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1 RTU Senāta lēmums par 1. līmeņa profesionālo studiju programmas 
“Aviācijas transports” īstenošanas sākumu 

RTU Senāts ar lēmumu 17.12.2001.g. Nr.463 par pirmā līmeņa profesionālām (koledžas) 
augstākās izglītības studijām apstiprināja studiju programmu “Aviācijas transports” kā RTU 
programmu. 

Stratēģiskie studiju programmas jautājumi tiek apspriesti RTU Aviācijas institūta (AI) 
Padomes sēdēs, akceptēti Transporta un mašīnzinību fakultātes Direktoru vai Domes sēdēs un 
nepieciešamības gadījumos tiek virzīti un RTU Senāta sēdēm.  

Profesionālo studiju programma “Aviācijas transports” balstās uz Transporta un mašīnzinību 
fakultātes (turpmāk TMF) Aviācijas institūta profesionālās sagatavošanas studiju priekšmetiem un 
praksi, uz studijām TMF struktūrvienībās  vispārīgajos tehniskajos priekšmetos un uz studijām RTU 
fakultāšu struktūrvienību apmācību obligātajos vispārizglītojošos priekšmetos, kuri ir arī šīs 
programmas priekšmetu studiju nodrošinātāji.  

Aviācijas institūts ir programmas Aviācijas transports akreditācijas virzītājs. 

 

Aviācijas institūta (AI) īss apskats  
Vispārīgās ziņas. Aviācijas institūts izveidots ar RTU  1999.g. 25.10. Senāta lēmumu Nr.444 

(4. pielikums), kad tika apstiprināts institūta nolikums pēc Rīgas Aviācijas universitātes Mehānikas 
fakultātes pāriešanas uz  RTU.   

Institūtu veidoja: 

- Gaisa kuģu ekspluatācijas profesora grupa; 

- Gaisa kuģu un lidostas transporta konstruēšanas un aprēķina profesora grupa; 

- Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības profesora grupa; 

- Spēka iekārtas gaisa transportā profesora grupa; 

- Gaisa kuģu teorijas un konstrukcijas profesora grupa; 

- Avionikas profesora grupa. 

Pašreiz AI sastāvā ir viena katedra un trīs profesoru grupas, jo 2002. gadā Gaisa  kuģu un 
lidostas transporta konstruēšanas un aprēķina profesora grupa ar rektora rīkojumu tika iekļauta 
Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības profesora grupā, kā arī ar RTU Senāta lēmumu tika 
apvienotas Gaisa kuģu ekspluatācijas un Spēka iekārtas gaisa transportā profesoru grupas izveidojot  
Gaisa kuģu ekspluatācijas katedru.  

Institūta personāls. AI personālu veido akadēmiskais personāls (16 cilvēki),  mācību 
palīgpersonāls (15 cilvēki), administrācija (5 cilvēki). Vairāki darbinieki strādā amatu savienošanās 
kārtībā, tādēļ kopējais štata darbinieku skaits  ir 31. Vairāku studiju priekšmetu pasniegšanai tiek 
pieaicināti docētāji uz līguma pamata.  

AI direktors  Dr.h.sci.ing., prof. M.Kleinhofs.  

Mācību- metodiskā darbība. AI piedalās 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas),  bakalauru, 
maģistrantu un doktoru studiju organizēšanā kopā ar citiem RTU institūtiem Aviācijas transporta un 
citu Transporta veidu programmās, nodrošinot daudzu studiju priekšmetu apmācību. 
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2 Licence studiju programmai 

Licence pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “ Aviācijas 
transports (4152505) gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķa mehāniķa vai gaisa kuģu tehniskās 
ekspluatācijas tehniķa avioniķa kvalifikācijas iegūšanai izdota 2004. gada 3. jūnijā. Izsniegšanas vieta 
– Rīga, Latvijas Republika. Licences numurs 04051-35; 

Licences kopija 2. pielikumā 

3 Mācību iespējas studiju programmas “ Aviācijas transports” likvidācijas 
gadījumā 

Latvijas augstākās izglītības iestādēs nav analogas studiju programmas, bet studiju programmas 
likvidācijas gadījumā studējošie var izmantot iespēju pāriet uz līdzīgām studiju programmām citos 
transporta veidos Rīgas Tehniskajā universitātē. Dokumenti, kuri apliecina mācību turpināšanas 
iespējas pēc studiju programmas “Aviācijas transports” likvidācijas ir skatāmi 3 pielikumā . 

 

4 Studiju programma 

1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Aviācijas transports”: 

Iegūstāmā kvalifikācija                                   Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis 
mehāniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
tehniķis avioniķis 

Studiju programmas kods                                      4152505 

Studiju veids un īstenošanas ilgums           3 gadi pilna laika studijām, 3,5 gadi nepilna laika 
(neklātienes) studijām 

Studiju apjoms                                                      120 kredītpunkti 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Aviācijas transports  ar 
kvalifikācijām Gaisakuģu tehniskas ekspluatācijas tehniķis mehāniķis (B1)  un Gaisa kuģu 
tehniskas ekspluatācijas tehniķis avioniķis (B2) ir sagatavota atbilstoši LR Ministra kabineta 
noteikumiem Nr.141  “Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”. 

Sagatavojot programmu tika ievēroti EASA (European Aviation Safety Agency) dokumenti 
atbilstoši Eiropas Savienības (ES) Komisijas Regulai (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. 
novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma 
uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu 
(dokuments attiecas uz EEZ). ” (turpmāk tekstā EK Regula), kā arī tika saskaņoti studiju priekšmetu 
nosaukumi un apjomi ar Latvijas Civilās aviācijas aģentūru (turpmāk tekstā CAA). Ievērojot šīs 
procedūras absolventiem ir iespēja iegūt CAA izdotu licenci bez papildus pārbaudījumu kārtošanas 

Studiju programmas dotas 4. pielikumā. 

5 Reklāmas un informatīvie izdevumi par  studiju iespējām 

 Katru gadu Rīgas Tehniskajā universitātē tiek organizētas atvērto durvju jeb informācijas 
dienas vidusskolu un vidēji speciālo mācību iestāžu audzēkņiem un beidzējiem, kā arī citiem 
interesentiem. Pasākumi notiek sestdienās - tas dod iespēju apmeklēt Tehnisko universitāti gan Rīgas, 
gan valsts citu pilsētu un rajonu iedzīvotājiem. Atvērto durvju dienas pasākumos interesenti tiek 
iepazīstināti ar studiju procesa organizāciju RTU, ar administrācijas un fakultāšu mācībspēku 
pārstāvjiem, studiju procesa materiāltehnisko nodrošinājumu: auditorijām, laboratorijām, bibliotēku.  
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Pēc rektora vai prorektora mācību darbā ievada par vispārīgo studiju kārtību RTU, Aviācijas 
transporta programmas pārstāvji informē interesentus par studiju iespējām aviācijas transporta 
virzienos un izrāda aviācijas iekārtas, trenažierus, prakses vietas un iepazīstina ar darba iespējām 
aviācijas nozarē, stāsta par AI vēsturi, studentu jaunradi, iespēju darboties zinātniskā jomā un 
lidaparātu konstruēšanā. Interesenti tiek aicināti darboties Studentu Aviācijas konstruktoru centrā, 
apmeklēt Aviācijas muzeju, pieteikties privāto pilotu kursā. 

 Katru gadu Latvijas valsts vidusskolām tiek izsūtīti informācijas materiāli par studiju iespējām 
RTU aviācijas transporta specialitātēs. Periodiski notiek tikšanās ar Latvijas vidusskolu audzēkņiem 
ar prezentācijas materiāliem un izdalot reklāmas materiālus par studiju iespējām RTU un konkrēti arī 
Aviācijas transporta specialitātēs. 

Informāciju par Aviācijas institūtu un tā studiju programmām var iegūt katru gadu jaunā 
redakcijā iznākošajos Augstākās izglītības reklāmas izdevumos “Augstākā izglītība profesionālā 
izglītība Latvijā un ārzemēs”, “Izglītības ceļvedis” kuros ir arī speciālā reklāma uz 3. vai 4., vai vāka 
lappusēm, kā arī AI mājas lapā  http://www.ai.rtu.lv  

Studiju iespējas RTU Aviācijas transporta programmā katru gadu tiek popularizētas 
starptautiskajos izstāžu kompleksos ’Ķīpsala’ un ’Skonto’ notiekošajās izstādēs, iekārtojot tajās 
speciālu RTU Aviācijas institūta stendu un demonstrējot pašu spēkiem būvētos lidaparātus. Kā rāda 
pieredze, izstāžu laikā interesentu par studiju iespējām nav mazāk kā RTU informācijas dienās, turklāt 
interese ir daudz dziļāka un konkrētāka. 2004. gada aprīlī Aviācijas institūts piedalījās Latvijas stenda 
izveidē un prezentēja Aviācijas institūta studiju programmas un zinātniskos sasniegumus Hannoveres 
Messe un tika iekļauts izstādēs reklāmas materiālos, kā arī. 2005. gadā AI piedalījās ar informāciju 
par institūtu RTU kopējā Messes reklāmas materiālā.   

 2001. gadā tika izveidots speciāls reklāmas prezentācijas materiāls ’’RTU Aviācijas institūts’’, 
kas tiek regulāri atjaunots un demonstrēts tikšanās reizēs skolās un atklāto durvju dienās. 

