarhitektūra, kā arī brīvās izvēles priekšmeti.  

Trešajā un ceturtajā studiju gadā paredzēta dzelzceļa elektrosistēmas nozares virzienu 
specializējošo priekšmetu apguve, ceturtā mācību gada pavasara semestrī paredzēta prakse, bet 
piektā gada rudens semestrī prakses turpinājums un bakalaura darba ar projekta daļu izstrāde.  

Maģistra studiju programmā atkarībā no abiturientu iepriekšējās izglītības ir paredzētas 
1,5 gada un 3 gadu studijas.  

1,5 gada studiju pirmajā gadā tiek apgūti dzelzceļa elektrosistēmas nozares teorētisko 
pamatu priekšmeti, tajā plaši izmantojamās datorprogrammas un to matemātiskais 
nodrošinājums: transporta sistēmu optimālā vadība; automatizētas projektēšanas sistēmas 
transportā; datu apstrādes sadalītās sistēmas; dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu 
projektēšana; dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības datortehnoloģijas; dzelzceļa automātikas 
un telemehānikas iekārtu tehniskā diagnostika; jaunievedumu stratēģijas vadīšana; vilces 
aprēķini; dzelzceļa transporta vilces elektroiekārtas; automatizācijas sistēmas ar 
mikroprocesoriem; pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti; telemehāniskās kontroles sistēmas; 
dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas; informācijas 
tehnoloģiju menedžments; transporta sakaru sistēmas; dispečeru vadības informācijas 
tehnoloģijas dzelzceļa transportā; elektrovilcienu automatizācija; dzelzceļa transporta 
elektroiekārtu tehniskā diagnostika, obligātās izvēles studiju  priekšmeti vienā no 
specializācijām, pedagoģijas un psiholoģijas un brīvās izvēles studiju priekšmeti, un prakse. 

Otrajā studiju gadā 1,5 gada programmā paredzēta maģistra darba izstrāde.  

3 gadu studiju programmā pirmajā studiju gadā paredzēta dzelzceļa elektrosistēmas 
attiecīgā virziena specializējošo priekšmetu, pedagoģijas un psiholoģijas, brīvās izvēles studiju 
priekšmetu apgūšana. Otrā studiju gada plānā paredzēta dzelzceļa elektrosistēmas nozares 
teorētisko pamatu priekšmetu apguve un prakse, bet trešajā studiju gadā prakses turpinājums 
un maģistra darba ar projekta daļu izstrāde.  

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija   

Studenti zināšanas apgūst lekcijās, praktiskās nodarbībās un izpildot laboratorijas 
darbus. Programmā ir paredzēta prakse ārpus mācību iestādes un bakalaura (maģistra) darba 
izstrāde un aizstāvēšana.  

Programmas realizācijā ir iesaistītas daudzas RTU struktūrvienības, jo pirmajā studiju 
gadā vispārizglītojošo obligāto priekšmetu pasniegšana notiek pēc vienotām studiju  
programmām. Otrajā studiju gadā daudzi studiju priekšmeti ir kopīgi ar Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes „Enerģētika un elektrotehnika” un „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 
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profesionālo programmu studiju priekšmetiem. Šo priekšmetu pasniegšanā ir iesaistītas 
sekojošas RTU struktūrvienības:  

1. Humanitārais institūts – humanitārie priekšmeti; 
2. Transporta ekonomikas organizācijas institūts – ekonomikas priekšmeti; 
3. Darba un civilās aizsardzības institūts – darba un civilās aizsardzības priekšmeti; 
4. Mehānikas institūts – mehānikas profila priekšmeti; 
5. Tehniskās fizikas institūts; 
6. Vispārējās ķīmijas katedra; 
7. Tēlotājģeometrijas un inženiergrafikas katedra; 
8. Elektrotehnikas un elektronikas katedra, u.c. 

Cieša sadarbība ir arī ar bakalaura studiju programmu “Transporta datorvadības, 
informācijas un  elektroniskās sistēmas”, kas ļauj  profesionālajā studiju programmā izmantot 
jau esošos pieteiktos studiju kursus, iesaistot mācību procesā pasniedzējus no bakalauru un 
maģistru studijām un otrādi, izmantojot daļu no profesionālo studiju speciālajiem 
priekšmetiem akadēmiskās izglītības apmācības procesā. Tādā veidā sadarbojoties, studiju 
programmas realizācijā tiek iekļauts plašs profesoru, asociēto profesoru, docentu un lektoru 
loks, kas atvieglo programmas priekšmetu nodrošināšanu ar augstas kvalifikācijas 
pedagoģiskiem kadriem. 

 Laboratorijas darbi tiek organizēti saskaņā ar studiju programmu. Laboratorijas darbus 
parasti izpilda specializētās laboratorijās, bet tajos priekšmetos, kuros nav iespējams to 
nodrošināt, tiek organizēti dzelzceļa transporta uzņēmumu apmeklējumi. Apmeklējumu laikā 
studenti var iepazīties ar attiecīgo uzņēmumu reāliem tehnoloģiskiem procesiem. 

Laboratorijas darba izpilde ietver trīs etapus: sagatavošanās laboratorijas darbu veikšanai; 
laboratorijas darba veikšana laboratorijā; rezultātu analīze, darba atskaites noformēšana un 
aizstāvēšana. Vienlaicīgi viena nosaukuma laboratorijas darbu izstrādā ne vairāk kā 2...3 
studenti.  

Laboratorijas darbu izpildīšanai attiecīgajos mācību priekšmetos ir izstrādāti speciāli 
metodiskie norādījumi.  

Prakses organizācija. Saskaņā ar RTU apstiprināto studiju programmu studentiem ir 
paredzētas prakses: bakalaura profesionālo studiju programmā – 26 KP apjomā, maģistra 
profesionālo studiju programmā – 6 KP apjomā. 

Prakses organizācijas principi profesionālo studiju programmām ir sekojoši: 
 prakses organizāciju veic prakses vadītājs no institūta; 
 prakses vadību prakses vietā veic prakses vadītājs no uzņēmuma; 
 praksi īsteno saskaņā ar prakses programmu; 
 studējošiem tiek izsniegti prakses individuālie uzdevumi; 
 prakses laikā tik vākts materiāls bakalaura (maģistra) darba ar projekta daļu izstrādei. 
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Prakse tiek organizēta sadarbībā ar esošiem Dzelzceļa transporta institūta sadarbības 
partneriem un darba devējiem Latvijā: valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” struktūrvienībām – 
koncerna „Latvijas dzelzceļš” sabiedrības – SIA „LDz Infrastruktūra” un tās 
apakšstruktūrvienības: Rīgas signalizācijas un sakaru distanci, Daugavpils signalizācijas un 
sakaru distanci, Jelgavas signalizācijas un sakaru distanci; Informatīvās skaitļošanas centru,  
a/s „Pasažieru vilciens”, a/s “Rīgas vagonbūves rūpnīcu” u.c. uzņēmumus. 

Bakalaura (maģistra) darba izstrāde ir noslēdzošais profesionālo studiju posms. 
Bakalaura darba ar projekta daļu izstrādei tiek atvēlēti 12 KP, bet maģistra darbam 20 KP.  

Bakalaura darbs paredz stāvokļa analīzi kāda ar dzelzceļa elektrosistēmas virzienu 
saistītas problēmas jomā. Darba mērķis ir iemācīt apkopot praksē, dažādās publikācijās un 
datortīklos pieejamo informāciju, formulēt uzdevumus un tos realizēt izstrādātā  projekta daļā. 

Maģistra darbs ir zinātniski pētniecisks darbs dzelzceļa elektrosistēmas attiecīgās 
specializācijas virzienā. Darba mērķis ir iemācīt apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi 
veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa elektrosistēmās, procesu un algoritmu izstrādei. 
Maģistra darbā ar projekta daļu paredzēta detalizēta projekta izstrāde attiecīgā dzelzceļa 
elektrosistēmas virzienā. 

Bakalaura (maģistra) darba tēmas studenti izvēlas no pasniedzēju piedāvātā saraksta un 
saskaņo ar vadītāju. Darbu tēmas un to vadītājus apstiprina institūta padome. Par bakalaura 
(maģistra) darba vadītāju apstiprina institūta mācībspēkus, vai arī transporta uzņēmumu 
atbilstošas specialitātes un kvalifikācijas darbiniekus, kuri bieži ir blakus darba izpildītāji 
institūtā. Uzsākot darba izstrādi, tiek sastādīts tā uzdevums. Darba izpildes kontroli veic 
vadītājs. Pabeigtu un iešūtu darbu paraksta students, darba vadītājs un nodod izskatīšanai 
katedras vadītājam, kurš nozīmē darba recenzentu.  

Bakalaura (maģistra) darbs ar projekta daļu tiek publiski aizstāvēts. Darbu vērtē komisija, 
kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs un ne mazāk par 3 locekļiem. Kvalifikācijas 
komisijas priekšsēdētājs tiek izraudzīts no dzelzceļa transporta nozares attiecīgā virziena 
vadošiem speciālistiem, bet komisijas sastāvā puse no locekļiem ir augsti kvalificēti dzelzceļa 
transporta speciālisti. 

Maģistra darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir katedras (profesoru grupas) vadītājs, 
maģistra darba vadītājs un katedras (profesoru grupas) vadītāja nozīmēts recenzents un divi  
dzelzceļa nozares vadošie speciālisti.  

Darbu  izstrādei institūts piedāvā attiecīgo tēmu metodiskos norādījumus. 

Studiju programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas” studentiem ir dotas papildus apmācības 
iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles mācību priekšmetus, kuru 
apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles mācību priekšmeti profesionālo  
studiju programmā dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī 
humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms (6 KP bakalaura un 4 
KP maģistra programmā) ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās, sociālās vai tehnikas 
zinātnēs. 

 
Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai 

līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos 
semināros, kā arī ikgadējās RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferencēs. Šo konferenču 
materiāli tiek publicēti. 

Ik gadus institūta studenti piedalās Latvijas izglītības fonda (LIF) mērķprogrammas 
stipendiju un zinātnisko darbu konkursā. Katru semestri LIF stipendijas saņem 5-6 studenti.  
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Pēdējos divos gados Latvijas izglītības fonda stipendijas ir ieguvuši: 

 
 

2009./10. m.gads 
Studiju 
programma 

 
2010./11. m.gads 

Studiju  
programma 

 
Fiļipovs Ivans 

Muhitovs Ruslans 
Zaķitis Maksims 
Vitālijs Ruškuts 
Renāta Ļutkuts 

Natalja Šļapkova 
Igors Mukulovs 

Aleksandrs Nikolajevs 
Jūlija Volkova 

 

 
Prof. bakalaura 
Prof. bakalaura 
Prof. bakalaura 
Prof. bakalaura 
Prof. bakalaura 
Prof. maģistra 
Prof. maģistra 
Prof. maģistra 
Prof. maģistra 

 
 

 
Soldatjonoka  Ludmila 

Mihņeviča Viktorija 
Fiļipovs Ivans 

Muhitovs Ruslans 
Zaķitis Maksims 

 

 
Prof. bakalaura 
Prof. bakalaura 
Prof. maģistra  
Prof. maģistra  
Prof. maģistra  

 

7.4. Zināšanu vērtēšanas sistēma  
 

Zināšanu vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu. Pozitīvas zināšanas eksāmenā vērtē ar atzīmēm 
no 4 līdz 10. Ja priekšmeta zināšanas tiek novērtētas ar atzīmēm no 1 līdz 3, tad tiek organizēta 
atkārtota zināšanu pārbaude. Ja atkārtota zināšanu pārbaude nedod pozitīvu rezultātu, tad trešo 
reizi studenta zināšanas vērtē institūta administrācijas izveidota komisija. Ieskaites tiek 
vērtētas bez atzīmes. Ar ieskaiti parasti tiek noslēgti humanitārā un sociālā cikla priekšmeti, kā 
arī brīvās izvēles priekšmeti. Eksāmena jautājumus gatavo mācībspēks, kurš attiecīgo 
priekšmetu ir pasniedzis, pamatojoties uz apstiprināto programmu. 

Ziņas par visām nokārtotām ieskaitēm, studiju darbiem un eksāmeniem tiek uzrādītas 
individuālajos studiju plānos (atzīmju lapās), kurus apstiprina institūta direktors. Individuālos 
studiju plānus sastāda, pamatojoties uz studiju virzienu programmām un studentu izvēlētajiem 
priekšmetiem no obligātās un brīvās izvēles priekšmetu blokiem.  

Zināšanu līmeņa vērtēšana notiek rakstiski vai mutvārdos. Pēc RTU Senāta 17.12.2001. 
gada lēmuma (protokola Nr.463) rakstiski kāro eksāmenus bakalaura un profesionālo  studiju 
programmas studenti. Maģistranti  var kārtot eksāmenus mutvārdos līdz 50 % priekšmetos pēc 
institūta Padomes vai fakultātes Domes lēmuma.   

Studiju kursu darbu, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana notiek mutvārdos (7.4.1. 
tabula). Izpildītie un aizstāvētie darbi tiek uzglabāti arhīvā. 

7.4.1.tabula 

Mutvārdu pārbaudes norise 

Darba veids Darba aizstāvēšanas procedūra 

Studiju kursa darbs Darba satura izklāsts, atbildes uz vadītāja jautājumiem, darba 
novērtējums 

Bakalaura darbs Darba satura izklāsts, atbildes uz komisijas locekļu 
jautājumiem, vadītāja informācija, darba novērtējums 

Maģistra darbs Darba satura izklāsts, atbildes uz komisijas locekļu 
jautājumiem, vadītāja informācija, recenzenta ziņojums, darba 
novērtējums 
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7.5. Studējošie   

7.5.1. Studējošo skaits programmā   
Uz 01.09.2011.g. studējošo skaits Dzelzceļa elektrosistēmas profesionālo studiju 

programmā bija:  
 pilna laika studijās:  

 bakalaura programmā -  18 studenti;  
 maģistra programmā – 17 studenti; 

 nepilna laika (neklātienes) studijās 
 bakalaura programmā -   studentu pagaidam nav;  
 maģistra programmā – studentu pagaidam nav. 

Studentu sadalījums pa kursiem dots 7.5.1.tabulā.  
7.5.1.tabula 

Dzelzceļa elektrosistēmas profesionālo studiju programmas studentu kontingents (uz 
01.09.2011.)  

Nr. 
p.k. 

Studiju līmenis I 
kurss 

II 
kurss 

III 
kurss 

IY 
kurss 

Y 
kurss 

YI 
kurss 

Kopā 

1. Pilna laika bakalaura 
programma – RECZ0 

 
8 

 
8 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18 

2. Pilna laika profesionāla 
maģistra programma – 
REGZ0 

 
4 

 
7 

 
 

 
 

  
 

 
11 

3. Pilna laika akadēmiskā 
maģistra programma – 
REGZB 

 
6 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

4. Nepilna laika (neklātienes) 
bakalaura programma – 
NECZ0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. Nepilna laika (neklātienes) 
maģistra programma – 
NEGZ0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

6. Nepilna laika (neklātienes) 
maģistra programma – 
NEGZB 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Pavisam: 18 15 2 - - - 35 

 

7.5.2.  1.kursā imatrikulēto skaits    
Pirmo reizi uzņemšana Dzelzceļa elektrosistēmas programmā tika izsludināta uz 2009./10. 

mācību gadu. Programmai tika iedalītas tikai 5 budžeta vietas. Budžeta grupā tika uzņemti 5 
studenti, tātad 1.kursā imatrikulēto studentu skaits – 5. 

Otra reizi uzņemšanai Dzelzceļa elektrosistēmas programmā uz 2010./11. mācību gadu 
tika iedalītas 10 budžeta vietas, kas pilnība tika aizņemti. 

Uzņemšanai Dzelzceļa elektrosistēmas programmā uz 2011./12. mācību gadu tika 
iedalītas 10 budžeta vietas, kas pilnība tika aizņemti.  
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7.5.3. Absolventu skaits     
Studijas Dzelzceļa transporta programmā tika atvērtas 2009./10. mācību gadā, tāpēc 

absolventu šajā programmā pagaidām nav.  