Informāciju par studiju iespējām RTU Aviācijas transporta programmā var iegūt arī internētā: 
http://www.ai.rtu.lv  

Reklāmas materiālu paraugi parādīti 5. pielikumā. 

6 Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu 
viedokļa 

Patreizējā Latvijas valsts attīstības stadijā studiju programma ir ļoti nepieciešama, jo straujā 
attīstībā esošās aviācijas transporta nozarēs ar katru gadu pieaug nepieciešamo speciālistu skaits 
aviācijas transportā. Šādu speciālistu sagatavošanai ir paredzēta studiju programma "Aviācijas 
transports". 

Pašreizējā laika posmā, aviokompānijām palielinot gaisa kuģu skaitu, kā arī sakarā ar 
iepriekšējos gados sagatavoto speciālistu pensijas vecuma sasniegšanu, Latvijas darba tirgū ir liels 
pieprasījums pēc visu kvalifikāciju aviācijas speciālistiem. Latvijā ienāk arī aviācijas tehnikas bāzes 
apkopes veidi, kas būtiski paplašina pieprasīto speciālistu kvalifikāciju nomenklatūru. 

6.1 Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam 

Studiju programmas “Aviācijas transports” tehniķu studiju programmas saturs  praktiski 
atbilst MK noteikumiem Nr.2/2002 “Noteikumi par valsts profesionālās izglītības standartu”. 

Ir apstiprināti standarti šādām profesijām: 

• Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis  

• Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis  

Profesiju standartus skatīt 6.1 pielikumā 
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6.2 Darba devēju aptaujas rezultāti 

Studiju programmas “Aviācijas transports” realizācijas laikā regulāri tiek uzturēti kontakti ar 
darba devējiem un ja darba devēju ieteikumi programmas papildināšanā nav pretrunā ar normatīviem 
dokumentiem, viņu ieteikumi tiek ievēroti. Parasti tas tiek darīts tiekoties profesionālās asociācijās, 
izstādēs un uzņēmējsabiedrībās. Noslēguma darbu aizstāvēšanā tiek iesaistīti darba devēju pārstāvji, 
kuri uzdod jautājumus, novērtē darbus, izsaka savu viedokli. Atbilstoši nolikumam par noslēguma 
darba aizstāvēšanu komisijas priekšsēdētājs ir augsti kvalificēts aviācijas nozares speciālists. Darba 
devēju ieteikumi tiek ievēroti mācību programmu modernizēšanā.  

Aptauju rezultāti pievienoti  6.2. pielikumā  

 

7 Studiju programmas novērtējums 

7.1 Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Mērķis. Studiju programmas “Aviācijas transports” mērķis ir nodrošināt aviācijas transporta 
nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas 
speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi un dot iespēju turpināt mācīties 
bakalauru studijās. 

Lai realizētu šo mērķi, ir jāveic kvalificētu visu līmeņu profesionālo darbinieku, tehniķu un 
inženieru sagatavošana un šim nolūkam ir nepieciešams: 

- ievērot Latvijas iedzīvotāju vēlmi iegūt vēlamo izglītību 4. kvalifikācijas līmenī  inženierzinātņu 
jomā, kas atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, un sniegt iespēju studēt šādā RTU 
programmā; 

- aptvert galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas un 
pētniecisko darbu (piem., katru gadu notiek zinātniskās konferences ar 2 sekcijām, kuru 
programmā ir zinātnieku, doktorandu un studentu referāti ar kopējo referātu skaitu no 50 līdz 80 
un katru otro gadu notiek starptautisks seminārs International Seminar on 
RECENT RESEARCH AND DESIGN PROGRESS IN AERONAUTICAL ENGINEERING 
AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION (sestais seminārs notika 2004. 13-16 oktobrī Rīga 
un tika veltīts latviešu aviokonstruktora Kārļa Irbīša dzimšanas 100. gadadienai). Šis seminārs 
pārmaiņus notiek visās Baltijas valstīs (2000. gadā Polijā, 2002 gadā Lietuvā un 2006. gadā 
notiks Igaunijā)). Aviācijas institūta darbinieki piedalās zinātniskās konferencēs visās pasaules 
valstīs, aviācijas izstādēs un semināros; 

- lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovatīvu ideju 
izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, 
ražošana); 

- dot iespēju studējošiem izmantot iespēju mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī studēt par 
personīgajiem vai juridisku personu līdzekļiem. Ir noslēgtas vienošanās ar aviokompānijām par 
to darbinieku studijām AI un par studiju daļēju apmaksu studējošiem, kuri noslēdz vienošanos ar 
darba devēju; 

- lielu uzmanību pievērst studiju programmas popularizēšanai, izskaidrojot programmas virzienu 
kopīgās un atšķirīgās īpašības. Kopumā programma Aviācijas transports dod iespēju studēt  
divos virzienos 3.līmeņos ar plašām iespējām izvēlēties piemērotāko un iespēju turpināt izglītību 
pēc pirmo līmeņu apgūšanas;  

- sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar 1. līmeņa (koledžas) profesionālās studiju 
programmas izglītību Aviācijas transporta gaisa kuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu 
tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai. 
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-  Sniegt zināšanas, kas atbilst prasībām profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
profesijas reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā.  

- Nodrošināt zināšanu līmeni, kas atbilst profesijas, Starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO)  
un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr.2042/2003 (2003.gada 20.novembris) noteikto 
pienākumu pildīšanai. 

Uzdevumi un plānotie rezultāti. Programma paredz lekcijas, praktiskās nodarbības, 
laboratorijas nodarbības, apmācību un treniņus uz speciāliem stendiem un trenažieriem.  

Studiju laikā apgūt fundamentālo zinātņu un nozares teorētiskos priekšmetus, kā arī nozares 
speciālos priekšmetus.  

Zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmienus 
apgūst AI laboratorijās uz maketiem, stendiem un trenažieriem.  

Prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) apgūt aviācijas transportam raksturīgas 
tehniskās apkopes praktiskās iemaņas. 

Tehniķa kvalifikācijas darba izstrādes laikā realizē iegūtās zināšanas darbā ar praktisku ievirzi. 

 Apgūstot šo programmu, students iegūst zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst Eiropas 
aviosabiedrības prasībām izglītībai un ir sagatavots pieteikties darbā apvienotās Eiropas darbu tirgū. 
Studiju programmas specializācijas ir saskaņotas  Satiksmes ministrijas Aviācijas departamentā, 
vadošajās aviokompānijās un iegūstāmā kvalifikācija un profesijas standarti saskaņoti  Civilās 
aviācijas aģentūrā. 

7.2 Studiju programmas organizācija 

Profesionālajā studiju programmā “Aviācijas transports” 1. līmeņa studijām (koledžas) mācību 
ilgums ir 3 gadi pilna laika un 3,5 gadi neklātienes studijām. 

1. līmeņa (koledžas) profesionālās studiju programmas uzsākšanai pretendentiem nepieciešama 
vispārīgā vidējā vai vidējā tehniskā izglītība. Pēc apmācības un tehniķa kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas students iegūst “Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis” vai 
“Gaisakuģu tehniskas ekspluatācijas tehniķis avioniķis” 4. līmeņa kvalifikāciju. 

Apgūstot programmu ir iespēja nokārtot pārbaudījumus kā Gaisa kuģu sertificējošais speciālists 
(līmenis B1), kas ir kā pamats inženiera sertifikāta (līmenis C) iegūšanai CAA.  

7.2.1 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas (koledža), to saturs un analīze 

Piedāvājamās izglītības saturs 
Studiju programma paredz matemātikas, fizikas,  tēlotāja ģeometrijas un inženiergrafikas, 

datormācības un datoru digitālās tehnikas, elektrotehnikas un elektronikas pamatu, aviācijas 
likumdošanas un cilvēka faktora  apguvi,  profilam atbilstošu priekšmetu cikla apguvi. 

Latvijai, kā EIROPAS aviosabiedrības loceklim izglītībā aviācijas jomā  jāievēro  EASA 
DOKUMENTI:  
Part  66   –Certifying  Staff Maintenance (Apliecības ekspluatējošam personālam) 

Part 147 Approved Maintenance Training (ekspluatācijas apmācības apstiprinājums)  

Prasības  studiju priekšmetu sastāvam (studiju priekšmetu tēmu sarakstu sk.  
http://www.easa.eu.int/home/regul_en.html  part. 66). 
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7.2.2 1. līmeņa programmas augstākās profesionālās izglītības daļu apjoms, to sadalījums 

 

Studiju laikā apgūstamo mācību priekšmetu saraksts programmā sastāv no studiju priekšmetu 
nosaukumiem un viņu apgūšanai nepieciešamā studiju apjoma kredītpunktos. 

Senāts apstiprina (3.pielikums): 

A.  Obligātos mācību priekšmetu nosaukumus un apjomu kredītpunktos; 

B.  Ierobežotās izvēles mācību priekšmetu nosaukumus un apjomus kredītpunktos; 

C. Brīvās izvēles mācību priekšmetu apjomu kredītpunktos; 

D. Prakses vai praktiskā darba apjomu kredītpunktos; 

E. Valsts eksāmenu sarakstu, gala pārbaudījumu apjomu kredītpunktos. 

Pie mācību priekšmetu apjoma izvēles studiju programmās Aviācijas transports tika ievēroti 
LR Ministra kabineta noteikumi Nr.141  “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”. 2001 .gada 20.marta. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas struktūra parādīta 3.tab. 