7.5.4. Studējošo aptaujas un to analīze  
Dzelzceļa elektrosistēmu programmā studējošo apmācības pirmajā un otrajā kursā notiek 

Transporta un mašīnzinību fakultātē un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē kopējā 
plūsmā ar citām programmām, tāpēc aptauja netika veikta.  

7.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze   
Sakarā ar absolventu neesamību šajā studiju programmā aptauju nebija iespējams veikt. 

7.5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   
Studiju programmas vadību, tās īstenošanas demokrātiskos principus nodrošina RTU 

Satversme un RTU Senāta lēmumi. 

RTU Satversme pieņemta LR Saeimā 1998.gada 5.februārī un to apstiprinājis Valsts 
prezidents 1998.gada 18.februārī. Satversmes 5.pants nosaka, ka RTU vadības un  
lēmējinstitūcija ir Senāts, kurā 25% ir studentu, maģistrantu un doktorantu ievēlēti pārstāvji. 

Studējošiem Senātā ir atliekošas veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.   
Līdz ar to RTU Senātā visi jautājumi, kas skar studējošo intereses, tai skaitā arī ar studiju 
programmām saistītie jautājumi, tiek pieņemti ievērojot studējošo intereses demokrātiskā ceļā. 

TMF izstrādātās studiju programmas ir izstrādātas un apspriestas kopā ar studentiem. 
TMF domē 25% no kopējā pārstāvju skaita ir studējošie. Studentu dalība fakultātes Domes un 
RTU senāta darbībā ar lēmējtiesībām nodrošina viņu interešu ievērošanu studiju programmu 
sastādīšanā, apspriešanā, realizēšanā un vadīšanā. Starplaikos starp fakultātes Domes sēdēm 
operatīvo darbu fakultātē vada TMF direktoru padome, kuras sēdēs regulāri piedalās vismaz 
divi fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvji. Studiju gaitā studenti var izteikt iebildumus un 
ieteikumus apmācību procesa uzlabošanai un studiju procesa operatīvai organizēšanai 
(nodarbību laika, vietas izmaiņas, mācībspēku nomaiņa u.tml.). 

Izstrādātā profesionālo studiju Dzelzceļa elektrosistēmas programma ir apspriesta 
Transporta un mašīnzinību fakultātes Direktoru padomē, kuras sastāvā ir piedalījušies divi 
fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvji. 

 

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

7.6.1.  Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācija 

Bakalaura profesionālo studiju programmā kopsummā piedalās 28 pasniedzēji – 
atbildīgie par priekšmetiem, no kuriem: 

- 13 (40,5 %) ir profesori; 
- 7   (14,3 %) ir asociētie profesori; 
- 3 (33,3 %) ir docenti; 
- 2  (11,9 %) ir lektori. 

Akadēmiskā personāla, kurš piedalās mācību procesa nodrošināšanā programmas 
ietvaros,  profesionālais līmenis ir augsts, jo 85,7 % pasniedzēju ir ar zinātnisko grādu. 
Akadēmiskā personāla saraksts dots 7.6.1. tabulā.  
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7.6.1. tabula 
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas”  

akadēmiskā personāla saraksts  
 

Nr. 
p.k. 

Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds, 
nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniedzamais priekšmets 

1. Buiķis Māris Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Matemātika 
2 Nešpors  Viktors Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Ekonomika 
3 Gudzuka  Sandra   Docente (praktiskais)    Pamatdarbs Saskarsmes pamati 
4 Bonders  Viktors Dr.paed., docents Pamatdarbs Sports 
5 Knite  Māris   Dr. hab. phys., 

profesors 
Pamatdarbs Fizika 

6 Lavendels Jurijs Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Datormācība (pamatkurss) 
7 Carkovs Jevgenijs Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Varbūtības teorija un 

matemātiskā statistika 
8 Purviņs Andris Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Elektrotehnikas teorētiskie 

pamati 
    Ķēžu teorija 

9 Kampars  Valdis Dr. hab. chem., 
profesors 

Pamatdarbs Inženierķīmija  

10. Iltiņa Marija Dr.sc.ing , docente   Pamatdarbs Matemātikas  papildnodaļas  
(elektrozinībās) 

11. Tipāns Igors Dr.sc.ing , asociētais 
profesors   

Pamatdarbs Tehniskā mehānika  

12. Ozoliņš Jānis Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Materiālzinības 
13. Sauhats Antans Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Ciparu elektronika un 

datorarhitektūra 
14. Jānis Bērziņs Dr.sc.ing , 

docents(praktiskais)   
Pamatdarbs Darba aizsardzības pamati  

Civilā aizsardzība  
Darba aizsardzība 

15. Dolgicers Aleksandrs Dr.sc.ing , asociētais 
profesors   

Pamatdarbs Signālu teorijas pamati 

16. Galkins Iļja Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Energoelektronika 
17. Ranķis Ivars Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Regulēšanas teorijas pamati 

Elektrotransporta vilces 
piedziņas 
Elektroniskās iekārtas 
Elektrotransporta pusvadītāju 
pārveidotāji 
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18. Sergejeva Ludmila Dr.sc.ing., asociētā 
profesore 

Pamatdarbs Elektriskie mērījumi 
elektromehāniskajā sistēmās 
Transporta iekārtu 
datorprojektēšana 
Studiju projekts transporta 
iekārtu datorprojektēšana 
Datortehnoloģijas transportā 
Vilcienu kustības vadības 
mikroprocesoru sistēmas 
Automātikas un 
telemehānikas sistēmu 
specmērījumi 
Dzelzceļa transporta 
elektroapgāde 
Transporta vadības datu 
bāzes 
Automātikas un 
telemehānikas sistēmu 
tehniskās apkopes 
organizācija 
Dzelzceļa transporta 
automatizētās vadības 
sistēmas 
Dzelzceļa transporta 
datortīklu administrēšana 
Elektrovilcienu vadības 
sistēmas 
Elektroniskās drošības 
sistēmas dzelzceļa transportā 
Negraujošā kontrole 
dzelzceļa transportā 
Vilces pārveidotāji 
Vilces apakšstacijas 
Elektrotransporta barošanas 
tīkli 
Tehnoloģiskie mērījumi 
dzelzceļa transportā 
Dzelzceļa transporta 
mikroprocesoru vadības 
sistēmas 

19. Balckars Pēteris 
aizvieto Jānis Eiduks 

Dr.sc.ing., profesor Pamatdarbs Dzelzceļa vispārējas kurss 
Vilces teorija 
Elektrovilcienu mehāniskā 
dala 
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20. Mezītis Mareks Dr.sc.ing., asociētais 
profesors    

Pamatdarbs Dzelzceļa transporta  
mikroprocesoru sistēmas 
Dzelzceļa transporta tehnisko 
sistēmu drošība 
Studiju projekts dzelzceļa 
mikroprocesoru sistēmas          
Studiju projekts dzelzceļa 
transporta tehnisko sistēmu 
drošība  
Vilcienu kustības intervālu 
regulēšanas sistēmas 
Staciju informācijas vadības 
un kontroles sistēmas 
Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmu 
projektēšana 
Vilces dzinēji un aparāti 
Elektriskās mašīnas 
Ievads specialitātē 

21. Popovs Valentīns Dr. hab. phys. 
Profesors 

Pamatdarbs Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas līnijas 
Dzelzceļa mobilās sakaru 
sistēmas 

22. Sergejevs Dijs    Dr.sc.ing., asociētais 
profesors 

Pamatdarbs Elektrovilcienu ekspluatācija 
un tehniskās apkopes 
tehnoloģija 

23. Lauziniece Valentīna lektore Pamatdarbs Latviešu valoda 
24. Samuilova Oksana lektore Pamatdarbs Angļu valoda 
25. Siliņa Ilze  Docents Pamatdarbs Vācu valoda 
26. Ozolzīle Gunārs   Dr.soc., asociētais 

profesors   
Pamatdarbs Vispārēja socioloģija   

Mazās grupas un personības 
socioloģija   
Politoloģija 

27. Taraškevičs Ronalds   Dr.sc.ing., asociētais 
profesors    

Pamatdarbs Vadības socioloģija   

28. Baldiņš Alvars Dr.sc.ing., asociētais 
profesors 

Pamatdarbs Latvijas politiskā sistēmas 

 

Programmas priekšmetu anotācijas un to īstenošanā iesaistīto mācību spēku dzīves gājumi 
(CV) doti 1.pielikumā. 

Maģistra profesionālo studiju programmā kopsummā piedalās 9 pasniedzēji – atbildīgie 
par priekšmetiem, no kuriem: 

- 4   (44,5 %) ir profesors; 
- 3 (33,3 %) ir asociētie profesori; 
- 2 (22,2 %) ir docenti; 

Akadēmiskā personāla, kurš piedalās mācību procesa nodrošināšanā programmas 
ietvaros, profesionālais līmenis ir augsts, 88,9 % pasniedzēju ir ar zinātnisko grādu. 
Akadēmiskā personāla saraksts dots 7.6.2. tabulā.  
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7.6.2. tabula 
Maģistra profesionālo  studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas”  

akadēmiskā personāla saraksts  
Nr. 
p.k. 

Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds, 
nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniedzamie priekšmeti 

1. Šteinberga Airisa Dr. psyh., docents Pamatdarbs Psiholoģija /maģistriem/ 
2. Gudzuka  Sandra   Docente (praktiskais)   Pamatdarbs Saskarsmes psiholoģija 
3. Lanka Anita   Dr. psyh., asoc.prof.   Pamatdarbs Pedagoģija 
4. Mezītis Mareks Dr.sc.ing., asoc.prof Pamatdarbs Transporta sistēmu optimālā 

vadība 
Dispečeru vadības 
informācijas tehnoloģijas 
dzelzceļa transportā  
Dzelzceļa transporta vilces 
elektroiekārtas 
Elektrovilcienu vadības 
sistēmas 

5. Ribickis Leonīds Dr.sc.ing. akad., 
profesor 

Pamatdarbs Jaunievedumu stratēģijas 
vadīšana 

6. Popovs Valentīns Dr. hab. phys. 
profesors 

Pamatdarbs Transporta sakaru sistēmas 

7. Balckars Pēteris 
aizvieto Jānis Eiduks 

Dr.sc.ing., profesors Pamatdarbs Vilces aprēķini 

8. Ranķis Ivars Dr.sc.ing., profesors   Pamatdarbs Automatizācijas sistēmas ar 
mikroprocesoriem 

9. Sergejeva Ludmila Dr.sc.ing., asociētā 
profesore 

Pamatdarbs Dinamisko objektu 
monitoringa un diagnostikas 
mikroprocesoru sistēmas 
Telemehāniskās kontroles 
sistēmas 
Automatizētas projektēšanas 
sistēmas transportā 
Datu apstrādes sadalītās 
sistēmas 
Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika 
Dzelzceļa transporta 
elektroiekārtu tehniskā 
diagnostika 
Dzelzceļa pārvadājumu 
procesa vadības 
datortehnoloģijas 
Informācijas tehnoloģiju 
menedžments 
Elektrovilcienu automatizācija 

 
 

Maģistra programmas priekšmetu anotācijas un to īstenošanā iesaistīto mācību spēku 
dzīves gājumi (CV) doti 2.pielikumā. 
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7.6.2. Dzelzceļa transporta institūta akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 
 

Akadēmiskais personāls veic arī zinātnisko darbību un, ievērojot specialitātes praktisko un 
pielietojamo ievirzi, veic konsultatīvu un inženiertehnisku darbību. 

Galvenās zinātnisko darbu tēmas saistītas ar Latvijas Republikas zinātnisko grantu izstrādi, 
kuru vadītāji ir DzTI profesori. Programmas ietvaros var atzīmēt šādus Latvijas Zinātnes 
Padomes grantus:  

 LZP grants, Nr. 04.1259, 2004-2008.g. Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu 
mobilo sakaru sistēmām). Vadītājs profesors V.Popovs.  

 LZP grants, Nr.06.1964, 2006-2008.g. Loģistikas lēmumu ar daudzveidīgiem 
kritērijiem analīze enerģētikas sistēmām 

 LZP grants, Nr. 06.2033, 2004-2007.g. Multiagentu sistēmu attīstība elektroenerģijas 
sadalē. Vadītājs asoc. profesors A.Levčenkovs.  

 EU Grant № :2005/0129/VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.23.2/0010/0007 2005-2008.g., 
Transporta sakaru līnijas. 

Vadošie institūta mācību spēki aktīvi piedalās starptautiskājos projektos:  
o TEMPUS IV projekts, MISCTIF „Studiju programmas izstrāde maģistra grāda ieguvei 

starptautiskā dzelzceļa transporta jomā Ukrainā un Vidusāzijā. Savietojamība, 
mijiedarbība, drošība, sertifikācija”, 2009.-2012. gadi. Sadarbības partneri: Francija, 
Polija, Ukraina, Kazakstana, Kirģizija; 

o Leonardo da Vinči projekts Nr. LT/05/B/F/PP-171014 „Eiropas līmeņa metināšanas 
speciālistu apmācības programmas attīstība”, 2005.-2007.gadi. Sadarbības partneri: 
Vācija, Polija;  

Vadošie institūta mācību spēki aktīvi piedalās dažādu zinātnisko projektu un vietējo 
līgumdarbu izstrādē:  

o IZM RTU  projekts Nr. 7327 „Dzelzceļa objektu akustiskās emisijas modelēšana 
pilsētas intelektuālās transporta sistēmās”. (Railway object acoustic emision modeling 
hurban intelligent transport systems). 2010-2011.g.g. Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 
pasūtījums. 

o IZM-RTU projekts Nr. FLPP-2009/44 „Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva trokšņa 
starojuma un izplatīšanās matemātiskā modelēšana un eksperimentālie pētījumi” . 
(Latvian Railway noise radiations and mathematic models of propagation and 
experimental investigations). 2010-2011.g.g. Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 
pasūtījums. 

o SFLP-2011/22 Mareks Mezītis, Automatizētas apmācības sistēmas izstrāde dzelzceļa 
automātikas sistēmu inženiertehniskā personāla apmācībai un kvalifikācijas 
paaugstināšanai; Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” pasūtījums. 

o IZM-RTU projekts 2007 gadā. Pēteris Balckars, Pilsētas elektrotransporta intelektuālo 
tīklu modelēšana. 

o IZM-RTU projekts 2008 gadā. Pēteris Balckars, DzelzceĜa objektu akustiskās 
emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta sistēmās. 

o IZM-RTU projekts 2008 gadā. Ludmila Sergejeva, Dinamisko procesu pētījumu 
datorizēto metožu izstrāde elektriskajās sistēmās. 

o IZM-RTU projekts 2008 gadā. Dijs Sergejevs, Sliežu lūzumus iespaidojošo faktoru 
izpēte Latvijas dzelzceļā  
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o Sliežu lūzuma iemeslu analīze Latvijas dzelzceļa bezsalaidņu sliežu ceļos. 
Līgumdarbs pēc Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma - 2008.gads. Vadītājs 
D.Sergejevs. 

o ES 6. IeP European Rail Reserch Network of Exellence (EURNEX) FP-6 PLT-
506513;  

o M62 sērijas dīzeļlokomotīves degvielas kontrolmērīšanas sistēmau izstrāde. 
Līgumdarbs pēc Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma - 2008.gads. 

o Vario pārmiju krusteņu atjaunošana ar uzkausēšanas paņēmienu izpēte. Līgumdarbs 
pēc Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma – 2009-2011.g.g. 

o Intelektuālās datorsistēmas izstrāde dzelzceļa transporta speciālistu apmācībai un 
sagatavošanai atestācijai negraujošās kontroles jomā.  

o Ekspertīzes veikšana sakarā ar kravas vilciena Nr.2445 un kravas vilciena Nr.1703 
sadursmi dzelzceļa stacijā Ventspils-2 2008.gada 20.decembrī 

o R7327 Dzelzceļa objektu emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta 
sistēmās, 2008.g. 

o R7241 Pilsētas elektrotransporta intelektuālo tīklu modelēšana. 2007.g. 
o A/s “Pasažieru vilciens” elektrovilcienu  īpatnējā elektroenerģijas patēriņa analīze 

2000.-2004.g.g. - A/s “Pasažieru vilciens” pasūtījums, 2005.gads., P.Balckars darba 
grupas sastāvā.  

Nepiecirptautiski citējamos Latvijas un ārvalstu izdevumos (Canāda, Spānija, Polija, 
Lietuva, Krievija, Ukraina) un regulāri uzstājas ar zinātniskajiem referātiem 
starptautiskajās konferencēs – vidējŠādos grantos un līgumdarbos tiek iesaistīti arī 
maģistranti un doktorandi. 
Pēdējos 3 gados institūta akadēmiskais personāls publicējis vairāk par 30 darbiem 

starptautiski citējamos Latvijas un ārvalstu izdevumos (Canāda, Spānija, Polija, Lietuva, 
Krievijai 2...3 k) un regulāri uzstājas ar zinātniskajiem referātiem starptautiskajās konferencēs 
– vidēji 2...3 konferencēs gadā. 

Katru gadu institūtā organizēta sekcijas “Ražošanas tehnoloģija un transports”  
apakšsekcijas “Dzelzceļa transports“ darbība, kurā parasti piedalās ar referātiem institūta 
akadēmiskais personāls, kā arī Polijas, Lietuvas, Ukrainas un Krievijas transporta augstskolu 
mācību spēki. Apkopojot šo konferenču materiālus ir izdoti 5 zinātnisko rakstu krājumi 
“Mašīnzinātne un transports. Dzelzceļa transports“ (2004., 2007., 2008., 2009. 
2011.(redakcijā)g.g.).  

 
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
Akadēmiskā personāla atjaunošana pamatā tiek veikta realizējot studijas doktorantūrā. 

Pašlaik Dzelzceļa transporta institūts piedalās trīs doktora studiju programmu īstenošanā: 
Dzelzceļa transports, Elektrotehnoloģiju datorvadība un Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas. Doktorandu skaits programmās uzrādīts  7.6.3. tabulā.  

7.6.3. tabula 

Dzelzceļa transporta institūta doktorantu skaits 
Nr.p.k. Studiju programma Apmācības kurss Kopā 

I II III IV 
1. Dzelzceļa transports 2 - 2 1 5 
2. Elektrotehnoloģiju datorvadība 2 - 1 3 6 
 

3. 
Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas 

- - - - 0 

Pēdējo 3 gadu laikā institūtā ir ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu 4 doktorantūras 
absolventi – Andrejs Spunitis, Ilja Korago, Pāvels Gavrilovs un Sergejs Mihailovs. A.Spunitis 
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un P.Gavrilovs strādā institūtā kā mācību spēks pamatdarbā, bet Ilja Korago un Sergejs 
Mihailovs – ar stundu apmaksu.  

Visi doktorandi studiju laikā piedalās mācību procesa nodrošināšanā lasot lekcijas, vadot 
praktiskās nodarbības vai laboratorijas darbus. 

Pašreizējo budžeta vietu skaitu doktorantūrā (6 vietas) vajadzētu nedaudz palielināt, jo, kā 
rāda pieredze, daļa no doktorandiem beidz studijas neaizstāvot doktora zinātnisko darbu un 
daļai no viņiem nav vēlēšanās strādāt pedagoģisko darbu. Kaut gan pēdējā laika valdība ir 
pieņēmusi diezgan nozīmīgus pasākumus atalgojuma palielināšanas ziņā, lai stimulētu jaunu 
kadru iesaistīšanu studiju procesā.  

 

7.7.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums   

Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums     
Metodiskais nodrošinājums ietver: mācību grāmatas, lekciju kursus datorsalikumā 

(drukātus un CD), laboratorijas darbu metodiskos norādījumus, žurnālu publikācijas angļu, 
vācu un krievu valodā, iekārtu katalogus, dzelzceļa transporta normatīvos dokumentus, ES 
direktīvas, starptautiskos standartus u.tml. 

Metodisko nodrošinājumu studenti var saņemt RTU zinātniskā bibliotēkā, kā arī 
Dzelzceļa transporta institūta RTU zinātniskās bibliotēkas filiālē, kurā ir pietiekošs grāmatu, 
žurnālu u.c. literatūras apjoms un pietiekoša lasītavas platība. Bibliotēkas fondā ir vairāk par 
25 000 eksemplāru mācību līdzekļu, kura lielākā daļa attiecas uz dzelzceļa transporta nozari. 
Studentiem ir pieejamas arī citas Latvijas bibliotēkas. Institūta bibliotēkā studentiem ir 
pieejams arī starpbibliotēku pieslēgums ar informācijas drukāšanas un pavairošanas iespējām.  

Studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” metodisko nodrošinājumu var uzskatīt 
par pietiekamu, tomēr vajadzētu atzīmēt esošos trūkumus, pie kuru novēršanas ir jāstrādā: 

- lekciju konspektu sastādīšana un to sagatavošana pavairošanai un izdošanai; 
- novecojošo metodisko materiālu atjaunošana. 

Atbilstošie pasniedzēju dzīves apraksti doti 1. un 2. pielikumā, kuros redzama katra 
darbība mācību literatūras sagatavošanā. 

Materiālais un materiāltehniskais nodrošinājums  
Nodarbības programmas studiju priekšmetos notiek speciāli aprīkotās auditorijās ar 

jaunāko prezentācijas tehniku, kas nodrošina visu veidu audiovizuālo mācību un informācijas 
materiālu pieejamību, t.sk. tiešo INTERNETa pieslēgumu. Ar datortehniku saistīto priekšmetu 
pasniegšanu nodrošina Dzelzceļa transporta institūta  4 datorklases, kurās 40 darba vietas 
aprīkotas ar moderniem Pentium tipa datoriem ar nepieciešamo programmu nodrošinājumu. 

Specializējošo priekšmetu apgūšanu nodrošina Dzelzceļa transporta institūta sekojošas  
laboratorijas:  

1. Transporta intelektuālo tehnoloģiju laboratorija;; 
2. Transporta elektrotehnoloģiju datorvadības laboratorija; 
3. Automatizēto vadības sistēmu laboratorija; 
4. Dzelzceļa transporta jaudas pārveidošanas tehnikas laboratorija; 
5. Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparaturu laboratorija; 
6. Vilcienu kustības drošības nodrošināšanu datortehnoloģiju laboratorija; 
7. Dzelzceļa specmērījumu laboratorija; 
8. Dzelzceļa transporta elektroiekārtu tehniskās diagnostikas laboratorija; 
9. Transporta sakaru līniju laboratorija; 
10. Vilcienu kustības intervālu regulēšanas automatizēto sistēmu laboratorija; 
11. Mikroprocesoru laboratorija; 
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12. Pārmiju un signālu elektriskās centralizācijas laboratorija; 
13. Vilcienu kustības vadības dispečercentralizācijas laboratorija; 
14. Dzelzceļa sakaru sistēmu laboratorija; 
15. Transporta loģistikas lēmumu atbalsta sistēmu laboratorija;  
16. Sliežu negraujošās kontroles  laboratorija;  
17. Ritošā sastāva elementu negraujošās kontroles  laboratorija;  

RTU Daugavpils filiāles rīcībā ir sekojošas laboratorijas un kabineti: 
1. Fizikas laboratorijas; 
2. Ķīmijas laboratorijas; 
3. Tēlotājas ģeometrijas kabinets; 
4. Rasēšanas kabinets; 
5. Elektrotehnikas un elektronikas laboratorija;  
6. Elektrības laboratorijas; 
7. Metālu tehnoloģijas un pretestības laboratorija; 
8. Metālu tehnoloģijas laboratorija; 
9. Metālgriešanas darbagaldi; 
10. Mehāniskās darbnīcas;  
11. Būvniecības materiālu laboratorija; 
12. Tehnisko mērījumu laboratorija; 
13. Nelineārās dinamikas laboratorija; 
14. Svešvalodu kabinets; 
15. Datorklases. 

Specializētās laboratorijas pēdējos divos gados ir papildinātas ar laboratorijas iekārtām un 
aparātiem, kas iegādāti par Valsts “Latvijas dzelzceļš” sponsora līdzekļiem, kā arī par Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansējuma līdzekļiem.   

Līdz ar to var uzskatīt, ka “Dzelzceļa elektrosistēmas” studiju programmas materiāli 
tehniskā bāze un metodiskā nodrošinājuma apjoms, saturs, daudzveidība un pieejamība 
uzskatāma par pietiekamu  mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī.    

Finansēšanas avoti    

Studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” finansēšana tiek veikta no valsts budžeta 
iedalītiem līdzekļiem Rīgas Tehniskajai universitātei. 

Saskaņā ar RTU pieņemto vērtējumu Dzelzceļa transporta nozares izmaksas uz vienu 
studentu ir 2,9 reizes lielākas nekā minimālās (Ls 1211.59). Tātad izmaksu aptuvenais 
vērtējums bakalaura studiju programmā ir: 1211.59*2,9 = 3513.61 Ls uz vienu studentu gadā, 
bet maģistra studiju  programmai ir: 1211.59*2,9*1,5 = 5270.42 Ls uz vienu studentu gadā. 

Saskaņā ar RTU stipendiju piešķiršanas nolikumu (RTU Senāta 10.12.2007.gada lēmums) 
visi RTU studējošie par budžeta līdzekļiem var saņemt ikmēneša stipendiju Ls 70 apmērā.  

Abu līmeņu Dzelzceļa elektrosistēmu programmas studentiem ir iespēja saņemt semestra 
RTU Senāta stipendiju par teicamiem sasniegumiem studijās un aktīvu sabiedrisko darbu, uz 
kurām kandidātus izvirza RTU Studentu parlaments.  

Studenti, kuri nonākuši finansiāli grūtā situācijā var saņemt vienreizēju stipendiju Ls 70, 
kuru piešķir TMF dekāns. 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu studenti var saņemt no bankas studiju kredītu, ja studiju 
programma ir akreditēta. 
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7.8. ĀRĒJIE SAKARI   
   

DzTI speciālistu sagatavošanā uztur saikni ar virkni uzņēmumiem un organizācijām: 

Eiropas pētniecības un pedagoģijas centru “TRANSMEC” (Polija), ar augstskolām 
ārzemēs – Silēzijas Tehnisko universitāti un Radoma Tehnisko universitāti (Polija), Viļņas 
Gedimina Tehnisko universitāti un Kauņas Tehnoloģisko universitāti (Lietuva), Maskavas un 
Sanktpēterburgas Valsts satiksmes ceļu universitātēm, Sanktpēterburgas Valsts 
inženierekonomikas universitāti (Krievija), Baltkrievijas Valsts satiksmes ceļu universitāti 
(Gomeļa), Dnepropetrova nacionālo dzelzceļa transporta institūtu (Ukraina), Kazāku 
transporta un telekomunikācijas akadēmija (Almaty), Francijas nacionāla telotāju un 
amatniecību augstskola (Francija - Conservatoire national des arts et métiers).   

No 2009. gada Dzelzceļa Transporta institūts ar savu akadēmisko un mācību personālu 
kopā ar vēl 5 valstīm piedalās starptautiskajā projektā „Master in „Interoperability / Safety / 
Certification” on International Railway Transport in Ukraine and Central Asia”. Projekta 
mērķis ir izstrādāt jaunu mācību kursu un nodrošināt to ar mācību un metodisko materiālu, kā 
arī apmācīt ārvalstu (Ukrainas, Kazahijas un Kirgīzijas) zinātnisko un mācību personālu, lai 
viņi spētu īstenot šo unikālo mācību kursu. Šobrīd Dzelzceļa Transporta institūts ir izpildījis 
lielāko daļu no saviem pienākumiem, izstrādājot un uzrakstot mācību un metodiskos 
materiālus 5 mācību priekšmetiem (kopējais priekšmetu skaits - 20), kā arī uz savas 
laboratoriju un lekciju bāzes apmācot programmas nākamos pasniedzējus. 

7.8.1.  Saistība ar darba devējiem     

DzTI speciālistu sagatavošanā sadarbojas ar sekojošiem uzņēmumiem un organizācijām: 

LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamentu, Latvijas Transporta attīstības un 
izglītības asociāciju (LaTAIA), Latvijas Dzelzceļnieku biedrību (LDzB), Latvijas 
Dzelzceļnieku biedrības inženiertehnisko apvienību, Latvijas metināšanas speciālistu 
asociāciju (LMSA), kā arī ar ražošanas uzņēmumiem – Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” un tā 
struktūrvienībām (Kravu pārvadājumu, Infrastruktūras un Ritošā sastāva pārvaldēm), a/s 
“Rīgas vagonbūves rūpnīcu”, a/s “Lokomotīve”, a/s Vilces ritošā sastāva remonta centru 
“Zasulauks”, a/s “Pasažieru vilciens”, a/s “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, kravu  
dzelzceļa pārvadājumu un ekspedīcijas firmām  u.c.  

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām  programmām Latvijā un ārvalstīs                                    

Bakalaura profesionālo studiju programma   
Salīdzināšanai ar RTU studiju programmu ir izvēlētas Drezdenes Tehniskās universitātes 

(TUD) un Somijas Oulu universitātes (OU-Somija) līdzīgas studiju programmas. 

Tā kā katrā augstskolā ir savs kredītpunktu traktējums, kā arī dažādi inženieru apmācības 
ilgumi, salīdzinājums iespējams tikai pa priekšmetu blokiem – procentuāli. Salīdzinājumam ir 
izvēlēti nozares priekšmetu bloki, kas minēti studiju programmā un raksturo nozares 
teorētiskos un profesionālās specializācijas priekšmetus. 
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RTU studiju programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” salīdzinājums ar Drezdenes Tehniskās 
universitātes (TUD) un Somijas Oulu universitātes (OU-Somija) programmām: 

Priekšmetu bloki Augstskolas 

RTU TUD OU-Somija 
1 2 3 4 

Nozares teorētiskie pamatpriekšmeti: 

 

 
• Vispārizglītojošie studiju kursi 

 
• Nozares teorētiskie pamatkursi 

 
• Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

 

Nozares profesionālās specializācijas  

priekšmeti 

 

90 KP  
(70%)

 
14 KP   

              (11%)
36 KP  

(28%)
40 KP  

(31%)
 

40 KP 
(30%)

87 KP 
(71%) 

 
14 KP 

(11%) 
39 KP 

(32%) 
34 KP 

(28%) 
 

36 KP 
(29%) 

 

82,5 KP  
(68%)

 
15 KP     

(12%)
39,5 KP 

(32%)
28 KP 

(23%)
 

40 KP 
(32%)

Kopā: 130 KP       
  (100%)

123 KP
(100%)

122,5 KP
(100%)

 
No tā izriet, ka atšķirības starp minēto augstskolu programmām nav lielas (pa priekšmetu 

blokiem 1... 8 %), kas izskaidrojams ar katras augstskolas apmācības specifiku (TUD un OU-
Somija apmācības ilgums 4 gadi). 

Līdz ar to var secināt, ka Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātā Dzelzceļa elektrosistēmu 
studiju programma būtiski neatšķiras no Eiropas valstu tehnisko augstskolu programmām. 

 

Maģistra profesionālo studiju programma   
Salīdzināšanai ar RTU studiju programmu ir izvēlētas Drezdenes Tehniskās universitātes 

(TUD) un Kauņas Tehnoloģijas  universitātes (KTU) līdzīgas studiju programmas. 