 

RTU Senātā apstiprināto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju augstākās 
izglītības studiju programmas priekšmetu bloku apjomi 

1.tabula 

 Priekšmetu bloki 

 

Kredītpunktu skaits 
(KP) 

A. Obligātie studiju priekšmeti 43 

B. Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 45 

C. Brīvās izvēles studiju priekšmeti 4 

D. Praktiskais darbs 20 

E. Gala pārbaudījumi 8 

                                                          Kopā: 120 

Mācību priekšmetu apraksti doti 4. pielikumā. 

7.2.3 Salīdzinājums ar citām mācību iestādēm 

1. līmeņa profesionālā studiju programma “Aviācijas transports”  salīdzinājumā ar citu valstu 
atbilstošām programmām profesionālajām studiju programmām: 

Priekšmetu apjoms dots stundās 

1 - Total Training Support (Anglija) - TTS; 

2 - Lufthansa Technical Training (Vācija) – LTT 
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2. Tabula 
Modulis Studiju priekšmets (JAR-66; LAN-66) RTU AI 

MKAO 
1 – TTS 
 

2 - LTT 
74 nedēļas 

1. Matemātika     96 40 
2. Fizika     96 40 

640 stundas 
pamatstudijas 

3. Elektrotehnikas pamati  64 48 24 
4. Elektronikas pamati 32 48 32 
5.  Digitālā tehnika. Elektroniskā 

aprīkojuma sistēmas 
48 64 32 

6 Materiāli un izstrādājumi 64 64 72 
7. Tehniskās apkopes pamati 96 80 72 
 Praktiskā apmācība 400 1gads a/k 
8. Aerodinamikas pamati  16 40 24 
9. Cilvēka faktors  32 32 16 
10. Aviācijas likumdošana   32 40 32 
11.  Lidmašīnu aerodinamika, uzbūve un 

sistēmas   
128 200 88 

12. Helikoptera aerodinamika, konstrukcija 
un sistēmas  

128 200 88 

13.  Gaisa kuģu aerodinamika, uzbūve un 
sistēmas 

128 280 102 

14. Spēka iekārta 32 40 16 
15. Gāzturbīnu dzinēji  128 120 102 
16. Virzuļa dzinēji 128 120 102 
17. Propelleris 32 32 16 
18. Rezerve  

Tehniskā apkope, ražošana  
160; 
stundas 

  

19. Tehniskā angļu valoda 96 - 240 

 

7.3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studenti zināšanas apgūst lekcijās, semināros, kā arī veicot praktiskos un laboratorijas darbus. 
Tiek izstrādāts un atjaunots metodiskais nodrošinājums visās struktūrvienībās, mācībspēki strādā pie 
jaunu lekciju konspektu un mācību grāmatu sastādīšanas un izdošanas.  

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Aviācijas transports” realizācijā ir 
iesaistīti arī citi RTU institūti: Matemātikas, Fizikas, Humanitārā un  Valodas institūta, 
Inženierekonomikas fakultātes mācībspēki. 

Laboratorijas darbi tiek organizēti saskaņā ar studiju programmu. Laboratorijas darbi tiek veikti 
specializētās laboratorijās, bet atsevišķi darbi - attiecīgā profila uzņēmumos. 

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 veikšanai dažādos mācību priekšmetos izstrādāti speciāli metodiskie 
norādījumi. 

Augstskolu nepietiekamais finansējums rada zināmas grūtības dažu praktisko nodarbību 
organizēšanā, jo laboratorijas nav iespējams nodrošināt ar visu nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 
Tāpēc tiek organizēti attiecīgu aviācijas transporta uzņēmumu apmeklējumi. No vienas puses, tas dod 
iespēju studentiem plašāk iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem, bet no otras puses, grūtāk nodrošināt 
studentu praktisku līdzdalību attiecīgajos tehnoloģiskos procesos. 

    9



1.līmeņa prof. stud kvalifikācijas darba izstrāde balstās uz plašu datortehnikas lietošanu 
analīzē un aprēķinos, teksta un grafisko dokumentu sagatavošanā. Studenti to veic izmantojot AI 
datorklases. Šādā veidā tiek arī veicināta datorprasmes iegūšana. 

Studiju darbs ietver arī dokumentu apgūšanu (tulkošanu) angļu valodā, darba pārskata 
sagatavošanu un rezultātu īsu prezentāciju ar veicamā darba izpildes demonstrāciju. Sevišķa 
uzmanība tiek veltīta tehniskās angļu valodas apgūšanai jo tā ir aviokompāniju darba valoda. 
Darbības ar dokumentiem un tehniku jāprot komentēt arī angļu valodā. 

Studiju priekšmetu izvēles iespējas 
 Studiju priekšmetu izvēles iespējas nosaka RTU Senāta 24.04.1996.g. lēmums Nr.411. 
Saskaņā ar šo lēmumu katrā studiju programmā bez obligātajiem priekšmetiem jābūt ierobežotās un 
brīvās izvēles mācību priekšmetiem. 

Šie principi ir  realizēti arī  Aviācijas transporta studiju programmā. 

1. līmeņa (koledžas) studijās (sk. 4. pielikums) ierobežotās izvēles priekšmetiem paredzēti 45 
KP, kas dod iespēju studentam izvēlēties specializēšanos virzienu. 

Papildus apmācības un nodarbošanās iespējas 
Studiju programmā “Aviācijas transports” studentiem ir gan papildus apmācības iespējas, gan 

iespējas nodarboties ar fizisko kultūru, sportu, veselības nostiprināšanu un māksliniecisko pašdarbību, 
kā arī tehnisko jaunradi. Tas iespējams: 

- izmantojot katrā apmācību programmā esošos obligātās un brīvās izvēles mācību priekšmetus; 

- izmantojot iespēju secīgi apgūt dažādas studiju programmas. 

- izmantot Studentu Aviācijas konstruktoru centru, Inženieru tehnisko centru 

Obligātās un brīvās izvēles mācību priekšmeti atļauj apgūt pēc izvēles papildus svešvalodas 
(angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Programmā paredzēta arī papildus 
latviešu valodas apmācība.  

 

Zinātniskie pētījumi studiju programmā   
Galvenās zinātnisko darbu tēmas saistītas ar Latvijas republikas zinātnisko grantu izstrādi, 

kuru vadītāji ir RTU AI profesori (zinātniski pētnieciskām tēmām var iepazīties RTU mājaslapā).  

Zinātnisko darbu izstrādes gaita tiek apspriesta institūta zinātniskajos semināros. Katru gadu 
vairāki studenti saņem Latvijas izglītības fonda mērķprogrammu stipendijas, kā arī zinātniskie darbi ir 
ieguvuši konkursu uzvarētāju nosaukumus un balvas.  

Galvenās publikācijas tiek sūtītas uz starptautiskajām konferencēm Rietumos un Austrumos, 
uz kurām iespējams lētāk nokļūt. Daļa zinātnisko darbu tiek publicēta RTU izdevumos, tai skaitā 
RTU organizēto starptautisko konferenču un simpoziju materiālos. Analīze parāda, ka praktisko 
priekšmetu pasniedzējiem būtu vēlams vairāk iegūt pieredzi lielākajos pasaules aviācijas uzņēmumos 
un iegūt sertifikātus par tipa reitinga iegūšanu. 

Zinātnisko darbu tēmas, granti un piedalīšanās izstādēs, konferencēs, kā arī publikācijas dotas 
7.1. pielikumā 

7.4 Vērtēšanas sistēma 

Studējošo darbs galvenokārt tiek vērtēts pēc uzrādītām sekmēm sesijā un kursa beigšanas. 
Ieskaites pamatā tiek vērtētas bez atzīmes. Eksāmenā zināšanu kvalitāte tiek vērtēta ar atzīmi 10 baļļu 
sistēmā (RTU Senāta 2001.g. 25. jūnija lēmums, protokols Nr.460.). Profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas Aviācijas transports  studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc priekšmetu 
apgūšanas divas reizes mācību gadā - ziemas un pavasara sesijās. Šajā laikā studenti kārto eksāmenus 
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mācību priekšmetos atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem studiju plāniem, kurus saskaņo ar 
studentiem un apstiprina institūta direktors 

Ja mācību priekšmeta apjoms ir līdz 2 KP, tad studējošais parasti kārto ieskaiti, bet ja vairāk, 
tad eksāmenu. Eksāmena jautājumus gatavo mācībspēks, kurš attiecīgo priekšmetu ir novadījis, 
pamatojoties uz apstiprināto programmu. Parasti jautājumu skaits nepārsniedz 75. 

Eksāmenu jautājumi tiek izveidoti tā, lai studējošais  tos sagatavojis varētu sasniegt studiju 
priekšmeta mērķi. Eksāmeni saskaņā ar RTU Senāta no 26.01.98. un 30.03.98. lēmumiem apstiprināto 
nolikumu “Par eksāmenu kārtošanu RTU” tiek kārtoti rakstiski. Dotais lēmums satur vispārīgas 
prasības, eksāmena novērtēšanas kārtību un rezultātu novērtēšanu. Gaisa kuģu konstrukciju apguvi 
studenti demonstrē uz stendiem, izmanto plakātus, maketus. Paskaidrojumus sniedz mutiski. 
Eksāmenu jautājumus, pamatojoties uz priekšmetu programmu sagatavo docētājs, kura pienākumos 
ietilpst attiecīgā studiju priekšmeta pasniegšana.   

Studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un doktora darbu aizstāvēšana notiek 
mutvārdos, tiek demonstrēti prezentācijas materiāli. 

Mutvārdu pārbaudes veidi (darbs paliek arhīvā) 

3. Tabula  

Darba veids 
Studiju darbs 
diskusija ar 

vadītāju 

1. līmeņa prof. 
stud.(koledžas) 
kvalifikācijas 

darbs 

2. līmeņa prof. 
stud.(bakalaura) 

darbs 
Maģistranta darbs 

DARBA 
AIZSTĀVĒŠANA 

Darba satura 
mutvārdu 
izklāsts,  

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
informācija, 
diskusija 

Darba satura 
izklāsts, 
vadītāja 
informācija, 
diskusija  

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
uzstāšanās, 
recenzenta ziņojums, 
diskusija 

 

Noslēgumā notiek zināšanu datorizēta pārbaude atbilstoši Komisijas Regulai Nr.2042/2003 . 
Sadarbībā ar Civilās Aviācijas aģentūru tiek sastādīti pārbaudes testi ir noslēgti darba līgumi par 
pārbaudes - eksaminācijas testu sagatavošanu. 

Praktiskajā apmācība uz stendiem un trenažieriem piedalās arī AI inženieri un laboranti 
izpildot mācību meistaru funkcijas. Tehniskās apkopes prakses nodrošināšanā tiek iesaistīti 
aviouzņēmumu attiecīgā profila tehniskie darbinieki. 

7.5 Studējošie 

7.5.1 Studējošo skaits programmā 

Uz 2005-09-01. studiju programmā “Aviācijas transports” bija 152 studenti. 

Patreiz studiju programmā “Aviācijas transports” ir 99 valsts budžeta vietas – 72 valsts 
budžeta vietas bakalauru programmā un 27 vietas maģistratūras programmā, tehniķu programmā 
budžeta vietu nav. Visas valsts finansējamās budžeta vietas ir aizpildītas. 

7.5.2 1. kursā imatrikulēto skaits 

1.kursā imatrikulētie studenti Transporta un mašīnzinību fakultātē mācās pēc specializēto 
institūtu programmām un pēc 1.kursa studijām pariet institūtu lietvedībā, kā arī ir iespēja pēc 
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studentu brīvas izvēles pāriet uz citām studiju programmām fakultātē. Aviācijas institūta  Aviācijas 
transporta programmu kopumā izvēlās no 50 līdz 80 abiturientiem.  Koledžas līmeņa programmā 
2006. gada pavasara semestrī 1. kursā mācījās 0 studentu 2. kursā 13 studentu, 3. un 4 kursā 0 
studentu. 

7.5.3 Absolventu skaits 

Pēc Aviācijas programmu pārņemšanas no RAU RTU iekļāva  tās Transporta programmā,  kas 
neļāva pilnvērtīgi gatavot speciālistus aviācijas transportam un bija būtiski ierobežota aviācijas 
specializācijas izvēle, tādēļ ar katru gadu izlaidumi samazinājās. Programmā Aviācijas transports 
speciālistu izlaiduma pagaidām nav bijis.         

Pirmie studenti 1.līmeņa programmā tika uzņemti 2004.gadā.   

7.5.4 Studējošo aptaujas un to analīze 

2004/05. m.g. tika veikta studentu aptauja ar vienotu aptaujas anketu un intervijas. Anketas 
jautājumi galvenokārt attiecās uz mācību procesa organizāciju un studiju kvalitāti. Jautājumi attiecās 
uz     mācību priekšmeta saturu, tā teorētisko līmeni un praktisko pielietojumu, mācību priekšmeta 
sarežģītību un noslogojumu tā apgūšanā, pasniedzēja vērtējumu, literatūras nodrošinājumu u.c.   
Galvenokārt tika veikta bakalauru aptauja. Pavisam tika aptaujāti dažādu kursu 58 studenti. Visumā 
studenti pozitīvi vērtē mācību procesa organizāciju un tā kvalitāti. Pasniedzēju kvalitātes vērtējums ir 
virs vidējā. Studenti  kopumā ir apmierināti ar mācību priekšmetu saturu, to realizāciju. 

 Aptauja un sevišķi intervijas deva iespēju konstatēt atsevišķus mācību priekšmetus par kuru 
saturu tiek pausts vērtējums zem vidējā, piem. tiesību pamati, civilā aizsardzība (jo priekšmeti nav 
saistīti ar aviācijas specifiku). Ir pretenzijas pret dažu docētāju pasniegšanas stilu, uzskata, ka ir 
nepietiekams mācību literatūras daudzums, jo studenti vēlās lai visiem būtu mājas lietošanā literatūra. 

Studenti vēlās vēl lielāku saskarsmi ar tehniku, vairāk praktisku darbu. Studenti vēlās lai būtu 
labāks kursu nodrošinājums ar jaunāko tehniku. Ir pārāk liels pārvietošanās attālums starp nodarbību 
vietām, neracionāli lieli pārtraukumi starp nodarbībām 

   Studējošo aptaujas anketas dotas 7.2. pielikumā. 

7.5.5 Absolventu aptaujas un to analīze 

Šajā programmā apsolventu nav bijis. 

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.g. 5. februārī un to apstiprinājis Valsts prezidents 
1998.g. 18.februārī. Satversmes 5. pants nosaka, ka RTU vadības un  lēmējinstitūcija ir Senāts, kurā 
25% ir studentu, maģistrantu un doktorandu ievēlēti pārstāvji. 

Studējošiem Senātā ir atliekoša 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. 

Visas līdz šim 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 
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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.). 

Aviācijas institūta Padome, kas sastāv no desmit cilvēkiem no tiem divi ir studenti apspriež un 
pieņem lēmumus par AI aktuāliem jautājumiem. Ļoti būtisku jautājumu apspriešanai ir izveidots 
Padomnieku konvents, kura sastāvā ir vadošie Latvijas Aviācijas speciālistu un aviācijas organizāciju 
pārstāvji. Tekošās problēmas tiek apspriestas struktūrvienību sēdēs un nepieciešamības gadījumā tiek 
virzīti uz AI Padomi, TMF Domi un RTU Senātu. 

7.6 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

7.6.1 Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācija 

Akadēmiskais personāls, studiju programmā “Aviācijas transports” 

1. līmeņa prof. augst. stud. apmācību veic: 

4. Tabula  
Institūta 
nosaukums* 

Vārds, uzvārds Zin.grāds, amats Piezīmes 

AI Muharbijs Banovs Dr.h.sc.ing., asoc.prof 
AI Mārtiņš Kleinhofs Dr.h.sc.ing.,prof.. 
AI Vladimirs Labendiks Dr.h.sc.ing., asoc. prof.
AI Vladimirs Šestakovs Dr.h.sc.ing., prof. 
AI Pjotrs Trifonovs- 

Bogdanovs  
Dr.h.sc.ing., asoc. Prof. 

AI Vitālijs Pavelko Dr.h.sc.ing., prof. 
AI Ēriks Ozoliņš Dr.sc.ing., lektors 
AI Ilmārs Ozoliņš Dr.sc.ing., asistents 
AI Ilmārs Blumbergs Mg.sc.ing., asistents 
AI Igors Smirnovs Mg.sc.ing., lektors    

   
   

  

   
   

   
   

   
 P

am
at

da
rb
ā 

AI Oļegs Zarjanskis Mg.sc.ing., asistents 
AI Tatjana Trifanova 

Bogdanova 
Mg.sc.ing., asistente 

AI Oļegs Belavins Dr.sc.ing.. docents 
AI Ingars Polencs Mg.sc.ing., asistents B

la
ku

s-
 d

ar
bā

 

IMI Līga Biezā Dr.fm.zin.,docents 
HI Viktors Bonders Dr.ped., doc. 
DITF Jegenijs Carkovs Dr.h.mat.,prof. 
VI Larisa Iļjinska Dr.fil. asoc.prof. 
DCAI Viktors Kozlovs Dr.h.sc.ing.,prof. 
EF  Viktors Nēšpors  Dr.sc.ing.,prof. 
FI Andris Ozols Dr.sc.ing., asoc.prof. 
HI Gunārs Ozolzīle Dr.soc., asoc.prof.  P

am
at

da
rb
ā 

Praktiskajā apmācībā uz stendiem un trenažieriem piedalās arī AI inženieri un 
laboranti izpildot mācību meistaru funkcijas. Tehniskās apkopes prakses 
nodrošināšanā tiek iesaistīti aviācijas uzņēmumu attiecīgā profila tehniskie 
darbinieki. 
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Programmas uzturēšanā piedalās docētāji no licences virzītāja Aviācijas institūta: 14 AI mācībspēki, 
no kuriem 10 ir pastāvīgs darba līgums un 4 uz līgumu pamata ar sekojošu kvalifikāciju: 

5. Tabula  

Profesori (ieskaitot asoc.) 6 43% 

Docenti 1 7% 

Lektori 2 14% 

Asistents 5 36% 

Akadēmiskā personāla līmenis ir pietiekams. Dzīves gājumi (CV) doti  7.3 .pielikumā.  