Tā kā katrā augstskolā ir savs kredītpunktu traktējums, kā arī dažādi maģistra apmācības 
ilgumi, salīdzinājums iespējams tikai pa priekšmetu blokiem – procentuāli. Salīdzinājumam ir 
izvēlēti nozares priekšmetu bloki, kas minēti studiju programmā un raksturo nozares 
teorētiskos un profesionālās specializācijas priekšmetus. 
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RTU studiju programmas ”Dzelzceļa elektrosistēmas” salīdzinājums ar Drezdenes 
Tehniskās universitātes (TUD) un Kauņas Tehnoloģijas  universitātes (KTU) programmām: 

Priekšmetu bloki Augstskolas 

RTU TUD KTU 
1 2 3 4 

Obligātie studiju priekšmeti 

 

 

Obligātās izvēles specializējošie 
priekšmeti 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
priekšmeti 

 

Brīvā izvēle 

 

Prakse 

 

Maģistra darbs 

18 KP  
(30%)

 
8 KP   

              (13%)
 

4 KP  
(7%)

 
4 KP  

(7%)
6 KP 

(10%)
20 KP 

(33%)

20 KP 
(33%) 

 
10 KP 

(16%) 
 

2 KP 
(4%) 

 
4 KP  

          (7%) 
4 KP 

(7%) 
20 KP 

(33%) 

16 KP 
(26%)

 
12 KP     

(20%)
 

 4 KP 
(7%)

4 KP 
(7%)

4KP 
(7%)

20 KP 
(33%)

Kopā: 60 KP       
  (100%)

60 KP
(100%)

60 KP
(100%)

 
No tā izriet, ka atšķirības starp minēto augstskolu programmām nav lielas (pa priekšmetu 

blokiem  līdz 10 %), kas izskaidrojams ar katras augstskolas apmācības specifiku. 
Līdz ar to var secināt, ka Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātā Dzelzceļa elektrosistēmu 

studiju programma būtiski neatšķiras no Eiropas valstu tehnisko augstskolu programmām. 
 

7.8.3. Ārvalstīs strādājošais akadēmiskais personāls  

 Akadēmiskais personāls, kurš patreiz strādā ārzemēs, nav.  

 

7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā   
Dzelzceļa transporta institūts piedalās Rīgas Tehniskās universitātes studentu un 

pasniedzēju apmaiņas programmā ERASMUS. Šīs programmas ietvaros Dzelzceļa transporta 
institūts 2010/11 mācību gada pavasarī nodrošināja Todora Kableškova Sofijas Transporta 
augstskolas (Todor Kableshkov Higher School of Transport - VTU) Asociētā Profesora Rusko 
Hristov Valkov viesošanos un 2 dienu lekciju kursa nolasīšanu programmu „Dzelzceļa 
transports” un „Dzelzceļa elektrosistēmas” studentiem. 
 

7.8.5. Ārvalstīs studējošie apmaiņas programmās  
Apmaiņu programmās ārvalstīs studējošo nav. 
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7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 

Dzelzceļa transporta institūts piedalās Rīgas Tehniskās universitātes studentu un 
pasniedzēju apmaiņas programmā ERASMUS. 2011/12 mācību gada rudens semestrī ir 
paredzēts pieņemt Drēzdenes Tehniskās universitātes maģistra studijas studentu Martinu 
Köhleru. 

8. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
Attīstības plāns paredz studentu pieaugumu, studējošo apmaiņas programmu īstenošanu, 

esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu kadru sagatavošanu, 
materiālās bāzes un skaitļošanas tehnikas pastāvīgu atjaunošanu, metodisko materiālu 
tulkošanu, izdošanu un izstrādi, zinātniskās darbības paplašināšanu un studentu aktīvāku 
iesaisti tajā. Galvenie attīstības plāna posmi doti 8.1. tabulā.  

8.1. tabulā 

Dzelzceļa elektrosistēmas studiju programmas ilgtermiņa attīstības plāns  
Pasākumi Laika periods, gadi 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pilna laika 
studējošie 

 
5 

 
19 

 
39 

 
60 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Nepilna laika 
(nekl.)studējošie 

 
- 

 
- 

 
10 

 
30 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

Akreditācija   X     X    
Ārzemju 
studentu skaits 

  
10 

 
20 

Asoc.profesoru 
un profesoru 
skaits 

 
5 

 
10 

 
20 

Materiālā bāze, 
datortehnika 

  
Modernizācija 

 
Nomaiņa 

Metodiskie 
materiāli un 
literatūra 

  
+ 10 grāmatas 

 
+ 10 grāmatas 

Zinātnisko rakstu 
skaits 

  
50 

 
75 

Tabulā dotie rādītāji bāzējas uz iepriekšējo gadu pieredzi studentu apmācībā Dzelzceļa 
transporta institūtā. Šajā ilgtermiņa attīstības plānā ir ņemts vērā iespējamais dzelzceļa 
speciālistu pieprasījuma pieaugums sakarā ar projektējamo jauno ātrgaitas dzelzceļa līniju 
“Rail Baltica”, kuras projekts pašlaik ir priekšizpētes stadijā.  

Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Pirmajā studiju gadā 
(2009./10.m.g.) bakalaura programmā tika uzņemti 5 studenti. Uz 2010./11. mācību gadu 
budžeta vietu skaits programmā ir palielināts - bakalaura programmā ir iedalītas 10 budžeta 
vietas, maģistra programmā – 7 vietas. Uz 2011./12. mācību gadu budžeta vietu skaits 
programmā vēl ir palielināts - bakalaura programmā ir iedalītas 10 budžeta vietas, bet maģistra 
programmā – 10 vietas. Ja budžeta vietu skaits arī turpmāk paliks tādā pašā apjomā, tad uz 
2013.gadu pilna laika studējošo skaits programmā gadā sasniegs vairāk kā 55. 

Neskatoties uz to, ka mācību procesā ir iesaistīti četri jaunie inženierzinātņu doktori, 
tomēr īpaša uzmanība ir jāpievērš kadru atjaunošanai, jo šī procesa attīstības tempu nevar 
uzskatīt par pietiekamu. Ir cerības, ka tie 6 doktorandi, kuri pašreiz studē doktora studiju 
programmās izstrādās un sekmīgi aizstāvēs promocijas darbu un kļūs par akadēmiskā 
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personāla locekļiem, pateicoties valsts piekoptajai politikai un Eiropas Savienības 
finansiālajam atbalstam. Pašlaik institūta 6 doktoranti piedalās pedagoģiskā darbā, katrs no 
viņiem ir sagatavojis materiālus viena studiju priekšmeta pasniegšanai, tāpēc ir cerības, ka 
nākotnē viņi iesaistīsies šajā darbā.   

Katru gadu Dzelzceļa transporta institūts modernizē vismaz vienu datorklasi, nomainot 
datorus ar modernākiem. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ pietiekamā daudzumā netiek iegādātas 
modernās laboratoriju iekārtas un lietišķās datorprogrammu paketes.  

9.  NOSLĒGUMS     
Dzelzceļa transporta institūts ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar unikālu mācību 

laboratoriju aprīkojumu kurā ir iespējas iegūt augstāko profesionālo izglītību dzelzceļa 
transporta specializācijās. 

Profesionālo studiju programma "Dzelzceļa elektrosistēmas" ļauj sagatavot plaša profila 
dzelzceļa transporta speciālistus, kuri pārzina tādas šī transporta veida apakšnozares kā, 
dzelzceļa automātikas un telemātikas elektrosistēmas, dzelzceļa vilcienu kustības vadības 
sistēmas, diagnoistikas un kontroles sistēmas, dzelzceļa elektroapgāde, komtakttīkls un vilces 
apakšatcijas.  

Programmai ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs, kas nodrošina šādu 
speciālistu pieprasījumu darba tirgū Latvijā un iespējams arī Eiropas Savienības dzelzceļa 
tīklā. 

Šobrīd svarīgākās problēmas: 
- nepietiekamais programmas finansējums, kas neļauj pilnā mērā atjaunot studijām 

nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi; 
- grūtības ar jaunu un kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu. 

Programmas "Dzelzceļa elektrosistēmas" stiprās puses: 
- mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmu  

priekšmetu pasniegšanā; 
- darba tirgū programmas "Dzelzceļa elektrosistēmas" absolventi ir ļoti pieprasīti un 

viņiem ir nodrošināts pietiekoši plašs darba tirgus; 
- studējošiem ir nodrošinātas prakses vietas dzelzceļa transporta uzņēmumos; 
- apmācību procesā tiek izmantotas daudzas dzelzceļa elektrosistēmu laboratorijas 

iekārtas, kas ir unikālas Latvijā (vilcienu kustības drošības tehniskā nodrošinājuma, 
mikroprocesoru laboratorijas, negraujošās kontroles u.c. sistēmas); 

- datoru klases un tajās izmantotā programmatūra lielākoties atbilst mūsdienu prasībām; 
- mācību spēki piedalās grantu un vietējās nozīmes līgumdarbu izpildē. 

Programmas "Dzelzceļa elektrosistēmas" vājās puses: 
- programmas realizācijā pagaidām nav izdevies iesaistīt vēlamo skaitu jaunu mācību 

spēku ar doktora zinātnisko grādu; 
- pastāv grūtības studentu nodrošināšanā ar jaunāko mācību metodisko literatūru, it sevišķi 

latviešu valodā; 
- nepietiekama sadarbība ar fakultātes citu transporta veidu profesionālo studiju 

programmām; 
- lielākā daļa studentu apvieno studijas ar darbu, kas nesekmē studiju programmas 

apgūšanu. 

Pasākumi trūkumu novēršanai:  
- aktivizēt sadarbību ar valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” struktūrvienībām un dzelzceļa 

transportam radniecīgiem uzņēmumiem, kas ļautu paaugstināt mācību spēku  
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kvalifikāciju, iesaistītu viņus dzelzceļam svarīgos praktiskos pētījumos un sekmētu 
laboratorijas bāzes modernizāciju; 

- pilnveidot aģitācijas darbu skolās, izstādēs, karjeras dienās, lai piesaistītu skolu 
abiturientus studijām programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas”. 

- aktivizēt pasniedzēju darbu jaunu metodisko līdzekļu izstrādāšanā, sagatavošanā 
izdošanai un tulkošanā latviešu valodā; 

- aktivizēt pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskos projektos ar radniecīga 
profila augstskolām, kas ļautu ne tikai paaugstināt  pasniedzēju un studentu kvalifikāciju, 
bet ļautu arī piesaistīt papildu finansējumu. 

Profesionālo studiju programmas "Dzelzceļa elektrosistēmas" realizācijas nepieciešamību 
Rīgas Tehniskajā universitātē nosaka gan dzelzceļa transporta sistēmu pieaugošie attīstības 
tempi Latvijā un Eiropā, gan arī esošā materiāli tehniskā un metodiskā bāze, kuru ir lietderīgi 
izmantot speciālistu sagatavošanai. 

Profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” akreditācijas pieteikumam 
pievienojamos dokumentus gatavoja programmas vadības komisija, kurā ietilpst DzTI 
pārstāvji un tie apspriesti un apstiprināti Programmas vadības komitejas sēdē. 

 

 
M.Mezītis, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 
Dzelzceļa transporta institūta direktors,             ------------------------ 
 
V.Popovs, profesors, Dr.sc.ing. 
Dzelzceļa transporta institūts, TMF                                                            -------------------------- 
 
L.Sergejeva, asociētais profesors, Dr.sc.ing. 
Dzelzceļa transporta institūts, TMF                                                            -------------------------- 
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1.pielikums 
 
 
 
 

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” 
pašnovērtējuma ziņojumam pievienotie materiāli 
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Bakalaura profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” mācību 
priekšmetu anotācijas 

 
1. Priekšmeta šifrs:      EMS101 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Matemātika 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 3.0 3.0  Ir paredzēts    E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Algebra: determinanti, matricas, lineāro vienādojumu sistēmas. Analītiskā 

ģeometrija: vektori un darbības ar tiem. Līnijas plaknē un telpā, virsmas. Ievads 
analīzē: funkcijas, funkciju grafiki, robežas un funkciju nepārtrauktība. 
Diferenciālrēķini: funkcijas atvasinājums, diferenciālis un to pielietojumi. 
Integrālrēķini: nenoteiktais un noteiktais integrālis, to pielietojumi, vairākkārtīgie 
integrāļi. Parastie diferenciālvienādojumi. Rindas.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Buiķis Māris - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs:      MFB105 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Fizika 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0  1  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie starpdisciplinārie 

zinātnes virzieni – biofizika, materiālzinātne, fizikāla ķīmija. Fizika ir arī 
inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas attīstības ir atkarīgs ražošanas tehniskais 
līmenis. Tas viss norāda uz to, ka fizikas kursam tehniskajā universitātē ir īpaša 
nozīme. Fizikas kurss ir inženiera teorētiskās sagatavotības fundamentāla bāze, bez 
kuras inženiera tālāka veiksmīga darbība nav iespējama. Studiju kurss sniedz uz 
augstskolas matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas mehānikā, molekulārā 
fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu un kvantu optikā, kvantu 
mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikā. Kursa 
ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā 
darba iemaņas un eksperimentu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.Kurss sastāv 
no lekcijām ar praktisko uzdevumu piemēriem un laboratorijas darbiem. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Knite Māris - Habilitētais doktors, Institūta direktors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  MM101 
Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas .  
4. Priekšmeta nosaukums: Datormācība (pamatkurss) 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.5  1.5  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Inženieruzdevumu risināšana MathCad vidē. Vienkāršie aprēķini un darbības. 

Funkciju analīze: nulles punktu, ekstrēmu, augšanas-dilšanas intervālu, krustpunktu 
noteikšana. Lineāro un nelineāro vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšana. 
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Darbības ar matricām. Datu apstrāde: interpolācija, ekstrapolācija, aproksimācija. 
Simboliska matemātika. Diferenciālvienādojumu risināšana. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Jevstigņejevs Vladislavs - Doktors, Pētnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs       IET103 
Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Ekonomika 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Ekonomikas ietvaros risināmās pamatproblēmas. Pieprasījuma un piedāvājuma 

mehānisms. Uzņēmējdarbība, tās organizēšanas pamatprincipi. Preču ražošanas 
organizēšanas pamatprincipi. Ražošanas resursi un faktori uzņēmējdarbībā. Cena un 
tās veidošanas metodes. Uzņēmējdarbības kreditēšana. Investīcijas uzņēmējdarbībā. 
Ekonomiskās sistēmas, tās raksturojošie rādītāji. Tirgus tipi. Ekonomikas attīstības 
cikliskums, to ietekme uz uzņēmumu saimniecisko darbību. Valsts monetārā un fiskālā 
politika. Iekšzemes un nacionālais kopprodukts. Inflācija, inflācijas veidi ekonomikā. 
Valsts, uzņēmumu un ģimenes budžets, - budžeta sastādīšanas pamatprincipi. 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Nešpors Viktors - Doktors, Nodaļas vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  ĶVĶ115 
Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Inženierķīmija 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0  1.00  I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. Līdzsvars. 

Reakciju ātrumi. Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara maiņa. Gāzveida, šķidras 
un cietas vielas. Gaiss. Kritiskā temperatūra un spiediens. Superkritiskas parādības. 
Dispersas sistēmas un šķīdumi. Ūdens. Skābes un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. 
Metāli. Supravadītāji. Ķīmiskie strāvas avoti. Metālu korozija. Organiskie 
savienojumi. Polimēri. Fosilās un alternatīvās degvielas. Molekulārā elektronika un 
molekulārās mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji. Saistvielas. Radioaktivitāte. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Kampars Valdis - Habilitētais doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:   HSP120 
Priekšmeta statuss:       Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Saskarsmes pamati 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija 
Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie, ētiskie un kultūras aspekti. Izskaidrota 

saskarsmes procesa būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi ietekmējošie 
faktori. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku 
savstarpējās attiecības grupā. Skaidroti komandas sadarbības principi, saskarsmes 
īpatnības augstskolā. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana. Konfliktu rašanās un to 
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atrisināšanas principi. Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības 
etiķete un normas. Personas ārējā tēla veidošana. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais). 
 
1. Priekšmeta šifrs:   HSP120 
Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Sports 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms   2.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles. Vispārēja fiziskā sagatavotība. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Bonders Viktors - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  VIA120 
Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.       
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Angļu valoda 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0  2.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās 

uz tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas 
prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē; 2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve 
un diskusijas spēju attīstīšana; 3) klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, 
projektos u. tml.; 4) rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, 
secinājumi). Programma sastādīta saskaņā ar Eiropas Padomes izstrādātajam kopējām 
vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā, ņemot vērā arī 
Baltijas valstu augstskolu valodu pedagogu LEONARDO projekta rezultātus un 
kopējos ieteikumus, kuru izstrādāšanā piedalījās arī RTU Valodu Institūts. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Samuilova Oksana – Lektors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  VIV120 
Priekšmeta statuss:      Obligātais izvēles priekšmets.       
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vācu valoda 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0  2.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vācu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās 

uz tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas 
prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē; 2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve 
un diskusijas spēju attīstīšana; 3) klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, 
projektos u. tml.; 4) rakstveida izteiksmes attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, 
secinājumi). Programma sastādīta saskaņā ar Eiropas Padomes izstrādātajam kopējām 
vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā, ņemot vērā arī 
Baltijas valstu augstskolu valodu pedagogu LEONARDO projekta rezultātus un 
kopējos ieteikumus, kuru izstrādāšanā piedalījās arī RTU Valodu Institūts. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Siliņa Ilze - Docents (praktiskais). 
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1. Priekšmeta šifrs:  VIL169 
Priekšmeta statuss:       Brīvas izvēles priekšmets.       
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas.  
4. Priekšmeta nosaukums: Latviešu valoda  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0  2.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Latviešu valodas priekšmets ir integrēts kurss valodas zināšanu nu un prasmju 

padziļināšanai saistībā ar izvēlēto specialitāti un turpmāko kursa darba, akadēmiskā vai 
profesionālā bakalaura darba izstrādāšanu. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Lauziniece Valentīna - Lektors 
 
1. Priekšmeta šifrs:  MTH202 
Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets     
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Tehniskā mehānika   

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 2.0  Ir paredzēts    I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Statika, kinemātika, mehānismu un mašīnu mehānikas pamatelementi, 

deformējamu ķermeņu mehānikas (materiālu pretestības) pamati, mašīnu un aparātu 
elementi (teorijas pamatelementi, priekšstats par konstruktīvo izveidojumu, aprēķinu 
pamati), projektēšanas un konstruēšanas pamati. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Tipāns Igors - Doktors, Rektora vietnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  MMM201 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets     
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Materiālzinības 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0  1.0  I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Materiālu nostiprināšanas metodes: plastiskā deformācija - uzklade, sakausējumi, 

termiskā apstrāde. Termiskās apstrādes (atkvēlināšana, normalizācija, rūdīšana, 
atlaidināšana)tehnoloģija. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ozoliņš Jānis - Doktors, Pētnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs: ICA301 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets     
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Civilā aizsardzība. 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 1.0 0.5  0.5  I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Ārkārtēju situāciju prognozēšanas un novērtēšanas principi tehniskās sistēmās. 

Avāriju, katastrofu un stihisku nelaimju likvidēšanas pasākumi. Cilvēku dzīves un 
darbības apstākļu nodrošinājums ārkārtējās situācijās. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors. 
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1. Priekšmeta šifrs: IDA117 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets     
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Darba aizsardzības pamati. 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 1.0 1.0    I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides bīstamie faktori, to 

iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs iedarbības 
novēršanai vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: MAB115 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets     
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Ievads specialitātē 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 1.0 1.0    I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmets paredzēts Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnu un 

aparātu būvniecības un Mehānikas programmās studējošiem dienas un neklātienes 
apmācības studentiem. Studiju priekšmetā studenti tiek iepazīstināti ar RTU vēsturi un 
struktūru, ar studiju procesu regulējošiem normatīviem dokumentiem. Studenti tiek 
iepazīstināti ar Mašīnbūves un aparātbūves stāvokli un attīstības tendencēm valstī, kā 
arī ar inženiera darba specifiku nozarē. Bez tam studentiem tiek izklāstīti 
pamatjēdzieni par projektēšanas metodēm, izgatavošanas metodēm kā arī par mašīnu 
un aparātu ekspluatāciju. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Odītis Ivars - Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: HSP375 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vadības socioloģija 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmetā tiek apgūti sociālo parādību un procesu nozīmes cilvēku 

sabiedrības attīstībā un tās pārvaldības teorētiskie pamati, kā arī prasmes dažādu 
vadības līmeņu strūktūru un stilu izvēlē. Izvērtēts sociālo parādību un procesu iespaids 
uz darba organizāciju, motivāciju, cilvēku formālām un neformālām attiecībām. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Taraškevičs Ronalds - Doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: HSP376 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Mazās grupas un personības socioloģija 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
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Studiju priekšmetā tiek apgūti mikrosocioloģisko procesu teorētiskie pamati, kā arī 
tiek veidotas prasmes personības un mazās grupas mijiedarbības optimizēšanai. Tiek 
pētīta personības vieta modernajā sociumā, jaunākās tendences mazo grupu struktūrā 
un dinamikā.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ozolzīle Gunārs - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs: HSP377 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vispārējā socioloģija 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmetā tiek apgūti sabiedrības uzbūves pamati. Tiek veidotas sociālajā 

realitātē notiekošo procesu un izmaiņu, to radīto sociālo pretrunu un problēmu 
(šķirisko, dzimtes, etnisko un rasu) analīzes prasmes. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
socializācijai un deviācijai, kā arī atsevišķiem sociālajiem institūtiem: ģimenei, 
reliģijai, izglītībai. Apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti socioloģijas vēstures un teoriju 
kontekstā. Kursa nobeigumā studenti tiek iepazīstināti ar konkrēto socioloģisko 
pētījumu metodoloģiju, metodiku un tehniku. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ozolzīle Gunārs - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs: HSP378 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Politoloģija 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmetā tiek apgūta sabiedrības politiskās sistēmas uzbūve un varas 

realizācijas mehānismi. Tiek veidotas prasmes analizēt politiskās filozofijas un 
starptautisko attiecību problēmas. Apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti politikas vēstures 
un teoriju kontekstā. Daudzi jautājumi tiek skatīti Latvijas demokrātijas tapšanas 
prizmā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs :Ozolzīle Gunārs - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs: HSP379 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Latvijas politiskā sistēma 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Latvijas valstiskuma idejas attīstība. Latvijas politiskās sistēmas attīstība līdz 1940. 

gadam. Latvijas politiskās sistēmas attīstība pēc 2. Pasaules kara. Latvijas Satversme 
un tai atbilstošā varas institūciju struktūra. Politiskie spēki un partiju sistēma. Vēlēšanu 
sistēma. Iekšējā un ārējā politika. Politiskā kultūra un pilsoņu līdzdalība politiskajos 
procesos. 

6. Atbildīgais pasniedzējs : Baldiņš Alvars - Doktors, Asociētais profesors. 
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1. Priekšmeta šifrs: HSP380 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Apvienotā Eiropa un Latvija. 

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Apvienotās Eiropas būtība. Apvienotās Eiropas institūcijas. Ekonomiski sociālā, 

politiskā drošības integrācija. Latvija Eiropas Savienībā: perspektīvas un problēmas. 
Lisabonas līguma nozīme Eiropas Savienības un Latvijas attīstībā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs : Baldiņš Alvars - Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EES225 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Signālu teorijas pamati  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0  1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija 
Signālu klasifikācija. Nepārtrauktie signāli, Furjē transformācijas, spektrs. Diskrēti 

signāli, Furjē diskrētās transformācijas, ciparfiltrācijas principi. Modulēti signāli. 
Stacionāri gadījumsignāli, pārvade lineārā četrpolā, funkcionālie pārveidojumi. 

6. Atbildīgais pasniedzējs : Dolgicers Aleksandrs - Doktors, Asociētais profesors 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEE223 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektrotehnikas teorētiskie pamati  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 6.0 3.0 2 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Lineārās līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi. Rezistoru slēgumu ekvivalenta 

pārveidošana. Lineārs enerģijas avots un tā ekvivalentās shēmas. Jaudu bilance. 
Sazarotu ķēžu aprēķins ar Kirhofa likumu, kontūrstrāvu, mezglu-potenciālu un 
superpozīcijas metodēm. Vadītspēju un pārvades koeficienti. Kompensācijas teorēma. 
Linearitātes princips. Pasīva un aktīva divpola un četrpola ekvivalentās shēmas. 
Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu. Maiņstrāvas ķēžu elementi: rezistors, 
spole un kondensators. Sprieguma un strāvas sakarības momentānām vērtībām. Strāvas 
efektīvā vērtība. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi kompleksā 
formā. Vektoru un riņķa diagrammas RLC virknes un paralēlajā slēgumā. Pasīva un 
aktīva divpola ekvivalentās shēmas. Potenciālu topogrāfiskā diagramma. Momentānā 
jauda. Jaudu bilance kompleksā formā. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu. 
Aktīvās jaudas mērīšana ar vatmetru. Sprieguma, strāvas un jauktā rezonanse, kontūra 
labums. Sprieguma un strāvas līknes atkarībā no induktīvās vai kapacitatīvās 
pretestības vai vadītspējas. Mijinduktīvi saistītu spoļu līdzslēgums un pretslēgums. 
Transformatora vienādojumi, vektoru diagramma, ieejas pretestība, pārvades 
koeficients. Mijinduktivitātes noteikšana. Trīsfāzu maiņstrāvas ķēdes. Fāzu reizinātājs. 
Trīsfāzu ķēde zvaigznes slēgumā, ar vai bez nullvada, ar simetrisku vai nesimetrisku 
slodzi. Trīsfāzu ķēde trīsstūra slēgumā ar simetrisku vai nesimetrisku slodzi. Sakarības 
starp līniju un fāzu strāvām un spriegumiem. Trīsfāzu ķēde jauktā slēgumā. Fāzu 
sekošanas secības noteicējs. Jaudas mērīšana 3-vadu un 4-vadu trīsfāzu shēmās. 
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Nesimetriskas trīsfāzu sistēmas simetriskās komponentes un to īpašības. Zvaigznē 
slēgta trīsfāzu patērētāja fāzu ekvivalentās pretestības strāvu simetriskajām 
komponentēm. Periodisku nesinusoidālu strāvu ķēdes. Strāvu un spriegumu efektīvā 
vērtība. Aktīvā, reaktīvā, pilnā un kropļojumu jauda. RLC virknes slēguma rezonanses 
režīma iestādīšanas īpatnības, mainot spoles induktivitāti. Augstākās harmonikas 
trīsstūrī un zvaigznē slēgtā trīsfāzu sistēmā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Purviņš Andris - Doktors, Katedras vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE336 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Datortehnoloģijas transportā  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  2.0 Ir paredzēts    E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Datortehnoloģiju attīstības mūsdienu tendences, inženieru aprēķinu matemātisko 

pakešu apskats, tehnisko procesu un sistēmu algebrisko un dinamisko modeļu 
datorrealizācija un datoranalīze, datortehnoloģijas uzņēmējdarbības vadīšanā, 
inženieru datorgrafika un dizains shēmtehniskā modelēšana inženierijā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila - Doktors, Asociētais profesors 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE211 
2.Priekšmeta statuss:  Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektriskie mērījumi elektromehāniskajās sistēmās  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0  2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dažādu elektromehānisko ierīču ekspluatācija nesaraujami saistīta ar elektrisko 

mērījumu veikšanu. Lai iegūtie rezultāti un to apstrāde būtu korekti, studenti tiek 
iepazīstināti ar šādiem jautājumiem: Mērījumu metodes un līdzekļu raksturojums. 
Mērījumu rezultātu apstrādes metodes. Mērīšanas kļūdu novērtējums. Eksperimenta 
rezultātu apstrāde un novērtējums. Analogās mērsistēmas. Ciparu mēraparāti. 
Mērogpārveidotāji. Elektrisko lielumu mērīšanas metodes. Elektrisko un magnētisko 
ķēžu parametru mērīšanas metodes elektromehāniskajās sistēmās dzelzceļa transportā. 
Neelektrisko lielumu elektriskas mērījumu metodes. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila - Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEP 475 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektroniskās iekārtas  

   Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Elektronisko iekārtu barošanas mezglu tipveida struktūras. Lineārie un impulsu 

darbības sprieguma regulatori, to darbības principi un populārākās integrālās shēmas. 
Strāvas ierobežošanas shēmas. Jaudas pastiprinātāji, to klasifikācija un galvenie 
raksturlielumi. Operacionālie pastiprinātāji, to tipveida slēguma shēmas. Signālu 
ģeneratori un aktīvie filtri uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. Galvenās loģiskās 
funkcijas, un sakarības starp tām. Tipveida kombinacionālās loģikas iekārtas - 
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dešifratori, šifratori, multipleksori, summatori, programmējamās loģikas matricas. 
Tipveida sekvenciālās loģikas iekārtas - vienpakāpes trigeri, divpakāpju trigeri, binārie 
skaitītāji, paralēlais un bīdes reģistri. Pusvadītāju lasāmatmiņas un brīvpieejas atmiņas 
iekārtas, to struktūra un raksturlielumi. Ciparu iekārtu fizikālais izpildījums - DTL, 
TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs iekārtas, to struktūra un raksturlielumi. ACP un 
CAP. Pārveidotāji "spriegums-frekvence" un "frekvence-spriegums". Taimeri un to 
tipveida pielietojumi.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Raņķis Ivars - Doktors, Vadošais pētnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs: DMS212 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Varbūtību teorija un matemātiskā statistika  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Klasiskā varbūtības definīcija. Aksiomātiskā varbūtības definīcija. Notikumu 

algebra. Pilnā varbūtība. Bernulli shēma. Baijesa formulas. Diskrēti nepārtraukti 
gadījuma lielumi. Sadalījuma un blīvuma funkcija. Lielo skaitļu likumi. Centrālā 
robežteorēma. Matemātiskās statistikas elementi. Hipotēžu pārbaude. Kombinatorika. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Carkovs Jevgenijs - Habilitētais doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: DIM205 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Līnijintegrāļi un virsmas integrāļi. Skalārs un vektoriāls lauks. Atvasinājums dotā 

virzienā, gradients, plūsma, cirkulācija, diverģence, rotors, Gausa un Stoksa teorēma. 
Laplasa operators līklīniju koordinātās. Kompleksā mainīgā funkcijas. Košī teorēma 
un integrālā formula. Teilora un Lorāna rindas. Rezidiji. Laplasa transformācija, tās 
pamatīpašības un pielietojumi. Beseļa funkcijas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Iltiņa Marija - Doktors, Docents . 
 
1. Priekšmeta šifrs: EES262 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Ciparu elektronika un datorarhitektūra  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0  1.00  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Skaitīšanas sistēmas.Loģiskās funkcijas, optimizācija.Loģiskie elementi, 

shēmas.Trigeri.Skaitītāji.Dešifratori.Reģistri.Aritmētiskās ierīces. Šifratori. 
Programmējamais taimeris. Analogciparu, ciparanalogu pārveidotājs. Atmiņas ierīces 
(AI). Mikroprocesors(MP), struktūra, vadība, programmēšanas pamati. MP sistēma. 
Ievadizvada (I/I)ierīces. MP interfeiss ar AI un I/I ierīcēm. Perifērijas ierīces, 
monitors, klaviatūra, modems, vadības kontrolleri. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sauhats Antans Sauļus - Habilitētais doktors, Institūta direktors . 
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1. Priekšmeta šifrs: EEP344. 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Energoelektronika  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 3.0    E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Priekšmets ir veltīts spēka elektronikas pārveidotāju apgūšanai. Kursa galvenās 

tēmas ir: spēka elektronikas vispārējas definīcijas un matemātiskais aparāts, vientakts 
un divtaktu līdzsprieguma pārveidotāji, diožu un tiristoru taisngrieži, autonomie 
invertori un speciālie pārveidotāji. Akcents tiek likts uz spēka elektronikas 
pārveidotāju parametru aprēķiniem, to pasīvo elementu un pusvadītāju slēdžu izvēles, 
kā arī uz slēdžu aizsardzības un dzesēšanas. Kursa īpašas sadaļas ir veltītas spēka 
pārveidotāju izstrādei izmantojot mūsdienīgus integrētus risinājumus (integrālas 
mikroshēmas). Kursa praktiska daļa ietver uzdevumu risināšanu, spēka pārveidotāju 
modelēšanas uzdevumus un laboratorijas darbus, kā arī īpaši aktīvajiem studentiem ir 
paredzēta iespēja uzprojektēt, izgatavot un notestēt noteiktu pārveidotāju. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Galkins Iļja - Doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEE215 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Ķēžu teorija  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaude
nedalāms 5.0 3.0 1.0 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Nelineārās rezistīvās ķēdes. Līdzstrāvas rezistīvo ķēžu grafiskā aprēķinu metode. 