7.6.2 Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana 

Akadēmiskā personāla atjaunošana pamatā tiek veikta realizējot studijas doktorantūrā. Patreiz 
studiju programmā transports doktorantūras programmā ir 12 valsts budžeta vietas, kas faktiski 
pietiktu akadēmiskā personāla atjaunošanai. Praktiski visi doktorandi studiju laikā piedalās mācību 
procesā vadot laboratorijas darbus un seminārus. Pēdējos piecos gados uz daļēju slodzi Aviācijas 
institūta ir sākuši strādāt četri jauni pasniedzēji un ir ievēlēti divi jauni pasniedzēji ar inženierzinātņu 
doktora grādu. Pārvēlēšanas vai ievēlēšanas gadījumos pretendentiem līdz docenta amatam ir 
jāpaaugstina pedagoģiskā kvalifikācija Latvijas universitātes Pedagoģijas fakultātes kursos.  Tomēr 
jauna akadēmiskā personāla piesaistīšana, pēc doktorantūras, ir ļoti problemātiska ļoti zemā 
atalgojuma dēļ. Periodiski tiek organizēti pasniedzēju kvalifikāciju paaugstināšanas kursi par 
atsevišķu moduļu apgūšanu un pasniegšanu visam akadēmiskajam personālam. Kursus vada 
aviokompāniju atbildīgās amatpersonas (pēc kursa tiek izsniegts sertifikāts). Docētāji regulāri 
piedalās semināros par aktuāliem tematiem, apmeklē aviācijas izstādes ar nolūku iegūt jaunākos 
materiālus aviobūvē. 

7.7 Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

7.7.1 Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums 

Metodiskais nodrošinājums ietver mācību grāmatas, Eiropas Regulas Nr.2042/2003 
dokumentus, datorsalikumā lekciju kursus, žurnālus un citas publikācijas izlases veidā (arī angļu 
valodā), ES direktīvas, normatīvos dokumentus, starptautiskos standartus utml. Ir iepirkts pilns 
mācību literatūras  komplekts angļu valodā, tajā skaitā arī metodiskie norādījumi pasniedzējiem, 
lekciju konspektus, laboratorijas darbu aprakstus un metodiskos norādījumus, praktisko darbu 
metodiskos norādījumus, uzdevumu krājumus, iekārtu katalogus, normas un standartus, tipveida 
projektus u.c. 

Aviācijas transporta studiju programmā strādājošie mācību spēki katrs savā mācību 
priekšmetā ir sarakstījuši un izdevuši gan mācību grāmatas, lekciju konspektus, laboratorijas darbu un 
praktisko darbu materiālus u.c.  

Atbilstošie pasniedzēju dzīves apraksti doti 7.3 pielikumā, kuros redzama katra darbība 
mācību literatūras sagatavošanā. 

Studenti var saņemt mācību un metodisko literatūru RTU zinātniski - tehniskā bibliotēkā un 
RTU zinātniski - tehniskās bibliotēkas Transporta filiālē. Bibliotēkās ir pietiekošs grāmatu, žurnālu 
u.c. literatūras apjoms un pietiekoša lasītavu platība. Bez tam programmas “Aviācijas transports” 
studentiem, kā arī mācību spēkiem ir pieejams INTERNETs. 

Studiju programmas “Aviācijas transports” metodisko nodrošinājumu gan pēc apjoma, gan studentu 
iespējām to izmantot,  var  uzskatīt par pietiekamu.  
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Jāatzīmē šādas metodiskā nodrošinājuma galvenās pozitīvās īpatnības: 

- visos priekšmetos pasniedzēji ir izstrādājuši lekciju kursus (pilnus vai atsevišķu sadaļu), to 
kopijas var saņemt visi studējošie; 

- studenti bez RTU Transporta filiāles bibliotēkas var izmantot arī citas bibliotēkas; 

- RTU   bibliotēkai   grāmatu   un   periodikas  pasūtīšanā  palīdz  konsultanti   no  RTU 
struktūrvienībām 

- Aviācijas institūts ir iepircis pilnu grāmatu komplektu angļu valodā, kas ir rekomendētas B un C 
līmeņa speciālistu sagatavošanā; 

- Aviācijas institūtam ir vairāku dažāda tipa gaisa kuģu tehniskie apraksti; 

- Aviācijas institūts ir sagatavojis mācību stendus un trenažierus aviācijas tehnikas apguvei. 

7.7.2 Materiālais, materiāltehniskais un finansiālais nodrošinājums 

Aviācijas institūts atrodas Rīgā, Lomonosova ielā 1 ar sekojošu studentu apmācībai paredzēto 
platību:  4000 m2 , šajā platībā bez parastajām auditorijām ietilpst arī specializētās auditorijas. 
Aviācijas institūtā laboratorijās esošās iekārtas tiek izmantotas praktisko un laboratorijas darbu 
izpildei. Gaisakuģu ekspluatācijas katedrā un Gaisakuģu teorijas un konstrukcijas prof. gr. ir 4 dažādu 
tipu gaisakuģu trenažieri. ETF Transporta elektronikas un telemehānikas katedrā ir divu gaisakuģu 
tipu kabīnes avionikas specializācijas nodarbībām. AI Radiopoligonā ir zemes radioiekartu un sakaru 
līdzekļu komplekss, kas nodrošina iespēju iepazīties ar gaisa kustības vadības dienesta aprīkojumu.  
AI laboratorijās ir gaisa kuģu  konstrukcijas un agregāti, dzinēju maketi, dažādu sistēmu stendi un 
citas iekārtas, kuras nodrošina iespējas apgūt tehniskās apkopes paņēmienus. Ir noslēgti līgumi ar 
aviokompāniju Air Baltic, Aviotest, Konkors, ANS, lidostu aprīkojuma rūpnīcu LAS – 1 par praksi 
varbūtējā darba vietā.  

Ir kopēšanas tehnika, videokamera un videodemonstrējuma aprīkojums darba procesu 
demonstrēšanai un analīzei. Ir ierīkotas specializētas klases studiju procesa nodrošināšanai atbilstoši 
CAA prasībām. AI  ir arī 3 datortehnikas klases ar interneta pieslēgumu (kopējais datoru skaits ir 40), 
lai veiktu kvalitatīvu studiju procesa organizēšanu. 

6. Tabula  

AI datoru klašu raksturojums un demonstrēšanas aprīkojums 

 Nosaukums Skaits Vērtība (Ls) 

1. Datori 40 14000 

2. Printeri 6 1650 

3. Skaneri 2 300 

4. Digitālie projektori 3 2520 

5. Kodoskopi 3 300 

6. Kopēšanas tehnika 2 1680 

7. Videokamera 1 761 

8. Dokumentu kamera 1 800 

9. Digitālās tāfeles komplekts 1 900 

10 Klēpju datori 4 3000 

 Kopā: 25911 
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7. Tabula  

   AI  materiālā bāze mācību procesa veikšanai sastāv no šādām specializētām klasēm un 
laboratorijām: 

Telpas 
Nr. Telpas nosaukums 

Klase / 
laboratorija/ 

palīgtelpa 

Telpas 
platība 

[m2] 

2-101 Vibrodiagnostikas laboratorija laboratorija 18,3 

2-104 Akustiskās emisijas un vibrodiagnostikas 
laboratorija laboratorija 18,6 

2-105 Virzuļu dzinēju konstrukcijas un stiprības 
mācību auditorija auditorija 59,1 

2-107 Siltuma dzinēju teorijas mācību auditorija  auditorija 18,1 

2-109 Dzīvības procesu nodrošināšanas laboratorija laboratorija 18,1 

  2-204 Aerodinamikas laboratorija  laboratorija 100,74 

2-206 Hidraulikas laboratorija laboratorija 131,95 

2-306 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 41,3 

2-307 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 41,0 

2-309 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 39 

2-310 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 38,9 

2-313 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 45,06 

2-329 Datorklase klase 47,5 

19-15 Gāzturbīnu dzinēju teorijas mācību auditorija auditorija 172,24 

3-119 Lidmašīnu hidrosistēmu mācību klase klase 36,6 

3-121 Turbopropelleru lidmašīnu un diagnostikas 
ierīču klase klase 43,8 

3-123 Lidojumu drošības klase klase 33,4 

3-125 Diagnostikas klase klase 44,0 

3-126 Ergonomikas un darba aizsardzības 
laboratorija gaisa transportā klase 45,0 

3-127 Helikoptera iekārtu un civilās aizsardzības 
auditorija klase 42,9 

3-129 Turboreaktīvu lidmašīnu mācību klase klase 46,1 

3-204 Elektroiekārtu laboratorija Laboratorija 46.8 

3-208a Elektrotehnikas laboratorija Laboratorija 21.0 

3-213 Ierīču un navigācijas kompleksu laboratorija Laboratorija 46,5 

3-214 Elektrisko mašīnu un piedziņas laboratorija Laboratorija 46.3 

3-216 Lidmašīnu radio navigācijas iekārtu 
laboratorija 

Laboratorija 66,9 

3-219 Lidmašīnu sakaru līdzekļu laboratorija  Laboratorija 66,6 
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3-221 Lidmašīnu radiolokācijas līdzekļu 
laboratorija 

Laboratorija 45,0 

3-222 Turboreaktīvo lidmašīnu degvielas sistēmu 
klase klase 45,6 

3-320 Elektronisko mērījumu laboratorija Laboratorija 45,1 

3-325 Datoru klase  Klase 36,0 

3-328 Aviācijas sakaru līdzekļu laboratorija Laboratorija 46,6 

3-333 

3-334 
Datorklase klase 32,2 

3-343 Praktisko darbu telpa laboratorija 22,7 

B-123 
(122, 
124) 

Mašīnu izmēģinājumu zāle. Pasniedzēju 
istaba. laboratorija 273,2 

B-105 Aviācijas tehniskais muzejs klase 41,5 

B-120 Lidmašīnas KTC ЯК-40 м trenažiera klase klase 88,3 

B-111 Lidmašīnas KTC ЯК-40 м trenažiera 
(ekipāžas kabīne) klase 44,5 

B-110 Materiālu pretestības laboratorija laboratorija 86,0 

B-407 Lidmašīnu pilotu apmācības klase klase 41,2 

17-1 Aerodinamikas caurule T-4 palīgtelpa 73,2 

19-13 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 76,2 

19-14 An-2 klase klase 94 

19-17 Hidrodinamiskā laboratorija laboratorija 114,87 

19-20 Trenažieris laboratorija 132,4 

19-23 Lidmašīnu konstrukciju klase klase 132,6 

 

Studiju finansēšanu programmā “Aviācijas transports” tiek veikta no Valsts budžeta. Saskaņā ar 
RTU  lēmumu mācību izmaksas sastāda tehniķa studijām 1200 Ls 

Visu līmeņu labākajiem “Aviācijas transporta” programmas studentiem ir iespēja saņemt 
stipendijas. Studenti, kuri nonākuši finansiāli grūtā situācijā var saņemt vienreizēju piemaksu pie 
stipendijas, kuru piešķir fakultātes dekāns. 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu studenti var saņemt no bankas studiju kredītu. 

7.8 Ārējie sakari  

 Aviācijas institūts sadarbojas ar: 

   firmaGmbH “Moukhamedov Flugzeugbau”, Zināniski-pētniecisko centru “Aviatehservis-
Junion”, a/s “Rudnev-Širjaev”(Maskava), Kielcas Švientokšikas Politehnika (Polija), Vilnius 
Gediminas Technical University (Lietuva),  Nacionālo Aviācijas universitāti (Ukraina), Tartu 
aviācijas koledžu. 
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7.8.1 Saistība ar darba devējiem  

 Aviācijas institūts speciālistu sagatavošanā sadarbojas ar sekojošām organizācijām un 
uzņēmumiem: 

Latvijā: LR Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments, Civilās aviācijas aģentūra, LR 
Aizsardzības ministrijas Gaisa spēki, A/K “Air Baltic”, RAF-Avia, Konkors, ANS, uzņēmumu 
“Aviatest”, “LAS-1”, u.c. (sadarbības līgumus skatīt 7.4 pielikumā) 

7.8.2 Sadarbība ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs. 

Sadarbība ar citām Latvijas augstskolām, kuras saistītas ar studiju programmām transporta 
nozarē (Latvijas Jūras akadēmija, Transporta un sakaru institūts, Baltijas Krievu institūts) tiek 
realizēta Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijā, kura katru gadu organizē zinātniski - 
praktiskas konferences par dažādiem transporta jautājumiem.    

Savstarpēja metodiskā sadarbība par studiju programmas jautājumiem notiek arī ar Viļņas 
Tehniskās universitātes Aviācijas institūtu un Tartu Aviācijas koledžu. Katru gadu notiek institūtu 
direktoru tikšanās. Skat. arī atsevišķu institūtu sadarbības partnerus (punkts 7.8.). 

7.8.3 Ārvalstīs strādājošais akadēmiskais personāls 

Akadēmiskais personāls, kurš patreiz strādātu ārzemēs, nav. 

7.8.4 Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 

Programmā strādājošu vieslektoru nav. Lektoru apmaiņas kārtībā AI ir nolasījis lekciju kursu  
Kielcas Politehnikas docētājs un AI docētājs Kielcas Politehnikā. 

7.8.5 Ārvalstīs studējošie apmaiņas programmās 

Koledžas līmeņa programmās ārzemēs studējošo apmaiņas programmas ietvaros nav. 

7.8.6 Ārvalstu studējošo skaits programmā 

Patreiz ārvalstu studenti, kuri studētu programmā nav. 

8 Studiju programmas attīstības plāns 

Attīstības plāns ietver studentu pieaugumu, ārzemju studentu piesaistīšanu no Rietumiem un 
Austrumiem, esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu kadru sagatavošanu, 
materiālās bāzes pilnīgu atjaunošanu, modernās skaitļošanas tehnikas iegādi, metodisko materiālu 
izdošanu, zinātniskās darbības paplašināšanu. Galvenie attīstības plāna posmi doti 8.tabulā. Tabulā 
dotie rādītāji bāzējas uz iepriekšējo gadu pieredzi studentu apmācībā  Aviācijas institūtā. Šādu 
ilgtermiņa attīstības plānu nosaka arī “Latvijas transporta attīstības nacionālā programma” 5.9. sadaļa 
“Izglītība un zinātne” 

Galvenā problēma, kas būs jāpārvar perspektīvā, ir kadru atjaunošana, jo esošā profesūra ir ar 
ievērojamu vecumu. Sakarā ar akadēmiskā personāla zemo atalgojumu, pēdējo 5 gadu laikā nav 
būtiski izmainījies pasniedzēju sastāvs, jo jaunie speciālisti vēlas turpināt pedagoģisko darbību kā 
blakus darbu. Tāpat trūkst līdzekļu modernas materiālās bāzes atjaunošanai. Praktiski nav iespējami 
iegādāties jaunas aviācijas tehnikas paraugus. Aviācijas kompānijās un izstādēs ir iegūti desmitiem 
CD disku un videofilmas, kas tiek izmantotas studiju procesā. No aviokompānijām periodiski ir 
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iespēja iegūt vidēja vecuma gaisa kuģu aprakstus.  Galvenais apmācības līdzekļu modernizēšanā  ir 
dators ar INTERNET pieslēgumu, kas palīdz daļēji kompensēt grāmatu trūkumu.  

8. Tabula  

Studiju programmas "Aviācijas transports" ilgtermiņa attīstības plāns   

.Laika periods 
Kopējais 
studējošo 

skaits 

Ārzemju 
studentu 

skaits 

Docētāju 
skaits 

Materiālā bāze, 
skaitļošanas tehnika 

Metodisko 
materiālu un 

grāmatu 
izdošana 

Zinātnisko 
rakstu skaits 

2006 –2010. g. 200 10 25 Nomaiņa un 
modernizācija 

+10 
grāmatas 

100 

Akreditācija       

2011–2015 . g. 350 20 30 Modernizācija 
un nomaiņa 

+15 
grāmatas 

150 

Akreditācija       

  

9 Noslēgums 

1. līmeņa profesionālā studiju programma "Aviācijas transports" ļauj sagatavot speciālistus uz 
vairāku zinātņu nozaru robežas, kas ir raksturīgi profesionālai izglītības attīstībai visā pasaulē. 
Programma veidota uz aviokompāniju  speciālistu pieprasījuma bāzes un atbilstoši EASA prasībām. 
Studiju programma ir pakļauta ikgadējām korekcijām ar RTU Senāta lēmumiem, kā cēloņi ir gan 
Latvijas valdības rīkojumi, gan nepieciešamība reaģēt uz pasaules aviācijas transporta un informācijas 
nozaru straujajām attīstības izmaiņām.  

Programmai ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs; tās atbilst arī daudzveidīgajam 
darba piedāvājuma tirgum Latvijā. 

   Galvenās problēmas ar kurām nākas saskarties šobrīd ir: 

- nepietiekamais programmas finansējums, kas ierobežo studentu skaitu programmā, ietekmē studiju 
procesā izmantotās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu; 

-  grūtības ar jaunu un kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu. 

   Programmas "Aviācijas transports" stiprās puses: 

- mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija transporta priekšmetu pasniegšanā; 

- darba tirgū programmas "Aviācijas transports" studenti ir ļoti pieprasīti un ir samērā liels konkurss 
uz budžeta vietām; 

- apmācību procesā tiek izmantotas daudzas aviācijas transporta sistēmu laboratorijas ierīces, kas ir 
unikālas Latvijā ; 

- datoru klases lielākoties atbilst mūsdienu prasībām; 

- pasniedzēji veic nozīmīgu grantu un citu starptautisku līgumdarbu izpildi; 

- absolventi var iegūt GK sertificējošā  speciālista licences, kuras ir  spēkā visās ES valstīs 

Vājās puses: 
- programmas realizācijā piedalās  maz jaunu pasniedzēju, kam ir doktora grāds un  kas ir jaunāki par 
piecdesmit gadiem; 

- studenti nav pietiekami nodrošināti ar jaunāko mācību literatūru, it sevišķi latviešu valodā (tomēr 
galvenie speciālie mācību priekšmeti ir nodrošināti); 
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- laboratorijas aparatūra pārsvarā ir ekspluatācijā vairāk par 10 gadiem (tomēr tā ļauj pētīt 
fundamentālās sakarības); 

- daudzi studenti nepietiekamā materiālā nodrošinājuma spiesti, apvieno studijas ar darbu, kas 
samazina sekmības rādītājus. 