Sazarotas shēmas sadalīšana divos divpolos un to voltampēru raksturlīkņu krustpunkta 
atrašana. Aktīvā divpola teorijas pielietojums shēmās ar vienu nelineāru rezistoru. 
Nelineāru rezistoru idealizētās raksturlīknes. Maiņstrāvas rezistīvo ķēžu grafiskā 
aprēķinu metode vienpusperiodu un divpusperiodu taisngriežu gadījumā.Nelineāras 
magnētiskās ķēdes. Magnētiskā ķēde, tās analoģija ar elektrisko ķēdi. Oma un Kirhofa 
likumi magnētiskajām ķēdēm. Magnētiskā pretestība. Nelineāru reaktīvu maiņstrāvas 
shēmu aprēķins ar grafisko un ekvivalento sinusoīdu metodēm. Spoles ar 
feromagnētiska materiāla serdēm: vienādojumi, vektora diagramma, ekvivalentā 
shēma. Kompleksā magnētiskā caurlaidība. Spieguma un strāvu ferrorezonanse. 
Pārejas procesi lineārās ķēdēs ar koncentrētiem parametriem. Komutācijas 
pamatlikumi. Pārejas procesu aprēķini ķēdēs ar vienu vai diviem reaktīviem 
elementiem ar klasisko metodi. Laika konstante. Aperiodiskais, kritiskais un svārstību 
režīmi RLC virknes slēguma komutāciju gadījumā. Pārejas procesu aprēķini sazarotās 
ķēdēs, raksturīgā vienādojuma sakņu atrašana. Nekorektie uzdevumi, vispārinātie 
komutācijas likumi. Pārejas procesu aprēķins ar operatoru metodi. Oma un Kirhofa 
likumi operatoru formā. Ekvivalentā operatoru shēma. Pārejas procesu skaitliskās 
aprēķina metodes. Stāvokļa mainīgo metodes vienādojumu atrisinājums ar Eilera tiešo 
vai netiešo algoritmu. Reaktīvo elementu diskrētās rezistīvās aizvietošanas shēmas. 
Furjē transformācija. Četrpola kompleksās pārvades funkcijas frekvenču atkarības 
noteikšana laboratorijas apstākļos. Shēmas reakcijas noteikšana nedilstoša ieejas 
lieluma gadījumā ar parasto trapeču metodi. Ķēdes ar izkliedētiem parametriem. 
Līnijas primārie parametri, ekvivalentā shēma un telegrāfa vienādojumi. Līnijas 
vienādojumi kompleksā formā. To atrisinājums eksponentfunkciju vai hiperbolisko 
funkciju formā. Līnijas sekundārie parametri. Viļņu procesi līnijā. Tiešie (krītošie) un 
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atstarotie skrejviļņi. Viļņa garums. Atstarošanās koeficients no līnijas beigām. Līnija 
bez zudumiem sinusoidāla avota gadījumā stacionārā režīmā. Stāvviļņi tukšgaitas, 
īsslēguma un tīri reaktīvas slodzes gadījumā. Jaukta viļņa režīms. Slodzes un līnijas 
saskaņošana. Pārejas procesi līnijās bez zudumiem. Līnijas vienādojumu vispārīgais 
atrisinājums, tiešais un atstarotais vilnis. Līnijas pieslēgšana līdzsprieguma avotam: 
viļņu vairākkārtēja atstarošanās tukšgaitas, īsslēguma un nesaskaņotas aktīvas slodzes 
režīmos. Saskaņotas slodzes režīms. Viļņu atstarošanās no pasīva divpola. Viļņu 
atstarošanās un lūšana pasīvā četrpolā vai divu līniju savienojuma vietā 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Purviņš Andris - Doktors, Katedras vadītājs 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEP273. 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Regulēšanas teorijas pamati  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.5  0.5  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Analogo elektrotehnisko objektu regulēšanas uzdevumi. Atgriezeniskās 

saites, sadalīšana posmos. Posmu raksturojumi, modeļi, pāreja uz frekvenču 
raksturojumiem. Stabilitātes novērtējums. Noslēgta sistēma. Pārejas procesi. Kvalitātes 
uzlabošana. Regulatori. Analogā un skaitliskā modelēšana. Skaitliskā vadība. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Raņķis Ivars - Doktors, Vadošais pētnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEM305. 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektriskās mašīnas  

   Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 3.0  2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, 

teorijas jautājumi stacionāros un pārejas procesos, kā arī analizēti to darba režīmi un 
ekspluatācijas īpašības. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Dirba Jānis - Doktors, Projektu vadītājs. 
 
1. Priekšmeta šifrs: IDA419 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Darba aizsardzība  

    Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 1.0 1.0    I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību. Darba drošības standartu 

sistēma. Darba aizsardzības un drošības vadīšana valsts līmenī, organizāciju un 
uzņēmumu līmenī. Tehnikas un tehnoloģijas drošums. Darba aizsardzības pasākumu 
projektēšana. Darba vides stāvokļa kontrole. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais) 
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1. Priekšmeta šifrs: EDR306 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa vispārējais kurss  

    Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 2.0  1.00  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vispārīgie dzelzceļa uzbūves un ekspluatācijas pamati. Iekārtas un tehniskie 

līdzekļi: sliežu ceļš, ritošais sastāvs, telemehānikas un sakaru sistēmas, to 
saimniecības. Sadales punkti un dzelzceļa mezgli. Pārvadājumu un vilcienu kustības 
organizācija. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejevs Dijs - Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE487 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektrotransporta barošanas tīkli  

    Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.00  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vispārīgas zināšanas par kontakttīkliem, elektrisko dzelzceļu kontakttīkla veidu 

apskats, kontakttīkla pamatierīču konstrukcijas. Kontakttīkla strāvvadāmās daļas un 
balstkonstrukcijas. Enkurojums. Enkuriecirkņi. Vidusenkurojums. Kontakttīkla 
sekcionēšana. 
Kontakttīkla inženieru aprēķini un projektēšanas principi, Kontakttīkla ierīču tehniskā 
stāvokļa kontrole. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
 1. Priekšmeta šifrs: EDE361 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta vadības datu bāzes  

    Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.00  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Datu sadalītas apstrādes problēmas transporta uzdevumos. Standarta SQL valodas 

pamati, SQL valodas paplašinājumi, relāciju datubāzu programmēšana, konstruēšana 
un ekspluatācija, darba pamati ar tīkla datubāzēm, relāciju datubāzu administrēšanas 
dažādi aspekti. Piekļuves tehnoloģijas attālām relāciju datubāzēm. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
 1. Priekšmeta šifrs: EDE517 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Staciju informācijas vadības un kontroles sistēmas. 

     Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 3.0  2.00  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Elektriskā centralizācija ar centrālo barošanu. Barošanas avoti un iekārtas. 

Kontrolsekcijas un signālu releju shēmas. Saslēgšanas un maršrutu releju shēmas. 
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Laika ieturēšanas ierīces. Blokveida maršrutu releju centralizācija. Shēmu sastādīšanas 
principi. Mikroprocesoru vilcienu kustības vadības sistēmas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs: EDE471 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilces apakšstacijas  

     Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vispārīgas zināšanas par vilces apakšstacijām, vilces apakšstacijas veidu apskats, 

to pamatierīču konstrukcijas, līdzstrāvas un maiņstrāvas vilces apakšstaciju 
konstruktīva izpildīšana, ekspluatācijas darba un tehniskās apkopes organizācija, vilces 
apakšstaciju tālvadības sistēmas, vilces apakšstaciju ierīču tehniskā stāvokļa kontroles 
mūsdienu metodes, vilces apakšstacijas inženieru aprēķini un projektēšanas principi, 
vilces apakšstacijas ierīču tehniskā stāvokļa kontrole, inovāciju tehnoloģijas vilces 
apakšstaciju iekārtu un sistēmu modernizēšanai, modernizēšanas politikas novērtējums 
un pamatojums. 

 6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE516 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 3.0  2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilcienu kustības intervālās regulēšanas pamati. Divceļu autobloķēšana ar 

vienvirziena un divvirzienu vilcienu kustību. Vienceļa autobloķēšana. Jaunas 
autobloķēšanas sistēmas. Automātiskā pārbrauktuves signalizācija. Autobloķēšanas 
iekārtu automātiskā kontrole. Automātiskās lokomotīves signalizācijas uzbūves 
principi. Kodēšana. Ātruma automātiskās regulēšanas sistēmas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs: EDE441 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Automātikas un telemehānikas sistēmu tehniskās apkopes 

organizācija . 
      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 2.0 2.0 1.0            I 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Dzelzceļa vadības struktūra. Ražošanas darbības organizācija. Tehniskās 
apkalpošanas veidi. Distances ražošanas apakšvienības struktūras. Darbu uzskaite un 
plānošana. Sistēmas efektivitātes novērtēšana. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE380 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
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4. Priekšmeta nosaukums: Vilces pārveidotāji  
      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 3.0 1.0  3.0          E 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Vilces pārveidotāji, to raksturojumi. Vilces pārveidotāju tipi un īpašības. 
Pusvadītāju elementi, to darbības režīmi. Maiņsprieguma taisngriežu pārveidotāji. 
Taisngriežu sistēmas ar diožu - kontaktoru un tiristoru pielietošanu, enerģijas 
kvalitātes problēmas. Līdzsprieguma impulsregulatori ar līdzstrāvas dzinējiem 
elektrotransportā. Vilces apakšstaciju taisngrieži. Autonomie invertori. Maiņstrāvas 
tīkla vadāmie invertori enerģijas rekuperācijai. Impulsu pārveidotāji. Frekvences 
pārveidotāji. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE385 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilces dzinēji un aparāti  

       Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 2.0 1.0 2.0           E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Aplūkoti vilces elektrisko mašīnu un aparātu uzbūves principi un konstrukcijas, 

teorijas jautājumi stacionāros procesos, kā arī analizēti to darba režīmi un 
ekspluatācijas īpašības. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE514 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta iekārtu datorprojektēšana  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3 1.0  2.0           E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Mūsdienu tehnisko projektu izveidošanas datortehnoloģiju apskats, tehnisko 

datorgrafikas dokumentu izveidošanas principi, automatizētās projektēšanas sistēmas 
Autodesk AutoCad & Autodesk AutoCad Electrical iespēju raksturojums, darba 
principi, darba vides noskaņošana, tehnisko rasējumu izveides tehnoloģijas, bibliotēkas 
izstrādāšana. Principshēmas, montāžas shēmas izveidošanas tehnoloģijas. Rasējumu 
sagatavošana drukāšanai. Darbs Visio vidē. Shēmtehniskā modelēšana un analīze ar 
Multisim.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE475 
2.Priekšmeta statuss:  Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts)  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2  1.0 1.0           D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu uz objekta kontrolleru bāzes projektēšana un 

tehniskās apkopes organizācija. 
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6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE456 
2.Priekšmeta statuss:  Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas  

  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3 1.0  3.0           E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas projektēšana. Mikroprocesoru 

sistēmas diagnostika. Mikroprocesoru sistēmas projektēšanas līdzekļi un kontroles 
metodes. Mikroprocesoru sistēmas aparātu un programmas daļu projektēšanas 
metodes. Programmēšana ASSEMBLER valodā un augstlīmeņa valodā. 

 6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE524 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta iekārtu datorprojektēšana (studiju projekts)  

       Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2   2.0          D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Tehnisko ierīču un elektrisko shēmu izstrāde ar Autodesk AutoCad & AutoCad 

Electrical automatizēto projektēšanas sistēmu palīdzību. Iemācīt studentiem izprast 
datorprojektēšanas programmas būtību un izmantošanas iespējas, veidot transporta 
iekārtu tehnisko rasējumu, veikt automatizēto datorprojektēšanu. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EEP347 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas 
4. Priekšmeta nosaukums: Elektrotransporta pusvadītāju pārveidotāji . 

Daļa  4. KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2 2.0          I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilces elektropiedziņas, to raksturojumi. Elektromotoru tipi un īpašības. Vilces 

elektropiedziņas barošanas avoti. Vilces pārveidotāju uzdevumi un pielietojums. 
Pusvadītāju elementi, to darbības režīmi. Maiņsprieguma kontakttīkla sprieguma 
taisngriežu pārveidotāji. Taisngriežu sistēmas ar diožu - kontaktoru pielietošanu, ar 
tiristoru pielietošanu, problēmas ar enerģijas kvalitāti, četrkvadrantu ieejas pārveidotāji 
un to darbība. Līdzsprieguma impulsregulatori ar līdzstrāvas dzinējiem. Vadības 
sistēmas. Invertori elektrotransportā ar maiņstrāvas elektrodzinējiem. Vadības sistēmas 
un regulēšana. Strāvas un sprieguma invertori, salīdzinājums. Vides pārveidotāju 
enerģētiskie parametri un to uzlabošana. Enerģijas rekuperācijas nodrošināšana. 
Pārveidotāju galvenie elementi un to aprēķins. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Raņķis Ivars - Doktors, Vadošais pētnieks 
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1. Priekšmeta šifrs: EDE221 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas 
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas 

 Daļa 4. KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  2.0        E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta līniju parametru aprēķina pamati un mērījumu metodes. 

Savstarpējās un ārējās elektromagnētiskās ietekmes. Dzelzceļa transporta sakaru līniju 
projektēšana, būvniecība un aizsardzība. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Valentīns Popovs. Habilitētais doktors, Profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs: EDE458 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas 
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas  

 Daļa 4. KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  2.0        E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Disciplīnā tiek apgūtas koplietošanas radiotehniskās sistēmas ar lielām un mazām 

apkalpošanas zonām dzelzceļa transportā; GSM, CDMA un UMTS standartu šūnu 
mobilo sakaru sistēmas, kā arī modernā dzelzceļa mobilo sakaru sistēma GSM-R. Tiek 
apskatītas bezvadu lokālu tīklu standartu 802.11/802.16 tehnoloģijas un dzelzceļa 
transporta satelītu mobilo radio sakaru sistēmas (INMARSAT – M). Tiek apgūti tīklu 
projektēšanas, uzbūves un ekspluatācijas principi, ka arī to pamatparametru mērījumu 
un kontroles metodes.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Valentīns Popovs. Habilitētais doktors, Profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs: EDE563 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas 
4. Priekšmeta nosaukums: Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā  

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0        E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
 Telemetriskās mērīšanas sistēmu paņēmienu raksturojums dzelzceļa transportā. 