Pasākumi trūkumu novēršanai:  
- organizēt sadarbību ar firmām un uzņēmumiem, kas palīdzētu pilnveidot pasniedzēju kvalifikāciju 
un ļautu modernizēt laboratorijas bāzi; 

- aktivizēt pasniedzēju darbu jaunu metodisko līdzekļu sagatavošanā un izmantošanā mācību procesā; 

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

 Studiju programmas realizācijas nepieciešamību Rīgas Tehniskajā universitātē nosaka  gan 
aviācijas transporta sistēmu straujie attīstības tempi, gan arī unikālā materiāli tehniskā un metodiskā 
bāze (trenažieri, stendi, specializētās laboratorijas). 
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Mārtiņš Kleinhofs,  
profesors, Dr.h.sc.ing. 
Aviācijas institūta direktors, TMF 
programmas vadītājs                                                      

  
 
 
-------------------------- 

 
J.Paramonovs,  
profesors, Dr.h.sc.ing. 
prof. gr. Gaisa kuģu  teorija un konstrukcija vadītājs 
Aviācijas institūts , TMF 

  
 
 
 
-------------------------- 

 
V.Pavelko,  
profesors, Dr.h.sc.ing. 
prof. gr. Aviokonstrukciju stiprība un ilgizturība 
vadītājs 
Aviācijas institūts , TMF 

  
 
 
 
 
-------------------------- 

 
P. Trifonovs- Bogdanovs,  
asoc. profesors, Dr.h.sc.ing. 
prof. gr. Avionika  vadītājs 
Aviācijas institūts , TMF 

  
 
 
 
-------------------------- 

 
V.Šestakovs, 
profesors, Dr.h.sc.ing., 
katedras Gaisa kuģu ekspluatācija vadītājs 
Aviācijas institūts , TMF 

  
 
 
 
-------------------------- 
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NICES TEHNISKA UNIVERSITATE
avrAcl.ras nvsrrr[rrs

Lomonosova iela 1, korP. 8-103,
LV-1O19.IATVIJA

6k. +371 7089950, fblcss +371 7089990
e-mait aviation. institute@nr. lv

RIGA TECHNICAL UNTVERSTTY
AVIATION INSTITUTE

1, Lomonosova Str., block 8-103,
LV-Io19. LATVTA

Phone +371 7089950, Fax +3717089990
e-mail; aviation.institute@mr.lv
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GARANTUA
RTU AI studentiem turpindt studijas

Rrgas Tehniskaj a r:niversitate
Augstakas izglrnbas progra:nmEs

Rrgas Tehniska rrnivemitate, kurai ir beztermi4a alreditacija (pamatojums:
LR AugstakEs izgirfibas padomes 2001. gada 12. jnlija lemums Nr.19) un tas
Aviacijas institEts, ar 5o apliecin4 ka ir gatavs nodro5inat AI pirma l-rme4a
profesion1lEs programmas shrde,ntiem iesp€ju turpinat snrdijas specializacijai
atbilstoiajos studiju virzienos, knrus realize Aviacijas instit[ts.

Rr-gas Tehniskas universitates Aviecijas institiits garant€ studiju
turpinaSanu savu realizejamo snrdiju programmu virzie,nos atbilsto3i RTU Senata
lernumiem bez papildus finan5u noteikumu izvirzr-5anas.

M. Kleinhofs

Aviaciias instituta direktors
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Specia$zehnas virzi€oi G-icahrgu sa rlzin€ju rchnickr elsplgatilcija ;

IeprieHeje izgliuba:
Caisatutu delrronisko iekffu tehniske ebpluancija
Vispareja videje vai vidEji profesionilE

Nomin5lais sudiju ilgums: 3.0 gadi
Strdijuapjons: 120 kdigunkti (KP)
Iegfisamatmmfacija: Avitcijastenni$is-nenanifis

( Bl - Gaisalugu un rlzindu ! hnislcfi dcphtdciia)
Avieciias rehnitrs - avionihis
( BZAaisataryu eldctronislco iel€rm tphri.kl @luareciF)

Shdijupogramras lifrs:
UAemianaar

A. OBLIGAIIESTIIIIIJUPRIEKSMETI {I KP

NGAS TEHMSKA TJNTVERSITATE
Transporta sa mq{rnzi nibu fakultate
Aviecijas institEts

Pirme Emega profesioneEs

Nozare
Pnogramma

STUDIru
Tmnsports
AviScijas transporc

-8'D S

l. lvfarcoedka
2- Fi2rlca
3. Datoru digiEle Ehdka un delcronikas insrumeou sisama (datorn5clfus

speOsrrss)
4. pdfuqircasl?t-baspAnuti

5. FtorDomilcr
6- Ictmds Tccrqlitef€
7. Civil[ rirsrrdrrh"
8. TEhejagom€tijauninieoicrsafka
9. Fiziskf ar&btiana
10. Avitciias lihrmdo$rnr
ll. Cilv'elafifilus
12. Elelcruehnikas p@ati
13. Elelrronikas pmati
14. G-i"af.ugu lidojnru drcfiba
15. Angluvaloda
16. r^ri cakugu tphnickjic ekspha$cijas organizejana un nodroiinajuns
17. Aerociinamikaspaoad

B. IEROBEZOTAS IZVELES PRIEKSMETU BLOKI 45I(P
Prcgromus prielc*teti

l.l. Bloks B.l. (Gaisola$u un ciiniju tehnisltdelcspfuattuija)
l- Aviecijas konsrukciju nehanika
2. tvfarerieli |I[ izstr:ideirmi
3. Aviecijas spaiela transporta konstrukcija
4. K;r'ijauhinooloeija
5. nopetais
6. Siluna dzirEju t€orijas panati
7. LidnaJtoasacrodinmika
8. I irlrnr(rms konSnlAija
9. I i.lma(Inqs SigemaS
10- tletitopsaa€mdiramika
I t- llelikoptoa konsrukcija
L2. llelikoPtera <iqFrrrr"
13. Avieciias rlzineju konsrukcija
14. Gaanbiur dzineja bn$rukcija
15. Viralu a;neja konsrukcija
16. Caisan$u aviacijas un eldctriskais tprikojrrms
L7. Caisafu$radioeieittrotriskaisaprikojrrm<

MKAO
20o4.n005.tu&

6KP
6KP
3KP

IKP
2KP
lKP
IKP
2KP
OKP
2KP
2KP
4KP
2KP
2KP
6KP
2KP
lKP

4KP
4KP
2KP
2KP
2KP
3KP
2KP
5KP
3KP
2KP
5KP
3KP
2KP
3KP
3KP
2KP
2KP



t8.
19.
10.

2.  l .

l .
2.

-t.
5.
6.
1

8.
9.
10.
l l .
t2.
lJ-

t tr+.

15.
16.

:

Caisakulu lehnisk:i aPkoPe
Gaisakuiu profi lakse un diagnosticesana
Caisakugu Skidruma un gizu sistemas

Bloks 8.2. (Gaisaku{u elektroniskd aprlkojuma tehniskd ekspluatdcija
- avionika)
Elekuotehnikas speciEEis nodalas
Elektron i kas speciilds nodalas
Lidma5inu aerodinamika un konstnrkcija
Hclikopteru acrodinamika un konstnrkcija
MateriSli un izstrid5jumi avioniki
Telmisl€s diagnostikas pamati
Aviacijas elektrislcds ma5inas un apariti
Gaisakuiu elektroapgddes sist€mas
Gaisakugu elektrifi €tis sistemas
AriScijas ien-ces un sist€mas
Sakaru sistemu pamati
Gaisakugu auomatiskes vadibas sist€mas
Gaisakugu sakaru si$emas
Radionavigacijas pamati un gaisaku$u radionavigEcijas sist€mas
Radiolokacijas pamati un gaisakuiu radiolokicijas sistemas
Cilv€ka dzlvibas un dro5ibas nodro5in5iuma sistemu elektroniskais
aprftojums

2!t KP

8KP

I2O KP

6KP
3KP
2KP

2KP
2KP
2KP
2KP
{KP
2KP
3KP
2KP
3KP
4KP
2KP
4KP
4KP
4KP
3KP
2KP

2KP
2KP
3KP
3KP
IKP

l0
l0
4KP

8KP

17. Cilveka dzlvibas un droiibas nodroSinEjuma sist€mas
18. Bona skaitlo5ams bloki un sist€mas
19. Ga-rsakuiu elektronisko sistEmu tehnisk5 eksph.ratacija
20. Sp€ka iekartu automitiskis vadraas un regul*anas sistemas
21. Dzin€jspeks

Prakse /praktiskais darbs ( blokiem B.1. un 8.2.)
Praktickris darbs
Tehnisl€s apkopes prakse (prakse darba vieti)
Tehnololisk5 prakse

E. Gala pdrbaudliumi
L Kvatiflcecijas darbs

I(opn:

D.
I

2.

Programma akceflem Aviacijas instit[ta padomes 2001.9.07. novembra sed€. prot. Nr. 22

PrieKsedetdjs



RIGAS TEHN IS Ki TINIWRSITATE
Aviecijas instit[ts

ProfesionElis augstekes iagtrfibas bakalanru sfildiju progr:umurs
' Aviicijas transPorts"

studiju satra un reafizacijas apraksts

1. Prasibas attieclbf, uz iepriek56jo izgtrtibu: vispiheje videje vai profesionaE vidqie
i4frfiba

2. Frogranmas -rsteno5anas nosacijumi.

2.1. MEr*is

Programmas meltis sniegt pamatizgFfibq kas dbilst 2. Emeqa profesionEliis
augstektu iagtrfibas pra$bam, bakalaura profesioniilE gfida ieg[Sanai rm profesrju
reglamertejo$em. starptautisli4tiem dohrmectiem aviEcijas traosporta

Jdnodroiina zinE5anu Emenis, kas atbilst profesijas StarptautiskAs aviacijas
organizacijas (ICAO) un Eiropas apvienotiis adminisuEcijas prasibiim atbilsto5i *C" trmenim
(aviecijas inZeoieris) ieklaujot JAR -147 (JAR - Eiropas pra,Sas aviacijas qpecielisur
sagatavo5anai) un l-afvijas noteilarmiern 'AAII - 6 Sertificgjolais person5ls. Tehiske
apkopd', attiectba uz gaisahgu tebniskEs apkopes personetq hi sagemtu \xalsts apliecibu.