Mērījumu rezultātu apstrādes metodes. Tehnoloģisko mērījumu līdzekļi un metodes 
dzelzceļa elektrosistēmās. Dzelzceļa ierīču negraujošas kontroles paņēmieni un 
metodes 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE544 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studijas 
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0  2.0        I 
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5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu procesu tehnoloģija. Ceļa posmu automātikas un 

telemehānikas sistēmu projektēšana. Staciju sistēmu projektēšana. Iekārtu un sistēmu 
ekonomiskā efektivitāte. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE455 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. 4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta elektroapgāde  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.0       E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilces elektroapgādes sistēmu un SCB ierīču elektroapgādes augstsprieguma līniju 

un barošanas iekārtu ekspluatācijas apkopes organizācijas mūsdienu tehnoloģijas, 
tehnisko procesu un sistēmu modernizēšana, projektēšanas tehnoloģija, inženieru 
aprēķinu un projektēšanas automatizācija, ierīču tehniskā stāvokļa kontrole, speciālo 
mērījumu metodes. Vilces elektroapgādes sistēmu un SCB ierīču elektroapgādes 
augstsprieguma līniju un barošanas iekārtu inovāciju tehnoloģiju izstrāde un ieviešana, 
modernizēšanas politikas novērtējums un pamatojums, projektēšanas tehnoloģiju 
izstrāde projektu uzdevuma izstrāde, projektu vadība, ierīču ekspluatācijas resursu 
novērtēšana, tehniskā stāvokļa prognozēšana, diagnosticēšana, monitorings. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE346 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. 4. Priekšmeta nosaukums: Elektrotransporta vilces piedziņas  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 2.0        I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilces elektropiedziņas mehānika. Elektromotoru tipi un īpašības. Vilces 

elektropiedziņu barošanas avoti. Līdzstrāvas elektrotmotoru ātruma regulēšana. 
Līdzstrāvas elektromotoru ātruma regulēšana. Impulsregulēšana. Bremzēšanas režīmi. 
Lauka vājināšanas problēmas. Pārejas procesu formēšana. Vilces asinhronie 
elektromotori, īpatnības. Ātruma regulēšana, frekvences pārveidotāji un invertori. 
Bremzēšanas režīmi. Pārejas procesu formēšana. Vilces piedziņu speciālie režīmi, 
buksēšana. Vilces piedziņu automatizācija, sistēmu elementi. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Raņķis Ivars - Doktors, Vadošais pētnieks. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE401 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. 4. Priekšmeta nosaukums: Elektroniskās drošības sistēmas dzelzceļa transportā  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0  1.0     E 
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5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta elektroniskās drošības sistēmu klasifikācija. Automātikas un 

telemehānikas stacijas sistēmas. Automātikas un telemehānikas sistēmas ceļa posmos. 
Sliežu ķēdes. Mūsdienu lokomotīvju signalizācijas veidi. Pārmiju un signālu elektriskā 
centralizācija. Dispečeru centralizācija. Automātikas un telemehānikas sistēmas 
šķirošanas stacijās. Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrole. Dzelzceļa informācijas 
sistēmas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE477 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. 4. Priekšmeta nosaukums:  Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju 

projekts)  
  Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 2.0  1.0 1.0     D 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Dzelzceļa ierīču tehniskā stāvokļa un drošuma rādītāju novērtējums, izmantojot 
matemātiskās statistikas metodes. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE442 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais  priekšmets .    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. 4. Priekšmeta nosaukums:  Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība  

   Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  3.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa automātikas un telemātikas sistēmu drošība. Drošības un drošuma 

rādītāji. Dzelzceļa automātikas releju iekārtas un sistēmas drošība. Dzelzceļa 
mikroprocesoru sistēmu drošība. Drošuma un drošības paaugstināšanas metodes. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE508 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. Priekšmeta nosaukums:  Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana  

   Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Datortīklu pamatjēdzieni. Klasifikācija, datortīklu pamatjēdzieni. Datortīkla 

topoloģija . Datortīkla projektēšanas pamati. Datortīklu apkalpošanas pamati. Tehnisko 
un programmas līdzekļu mijiedarbības organizēšana datortīkla vidē, tīmekļa lietotāja 
darba vides atbalsts Linux un Windows vidē, informācijas aizsardzība datortīklos, 
datortīkla ekspluatācijas problēmu risinājumi. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
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1. Priekšmeta šifrs: EDE384 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums: Elektrovilcienu vadības sistēmas  

     Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  1.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Lieljaudas ķēdes un elementi. Vadības principi. Vadības sistēmu veidi, 

elektrovilces parametri, to noteikšanas metodes. Normālu un avārijas 
elektromagnētisko režīmu aprēķinu metodes. Aizsardzības ierīces. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE493 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas  

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  2.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Automatizētās vadības sistēmu (AVS) veidi, dzelzceļa transporta AVS 

raksturojums un klasifikācija, attīstības tendences, funkcijas un struktūra, informācijas 
kodēšanas principi. Dzelzceļa transporta AVS funkcionālā daļa (plānošanas un 
normatīvu uzdevumu AVS, pasažieru un kravu pārvadājumu AVS, dispečervadības 
automatizētas sistēmas, bīstamo kravu pārvadājumu drošības sistēmas. 
Pamatinformācija par Eiropas modernās vilcienu vadīšanas un kontroles sistēmu 
ETCS. AVS programmatūra. Dzelzceļa transporta AVS izstrādes prioritārie virzieni. 
AVS darba īpašības izkliedētās vidēs, AVS integrācijas problēmas. AVS izveidošanas 
principi. Informatīvo resursu integrācijas metodes vienotā informatīvā vidē, AVS 
realizācijas tehnoloģijas datorvadība.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE597 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums:  Dzelzceļa transporta mikroprocesoru vadības sistēmas 

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Priekšmetā tiek apgūtas dzelzceļa transporta mikroprocesoru vadības sistēmu 

ekspluatācijas īpatnības, mikroprocesoru vadības sistēmu tehniskās apkopes 
organizācija. Tiek sniegtas zināšanas par mikroprocesoru vadības sistēmas struktūru, 
datu apstrādes realizāciju, kā arī iemaņas ieprogrammēt mikrokontrollerus un PLC. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE510 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums:  Vilcienu kustības vadības mikroprocesoru sistēmas  

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0     E 
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5. Priekšmeta satura anotācija: 
Mikroprocesoru vadības sistēmu arhitektūra un funkcionēšanas algoritmi. Dažādu 

līmeņu interfeisi un programmēšanas valodas. Assembler, C un C++ valodas īsais 
raksturojums. Programmēšanas tehnoloģija apakšējā līmeņa mikroprocesoru sistēma 
izveidošanai. Ražošanas kontrolleru programmēšana. Apakšprogrammu starpposma 
līmeņa kontrolleriem izveidošanas tehnoloģija. Apakšprogrammu virsējā līmeņa 
kontrolleriem izveidošanas tehnoloģija WinCC vidē. Datu vākšana un glabāšana. 
Sistēmas darba procesa protokola izveide. WinCC izmantošana vadības procesu 
vizualizēšanā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE518 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums: Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā  

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija 
Mūsdienās tehniskās sistēmās, tostarp dzelzceļa transportā, tiek izmantotas 

negraujošas kontroles metodes. Negraujošās kontroles metožu izmantošanas principi. 
Dažādu metožu fizikālie pamati, aparatūra. Negraujošās kontroles tehnoloģijas 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs: EDE343 
2.Priekšmeta statuss: Obligātais izvēles priekšmets.    
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4.  Priekšmeta nosaukums: Automātikas un telemehānikas sistēmu specmērījumi  

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0  3.0     E 

5. Priekšmeta satura anotācija:  
Mūsdienu dzelzceļa sistēmu funkcionēšanu palīdz nodrošināt automātiskas un 

telemehāniskas sistēmas, kuru ekspluatācija, kā arī mērījumu veikšana un to rezultātu 
izvērtēšana prasa speciālas zināšanas. Priekšmets aplūko šādus jautājumus: Mēraparātu 
un mērīšanas paņēmienu apskats dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmās . 
Elektrisko lielumu, laika parametru un frekvences intervālu mērīšanas metožu un 
līdzekļu klasifikācija. Mērīšanas ģeneratori. Oscilografi. Bojājuma raksturojuma 
noteikšana un bojājuma vietas noteikšana datu pārraides līnijās. Sliežu ķēžu primāro 
un sekundāro parametru elektriskās mērīšanas metodes. Mērīšanas īpatnības fāžu 
jutīguma elektriskās sliežu ķēdēs. Vilces strāvas trokšņu un asimetriju mērīšana sliežu 
ķēdēs. Sliežu ķēžu aizsardzība pret impulsu trokšņiem. Zemējumu pretestības 
mērīšana. SCB aparātu pārbaude specializētos stendos. Mērīšanas rezultātu apstrādes 
metodes. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Sergejeva Ludmila- Doktors, Asociētais profesors. 
 
1.Priekšmeta šifrs: EDE010 
2.Priekšmeta statuss: Prakse  
3.Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. Priekšmeta nosaukums: Prakse   

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 26.0        D 
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5. Priekšmeta satura anotācija:  
Prakse nodrošina praktisku iemaņu apgūšanu dzelzceļa elektrosistēmu izbūvē, 

ekspluatācijā un remontā vadošajā Latvijas uzņēmumā "Latvijas dzelzceļš". Prakses 
laikā apgūstamas arī modernās tehnoloģijas un iekārtas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors 
 
1.Priekšmeta šifrs: EDE012 
2.Priekšmeta statuss: Bakalaura darbs ar projekta daļu  
3.Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā  bakalaura studija 
4. Priekšmeta nosaukums: Bakalaura darbs ar projekta daļu 

      Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 12.0        D 

5. Priekšmeta satura anotācija:  
Bakalaura darbs ar projekta daļu veltīts dzelzceļa elektrosistēmu īpašību un būtības 

analīzei un kādas dzelzceļa transporta elektrosistēmas projektēšanai. Darbu aizstāv 
Valsts pārbaudījuma komisijas priekšā. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
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2.pielikums 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” 
pašnovērtējuma ziņojumam pievienotie materiāli 
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Maģistra profesionālo studiju programmas “Dzelzceļa elektrosistēmas” 

mācību priekšmetu anotācijas 
 

1. Priekšmeta šifrs:     EDE519 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta sistēmu optimālā vadība 

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Priekšmetā tiek dotas zināšanas par dzelzceļa tīkla kravas plūsmu vadības 

matemātisko modelēšanu. Tiek parādīta kravu transportēšanas procesa optimizācija 
pēc pārvadājumu laika un maksas kritērijiem. Tiek dotas zināšanas par potenciālu un 
simpleksa metodēm matemātisko modeļu realizācijai. Tiek novērtēta transporta tīkla 
caurlaides spēja. Tiek noteikti kravas plūsmu optimālie maršruti. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE614 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Automatizētās projektēšanas sistēmas transportā                

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0 - 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Automatizēto projektēšanas sistēmu (APS) mērķi un funkcionēšanas principi. APS 

varietātes apskats. Tehnisko projektu izveide Autodesk AutoCAD vidē. Specializēto 
elektrisko sistēmu projektu izveides tehnoloģija Autodesk AutoCAD Electrical vidē. 
Specializēto elektrisko sistēmu projektu izveides tehnoloģija Visio vidē. 3D 
modelēšanas pamati Autodesk Inventor vidē. Elektrisko sistēmu shēmtehniskā 
modelēšana un analīze Multisim vidē. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE613 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Datu apstrādes sadalītās   sistēmas .             

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaud
nedalāms 3.0 2.0 - 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Sadalīto korporatīvo informācijas resursu mijiedarbības problēmas multimodālo un 

intermodālo pārvadājumu procesa organizācijai. Ātrs ievads relatīvas sadalītas 
datubāzes tehnoloģijā, relatīvo datubāžu programmēšanas, konstruēšanas un 
administrēšanas aspekti. Mūsdienu informācijas tehnoloģiju lietojums datu apstrādei 
sadalītās informācijas sistēmās. Web orientētu adaptīvu korporatīvu aplikāciju 
programmēšanas un veidošanas tehnoloģijas. Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 
metodoloģiskie un praktiskie aspekti darbam ar sadalītām datubāzēm heterogēnās 
vidēs. Sadalīto korporatīvo aplikāciju integrācija vienotā informatīvā vidē transporta 
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loģistikas sistēmu informatīvam atbalstam. Telemātiski saderīgu web–orientētu 
pielikumu programmēšana un datorrealizācija. 

  6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
1. Priekšmeta šifrs:      EDE456 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas            

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 - 3.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas projektēšana. Mikroprocesoru 

sistēmas diagnostika. Mikroprocesoru sistēmas projektēšanas līdzekļi un kontroles 
metodes. Mikroprocesoru sistēmas aparātu un programmas daļu projektēšanas 
metodes. Programmēšana ASSEMBLER valodā un augstlīmeņa valodā. 

 6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE471 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilces apakšstacijas         

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vispārīgas zināšanas par vilces apakšstacijām, vilces apakšstacijas veidu apskats, 

to pamatierīču konstrukcijas, līdzstrāvas un maiņstrāvas vilces apakšstaciju 
konstruktīva izpildīšana, ekspluatācijas darba un tehniskās apkopes organizācija, vilces 
apakšstaciju tālvadības sistēmas, vilces apakšstaciju ierīču tehniskā stāvokļa kontroles 
mūsdienu metodes, vilces apakšstacijas inženieru aprēķini un projektēšanas principi, 
vilces apakšstacijas ierīču tehniskā stāvokļa kontrole, inovāciju tehnoloģijas vilces 
apakšstaciju iekārtu un sistēmu modernizēšanai, modernizēšanas politikas novērtējums 
un pamatojums. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE487 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektrotransporta barošanas tīkli.        

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vispārīgas zināšanas par kontakttīkliem, elektrisko dzelzceļu kontakttīkla veidu 

apskats, kontakttīkla pamatierīču konstrukcijas. Kontakttīkla strāvvadāmās daļas un 
balstkonstrukcijas. Enkurojums. Enkuriecirkņi. Vidusenkurojums. Kontakttīkla 
sekcionēšana. Kontakttīkla inženieru aprēķini un projektēšanas principi, Kontakttīkla 
ierīču tehniskā stāvokļa kontrole. 

6. Atbildīgais pasniedzējs:  Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE517 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Staciju informācijas vadības un kontroles sistēmas 
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Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 5.0 3.0 - 2.0 - E 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Elektriskā centralizācija ar centrālo barošanu. Barošanas avoti un iekārtas. 
Kontrolsekcijas un signālu releju shēmas. Saslēgšanas un maršrutu releju shēmas. 
Laika ieturēšanas ierīces. Blokveida maršrutu releju centralizācija. Shēmu sastādīšanas 
principi. Mikroprocesoru vilcienu kustības vadības sistēmas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE516 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilcienu  kustības intervālu regulēšanas sistēmas        

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 5.0 3.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilcienu kustības intervālās regulēšanas pamati. Divceļu autobloķēšana ar 

vienvirziena un divvirzienu vilcienu kustību. Vienceļa autobloķēšana. Jaunas 
autobloķēšanas sistēmas. Automātiskā pārbrauktuves signalizācija. Autobloķēšanas 
iekārtu automātiskā kontrole. Automātiskās lokomotīves signalizācijas uzbūves 
principi. Kodēšana. Ātruma automātiskās regulēšanas sistēmas. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDR552 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Vilces  aprēķini        

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 2.0  - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilciena kustības vienādojuma risināšanas skaitliskās metodes. Lokomotīvju 

vilces, vilciena īpatnējo paātrinošo un palēninošo spēku raksturlīkņu linearizācija. 
Vienādojuma robežnosacījumi. Datorprogrammas vilces aprēķinos. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Balckars Pēteris – Doktors, institūta direktors 
 
1. Priekšmeta šifrs:      EDE221 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa automātikas un telemehānikas  līnijas        

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija 
Dzelzceļa transporta līniju parametru aprēķina pamati un mērījumu metodes. 

Savstarpējās un ārējās elektromagnētiskās ietekmes. Dzelzceļa transporta sakaru līniju 
projektēšana, būvniecība un aizsardzība. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Valentīns Popovs. Habilitētais doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:      EDE579 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
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4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta elektroiekārtu tehniskā diagnostika. 
Priekšmeta KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 2.0 1.0 - 1.0 - E 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Parametru novērtēšana statiskā režīmā. Diagnostika dzelzceļa sistēmās ar testu 
signāliem. Diagnostika normālā ekspluatācijas režīmā. Vadības sistēmas identifikācija. 
Novērošanas iespējamība. Vadības iespējamība. Telemetriskās kontroles sistēmu 
paņēmienu raksturojums dzelzceļa transportā Diagnostikas rezultātu apstrādes metodes 
Tehniskās diagnostikas līdzekļi, metodes un tehnoloģijas dzelzceļa elektrosistēmās. 
Dzelzceļa ierīču negraujošās kontroles paņēmieni, metodes un tehnoloģijas.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE485 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātās izvēles  priekšmets   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas  
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta sakaru sistēmas 

4. KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa tīkli un sakaru sistēmas. Modernie dzelzceļa ciparu elektriskie sakari 

(telefoni, telefonu stacijas). Dzelzceļa daudzkanālu sakari. Analogās un ciparu 
pārraides sistēmas. Plesiohronā ciparu hierarhija (PCH). Optiskās sakaru līnijas. 
Sinhronā ciparu hierarhija (SCH). Dzelzceļa radio sistēmas. Dzelzceļa tehnoloģiskie 
sakari. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Valentīns Popovs. Habilitētais doktors, Profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:   HSP446 
2. Priekšmeta statuss:       Obligātās izvēles  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Pedagoģija 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5.Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un 

pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas 
mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas 
un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu 
diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai 
pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un 
prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. 
Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par 
mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un 
mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta 
tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties 
idejām.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Lanka Anita, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:   HSP484 
2. Priekšmeta statuss:   Obligātās izvēles  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Psiholoģija 



75 

 

 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes 
nedalāms 2.0 1.0 1.0   I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Lekciju kursā atklāti psiholoģijas pamatjēdzieni, pamatota psiholoģijas kā zinātnes 

pastāvēšanas priekšnoteikumi un galvenie virzieni. Psihiskie procesi veido lekciju 
kursa kodolu - cilvēka izziņas un darbības psiholoģiskie mehānismi aplūkoti 
pašizpētes rakursā. Temperaments tiek aplūkots kā viens no cilvēku uzvedību 
regulējošiem mehānismiem. Nedaudz tiek analizēti personības īpašību un attiecību 
jautājumi. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Šteinberga Airisa, Doktors, Docents. 
 
1. Priekšmeta šifrs:   HSP484 
2. Priekšmeta statuss:   Obligātās izvēles  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Saskarsmes psiholoģija 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1,0 1.0   I 

5.Priekšmeta satura anotācija: 
Saskarsmes procesu pētījumi psiholoģijas zinātnē. Pētnieciskās metodes, 

koncepcijas un pētījumu rezultāti. Saskarsmes pamatfunkcijas, process, elementi. 
Kontaktu veidi. Saskarsmes situācija. Verbālā un neverbālā saskarsme. Pedagoģiskā 
saskarsme un saskarsmes procesi organizācijās. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Šteinberga Airisa - Doktors, Docents . 
 
1. Priekšmeta šifrs:   HSP484 
2. Priekšmeta statuss:   Obligātās izvēles  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Prezentācijas prasme 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1,0 1.0   I 

5.Priekšmeta satura anotācija: 
Studiju priekšmetā tiek apgūti prezentācijas prasmes teorētiskie pamati, veidota 

izpratne par personas vai organizācijas ārējo tēlu. Kursa ietvaros tiek apgūtas lietišķās 
saskarsmes uzvedības normas, sniegtas zināšanas par publiskas uzstāšanās struktūru un 
sagatavošanu, runas tehniku, veidota prasme argumentēt, uzdot jautājumus un atbildēt, 
apgūta klausīšanās kultūra.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ozolzīle Gunārs - Doktors, Katedras vadītājs 
 
1. Priekšmeta šifrs:     EDE453 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Telemehāniskās   kontroles sistēmas              

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Telemehānisko kontroles ierīču konstrukcijas, lauka un posteņa aparatūras 

būvēšanas principi, vilces sastāva stāvokļa kontroles sistēmas braucošam vilcienam, 
automātikas un telemehānikas iekārtu stāvokļa telekontrole, elektroapgādes iekārtu 
stāvokļa telekontrole.  

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
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1. Priekšmeta šifrs:      EDE511 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dinamisko objektu monitoringa un  diagnostikas 

mikroprocesoru sistēmas             
 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 4.0 2.0 - 2.0 - E 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Sadalīto tehnisko objektu vadības un monitoringa sistēmu struktūra un 
funkcionēšanas algoritmi. Programmas projekta apakšējā līmeņa ar 
mikrokontrolleriem izveidošanas tehnoloģija. Programmu izstrādāšana 
mikrokontrolleriem. Ražošanas kontrolleru programmēšana. Programmas projektu 
starpposma līmeņa kontrolleriem izveidošanas tehnoloģija. Sakaru kanāli. 
Apakšprogrammu izstrāde virsējam līmenim. Vadības procesu vizualizēšana. Datu 
vākšana un glabāšana. Darba pamati WINCC vidē. 

6. Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE475 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa  mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts)             

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 - 1.0 1.0  D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu uz objekta kontrolleru bāzes projektēšana un 

tehniskās apkopes organizācija. 
6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 

 
1. Priekšmeta šifrs:      EDE514 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Transporta iekārtu datorprojektēšana             

 Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Mūsdienu tehnisko projektu izveidošanas datortehnoloģiju apskats, tehnisko 

datorgrafikas dokumentu izveidošanas principi, automatizētās projektēšanas sistēmas 
Autodesk AutoCad & Autodesk AutoCad Electrical iespēju raksturojums, darba 
principi, darba vides noskaņošana, tehnisko rasējumu izveides tehnoloģijas, bibliotēkas 
izstrādāšana. Principshēmas , montāžas shēmas izveidošanas tehnoloģijas. Rasējumu 
sagatavošana drukāšanai.Darbs Visio vidē. Shēmtehniskā modelēšana un analīze ar 
Multisim. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EDE524 
2. Priekšmeta statuss:      Obligātais  priekšmets 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4.Priekšmeta nosaukums: Transporta iekārtu datorprojektēšana((studiju projekts)             

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms - - - 2.0  D 
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5. Priekšmeta satura anotācija: 
Tehnisko ierīču un elektrisko shēmu izstrāde ar Autodesk AutoCad & AutoCad 

Electrical automatizēto projektēšanas sistēmu palīdzību. Iemācīt studentiem izprast 
datorprojektēšanas programmas būtību un izmantošanas iespējas, veidot transporta 
iekārtu tehnisko rasējumu, veikt automatizēto datorprojektēšanu. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 
 1. Priekšmeta šifrs:     EDE384 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātās izvēles  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektrovilcienu vadības sistēmas            

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 - 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
 Lieljaudas ķēdes un elementi. Vadības principi. Vadības sistēmu veidi, 

elektrovilces parametri, to noteikšanas metodes. Normālu un avārijas 
elektromagnētisko režīmu aprēķinu metodes. Aizsardzības ierīces. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE518 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā           

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 - 2.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Mūsdienās tehniskās sistēmās, tostarp dzelzceļa transportā, tiek izmantotas 

negraujošas kontroles metodes. Negraujošās kontroles metožu izmantošanas principi. 
Dažādu metožu fizikālie pamati, aparatūra. Negraujošās kontroles tehnoloģijas.  

 6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE401 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Elektroniskās drošības sistēmas  dzelzceļa transportā         

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0 - 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta elektroniskās drošības sistēmu klasifikācija. Automātikas un 

telemehānikas stacijas sistēmas. Automātikas un telemehānikas sistēmas ceļa posmos. 
Sliežu ķēdes. Mūsdienu lokomotīvju signalizācijas veidi. Pārmiju un signālu elektriskā 
centralizācija. Dispečeru centralizācija. Automātikas un telemehānikas sistēmas 
šķirošanas stacijās. Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrole. Dzelzceļa informācijas 
sistēmas. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:   EDE515 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas dzelzceļa 

transportā      
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Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 - 1.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dispečeru vadības organizācija un darbības principi. Vadības signālu formēšanas 

un uztveršanas shēmu darbība. Tālsignalizācijas signālu formēšanas un uztveršanas 
shēmu darbība. Mikroprocesoru dispečeru vadības sistēmas dzelzceļa transportā. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE474 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Informācijas tehnoloģiju menedžments      

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 2.0 1.0 - 1.0 - I 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Apskatītas dzelzceļa korporatīvo informācijas sistēmu drošības un drošuma 

problēmas, izklāstīti IT-infrastruktūras informācijas menedžmenta pamati uzņēmumā 
ar izkliedētu struktūru, apskatītas korporatīvo informācijas sistēmu ar augstu drošumu 
radīšanas, apkalpošanas un informatīvās drošības nodrošinājuma tehnoloģijas, bāzētas 
uz informatīva ITSM servisa jēdziena, kā arī IT-infrastruktūras drošības 
paaugstināšanas metodes. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE442 
2. Priekšmeta statuss:   Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošiba      

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 - 3.0 - E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa automātikas un telemātikas sistēmu drošība. Drošības un drošuma 

rādītāji. Dzelzceļa automātikas releju iekārtas un sistēmas drošība. Dzelzceļa 
mikroprocesoru sistēmu drošība. Drošuma un drošības paaugstināšanas metodes. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:    EDE477 
2. Priekšmeta statuss:   Obligātais  priekšmets  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība(studiju 

projekts).      
Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 2.0 - 1.0 1.0 D  
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Dzelzceļa ierīču tehniskā stāvokļa un drošuma rādītāju novērtējums, izmantojot 
matemātiskās statistikas metodes. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE444 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
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4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika.      

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0 - 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Diagnosticēšanas paņēmienu apskats dzelzceļa automātikas un telemehānikas 

sistēmās. Bojājuma raksturojuma novērtēšana un bojājuma vietas noteikšana datu 
pārraides gaisa un kabeļu līnijās. Kontroles metodes sliežu ķēdēs. Diagnosticēšanas 
īpatnības fāzjutīgās elektriskās sliežu ķēdēs. Vilces strāvas trokšņu un asimetriju 
kontrole sliežu ķēdēs. Elektrisko sliežu ķēžu aizsardzība pret impulsu trokšņiem. SCB 
aparātu pārbaude ar specializēto stendu palīdzību. Zemējumu pretestības kontrole.  

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EDE455 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta elektroapgāde      

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0 1.0 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilces elektroapgādes sistēmu un SCB ierīču elektroapgādes augstsprieguma līniju 

un barošanas iekārtu ekspluatācijas apkopes organizācijas mūsdienu tehnoloģijas, 
tehnisko procesu un sistēmu modernizēšana, projektēšanas tehnoloģija, inženieru 
aprēķinu un projektēšanas automatizācija, ierīču tehniskā stāvokļa kontrole, speciālo 
mērījumu metodes. Vilces elektroapgādes sistēmu un SCB ierīču elektroapgādes 
augstsprieguma līniju un barošanas iekārtu inovāciju tehnoloģiju izstrāde un ieviešana, 
modernizēšanas politikas novērtējums un pamatojums, projektēšanas tehnoloģiju 
izstrāde projektu uzdevuma izstrāde, projektu vadība, ierīču ekspluatācijas resursu 
novērtēšana, tehniskā stāvokļa prognozēšana, diagnosticēšana, monitorings. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:    EEP504 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem   

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 1.0 1.0 1.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Kurss ir izstrādāts jebkuram studentam ar elementārām elektrotehnikas un 

programmēšanas zināšanām, kas vēlās iemācīties praktiski pielietot mikrokontrollerus 
MSP430 iesācēja līmenī. Kursā īsumā ir apskatīti MSP430 mikrokontrolleru uzbūves 
principi dažādu mikroprocesoru arhitektūru kontekstā, procesora un dažu perifērijas 
moduļu darbības principi un īpatnības. Liela uzmanība tiek veltīta šo mikrokontrolleru 
programmēšanai asamblera valodā, ieskaitot ieeju/izeju un sargtaimera 
programmēšanu, kā arī mikrokontrolleru aritmētikas pamatus. Kurss ir balstīts uz 
MSP430 praktiskas pielietošanas piemēriem un paredz intensīvu studējoša patstāvīgu 
darbu laboratorijā vai arī mājās. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Galkins Iļja - Doktors, Profesors. 
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1. Priekšmeta šifrs:    EDE508 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana  

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 4.0 2.0  2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Datortīklu pamatjēdzieni. Klasifikācija, datortīklu pamatjēdzieni. Datortīkla 

topoloģija . Datortīkla projektēšanas pamati. Datortīklu apkalpošanas pamati. Tehnisko 
un programmas līdzekļu mijiedarbības organizēšana datortīkla vidē, tīmekļa lietotāja 
darba vides atbalsts Linux un Windows vidē, informācijas aizsardzība datortīklos, 
datortīkla ekspluatācijas problēmu risinājumi. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:    EDE513 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības datortehnoloģija. 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 6.0 3.0 - 3.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Dzelzceļa transporta nozīme kopējā valsts transporta sistēmā. Pārvadājumu procesa 

organizācijas mūsdienu tehnoloģiju apskats. Vilcienu kustības drošības nodrošinājuma 
elektroniskās sistēmas ceļa posmos. Vilcienu kustības drošības nodrošinājuma 
elektroniskās sistēmas stacijās. Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu uzbūves un 
funkcionēšanas principi. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:    EDE543 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu  projektēšana. 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 6.0 2.0 2.0 2.0  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
 Dzelzceļa transporta pārvadājumu procesu tehnoloģija. Ceļa posmu automātikas 

un telemehānikas sistēmu projektēšana. Staciju sistēmu projektēšana. Iekārtu un 
sistēmu ekonomiskā efektivitāte. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:    EDE559 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   

4. Priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa transporta vilces elektroiekārtas. 
Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 3.0 2.0 - 2.0  E 
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5. Priekšmeta satura anotācija: 
Vilces elektroiekārtu ekspluatācijas īpatnības. Elektrisko aparātu uzbūve. 

Elektroritošā sastāva spēka ķēžu shēmas. Vadības ķēdes. Palīgķēžu shēmas. 
Elektroiekārtu darba režīmu traucējumi. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:    EDE577 
2. Priekšmeta statuss:    Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   

4. Priekšmeta nosaukums: Elektrovilcienu automatizācija. 
Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 2.0 1.0 - 1.0  E 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Elektrovilciens kā automātiskas vadības objekts. Vadības sistēmu analīzes un 
sintēzes uzdevumu risināšanas principi. Vilcienu automātiskās vadības sistēmas. 
Automātikas sistēmu testēšana un tehniskā diagnostika.  

6.Atbildīgais pasniedzējs:  Ludmila Sergejeva, Doktors, Asociētais profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:      EEP586 
2. Priekšmeta statuss:     Obligātās izvēles  priekšmets.   
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Jaunievedumu stratēģija vadīsana. 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 3.0 2.0 1.0 -  E 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Ievads inovāciju menedžmentā. Inovāciju vadīšana uzņēmumos. Ievads inovāciju 

menedžmentā. Inovāciju vadīšana uzņēmumos. Inovāciju atbalsta struktūras. Zināšanas 
biznesa stratēģijas organizēšanā. Inovācijas un jaunu produktu attīstība, stratēģija, 
produktu attīstības darba grupu vadība. Inovācijas un tehnoloģiju attīstība. Pētniecības 
un attīstības vadība, tās efektivitātes paaugstināšana. Tehnoloģiju pārvade un 
inovācijas. EK Inovāciju Zaļā grāmata un 1. Darba plāns. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors. 
 

1. Priekšmeta šifrs:  EDE 010 
2. Priekšmeta statuss:  Prakse 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Prakse. 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 32   - - D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Prakse nodrošina praktisku iemaņu apgūšanu dzelzceļa elektrosistēmu izbūvē, 

ekspluatācijā un remontā vadošajā Latvijas uzņēmumā "Latvijas dzelzceļš". Prakses 
laikā apgūstamas arī modernās tehnoloģijas un iekārtas. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  EDE 010 
2. Priekšmeta statuss:  Prakse 
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Prakse. 
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Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes

nedalāms 6   - - D 
5. Priekšmeta satura anotācija: 

Prakse nodrošina praktisku iemaņu apgūšanu dzelzceļa elektrosistēmu izbūvē, 
ekspluatācijā un remontā vadošajā Latvijas uzņēmumā "Latvijas dzelzceļš". Prakses 
laikā apgūstamas arī modernās tehnoloģijas un iekārtas. 

6.Atbildīgais pasniedzējs: Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors 
 
1. Priekšmeta šifrs:  EDE 011 
2. Priekšmeta statuss:  Maģistra darbs ar projekta daļu  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Maģistra darbs ar projekta daļu . 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 28   -  D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Darbs saistīts ar teorētisku, eksperimentālu un praktisku konkrētu dzelzceļa 

elektrosistēmu mūsdienu tehnoloģiju un iespēju novērtējumu, gan analītisku, gan 
eksperimentālu. 

6.Atbildīgais pasniedzējs:  Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  EDE 002 
2. Priekšmeta statuss:  Maģistra darbs ar projekta daļu  
3. Studiju  līmenis, kurā   izmantojams  priekšmets: Profesionālā maģistra studijas   
4. Priekšmeta nosaukums: Maģistra darbs . 

Daļa KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 20   -  D 

5. Priekšmeta satura anotācija: 
Darbs saistīts ar teorētisku, eksperimentālu un praktisku konkrētu dzelzceļa 

elektrisko un elektromehanisko tehnoloģiju, realizācijas variantu un iespēju 
novērtējumu, gan analītisku, gan eksperimentālu. 

6.Atbildīgais pasniedzējs:  Mezītis Mareks, Doktors, Asociētais profesors 
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