22 Uzdevumi un pEinotie rcedt5ti

Bakalaura shrdiju proganma paredz l*cija,q praktiskEs nodarbibEs, laboraor$as
nodarbibas, apm6c,ibu rm tr€oiryls uz speciEliem stendie,m rm trenaZieriem- Diplonprojelca
izstrad,e un prakses laikF darba vietr apgEt avidcijas traosportan raksali'gas prahiskes
iemagas un tehnihr. Sadiju laike apgEst fundameutelo indBu un nozarqt teordskos,
ekonomiskoq hrlmanitiiros tm soci5los priekimenrs, kE a'' visperizg'tojo.'s un nozar€xl
profesionElEs sryialt?AciLjas priekimenrs.

Proerasille ieklartie sndiju priekimai un prakse dod iespqiu iegut 'mtmiera

nvaf*aciju avi5cijas transportil ApgEstot 5o programmu, stud€trs iegEst -infrSnnas, kas
atbilst Eiropas aviosabiedribas prasib6m izgFtbai un ir sagatavots pieteikties darbe
apvienot5s Eiropas darbu tirgu, kA ari sagatavots tEl5k4ien sildijen magistranma

Pr,ofesioneE pemeti-gFfba nodroiina arr- pmarzine.Saoas, kas veido noteiktu hrltiiras
un inteli$ences patapi, laujot rrzsekt sabidrislsr darbibu, komakt€ties ar Latvijas un arzemju
akademiskqiFm un profesion5lajam aprindEm.

23 Picdeveisnriis izgfiftas saturs

Srudiju progmmma paredz augsEtrEs rnat€,mEtikas nodalp surdijaf materielzinigr
pamdr ap$vi vispiirizeftojoSrs. nozares teo€tishrs un informecijas tehologijas hrgrs.
Kursos automEtikas, elel*rotehnilas uo elelctnonikas p4mat, maerief un izstrddiijumi par
eleinenhr bEzi tiek lietoti aviEcijas tehnilas agregei; nozares profesionEliis specializidjas
lornsr apernl€ - cipanr tehikE, korctrukciju mebEuikE, mikroprocesoru 1ehnikfr, aviecijas
tebnikas eksphnt5cijas materiiiloq ergonomika un darba aizsardzr-lrfl un uft. tiek izmantoti



LEMUMS

Nozares "Ma5rnziruAas un transports" studiju progftlrnmu komisija 2006-9.
2O.aprIll izskatlja Avidcijas instittta l[gumrl izskatr=t studiju priek5metu saraksta
preciz€Sanu un papildindSanu programm6 "Aviecijas transports".

Nozares studiju progammu komisija nolEma:
l .
2. PapildinEt programmas MKAO virzienu Avionika ar md.clbu priekSmetu "Gaisa

kugu aerodinamik4 konstrukcija un sistemas" 3KP un mEclbu priek5metu
"DzinEjspEks" ar apjomu 2 KP.

3. Papildin6t progrimlmas MCAO virzienu Avionika ar mdcibu priek5metu "Gaisa
kugu aerodinamika, konstrukcija un sistEmas" 3 KP, un virzienu Gaisa ku$u un
dzin€ju tehnisk6 ekspluat6cija ar macibu priek5metiem "Avi6cijas specidld
transporta konstrukcij t'2I<P un "Virszemes transporta toansmisijas"3 KP.

4. Papildin6t programmas MGAO virzienu Avionika ar m6cibupriek5metiem
"Gaisa kugu aerodinamika, konstnrkcija un sistEmas" 3 KP, "DzinEjspEks" 2
KP, "Gaisa kugu eleknoapgddes sist€mas" 2KP,un "Gaisa kugu elekhoficEtis
sistEmas" 3 KP.

5. Saubas rada nepiecie5amrba priekSmetu "Gaisa kugu aerodinamikq
konstrukcija un sist€mas" ar vienddu kredr-tpunktu skaitu iektaut daiF.,da hme4a
studiju programmds.

Nozares studiju programmas
komisij as vadrtdj s, prof.

locekfi:

I  n '  4 t ' / :  y ' ' t i t i<,

21.04.2006.9.

G.Liberts

A.Urbahs

P.Balckars

M.Kleinhofs

*l-t (.c, { ./ t .. , -l
t'



RTU Transporta un ma3:rnzinEbu fakultEtes Direkfonr padomes
2006.gada 22 jtnija sEdes protokola Nr.202

IZR,AKSTS.

Etgdalas: dekErrs, prof. E. G€ri+S, dekEna vietr., asoc.prof, A.
Balodis, dekEna vietn., asoc.prof. A. Kata5evs, dekdni vietr.,
asoc.prof. J. Mazais, domes zin.sekr., asoc.prof. O. Liniqi, DzTI
{irektors, prof. P. Balckars, BIMI direktors, prof. J. Dehtjan, AI
direktors, prof. M. Kleinhofs, ATI direktors, prof, G. Liberts, MTI
direktors, prof. N. Salenieks, SES prof,gr. vadna3s, prof. D.Turlajs,
MI direktors, prof,J. Vibq snrd.pa5perv.pr-js D. lakbvets.

l. Par oblig6tEs izv€les studiju priekimetu saraksta precizelanu programm6 ,AviEcijas ftaoqlolts,,

Klaus{6s: TMF Domes sekretEru" asoc.prof O. Linigu.

NqlEma; Konceptu6li atbalstit prieksmetu saralatu precizEfunu programmE
,, Avi6cijas transports" iev€rojot nozares,Ma$inzinibas un transports" sfirdiju
prograrnmu komisijas 2006.gafu 2}.apr\a lEmumu.

Pielikum6: l. Aviecirjas instifiita iesniegums.
2. Nozares studiju programmu komisijas lforums.

TMF Direktoru padomes priek5sEdEtiijs,prof.

Domes selretErs,asoc.prof. O. LiniSS



MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 

1. Matemātika 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: DMF 104 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas 
    Atbildīgais pasniedzējs: 
    Dr. math., docente Līga Biezā 
 
4. Kredītpunkti: 6KP, Kontaktstundas: 128 stundas 
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
    Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas vidusskolā. 
 
6. Vispārīgais mērķis 
    Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā ar praktisku ievirzi inženiera studiju  
    programmas apguvei. 
 
7. Sasniedzamie (specifiskie mērķi) 
    Dot studentiem praktiskas iemaņas matemātikas uzdevumu risināšanai un metožu lietojumam  
    inženieru studiju programmas  dažādu  tehnisko priekšmetu  uzdevumos. 
 
8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta apraksts 

1. Kompleksie skaitļi 
2. Lineārās algebras elementi 
3. Vektoru algebra 
4. Analītiskā ģeometrija 
5. Ievads matemātiskajā analīzē 
6. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini 
7. Nenoteiktais integrālis 
8. Noteiktais integrālis 
9. Vairāku argumentu funkcijas 
10. Parastie diferenciālvienādojumi 
11. Pārskata lekcija 

 
8.2. Priekšmeta saturs 
 

Stundu skaits  
Temati  Kopā Teor. Prakt.

1. Kompleksie skaitļi 4 2 2 
2. Lineārās algebras elementi 

2.1. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas 
determinanti. Minori un adjunkti. Determinantu īpašības. 
Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu 
reizināšana. Inversā matrica. 

2.2. Darbības ar matricām.  Inversā matrica. Lineāru vienādojumu 
sistēmu atrisināšana ar Krāmera formulām.  

2.3. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšana ar matricu metodi 
un Gausa metodi. 

10 5 5 



 
3. Vektoru algebra 

3.1. Skalāri un vektori. Pamatjēdzieni par vektoriem.  Lineāras 
darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass, tās īpašības.  

3.2.  Vektora koordinātas, moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. 
Dekarta koordinātu sistēmā.  Lineāras darbības ar vektoriem, 
kuriem dotas koordinātas, kolinearitātes nosacījums. Skalārais 
reizinājums, tā  lietojumi. 

3.3. Divu vektoru vektoriālais reizinājums, tā lietojumi. Trīs vektoru 
jauktais reizinājums, tā lietojumi. 

 

11 5 6 

4. Analītiskā ģeometrija 
4.1. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē. Taisne plaknē. 

Riņķa līnija, tās  vienādojums.     
4.2. Elipses, hiperbolas un  parabolas definīcijas un kanoniskie 

vienādojumi. Virsmas un līnijas vienādojums trīsdimensiju 
telpā. Sfēra.  

4.3. Plaknes vienādojums. Taisnes telpā, tās kanoniskie, 
parametriskie vienādojumi.  Taisne kā divu plakņu šķēluma 
līnija.   

 

9 5 4 

5. Ievads matemātiskajā analīzē 
5.1. Funkcijas jēdziens, apslēpti un parametriski dota funkcija.  

Elementārās funkcijas. Hiperboliskās funkcijas. 
5.2. Pāra, nepāra, periodiskas, monotonas funkcijas. Bezgalīgi mazi 

un bezgalīgi lieli lielumi, to īpašības. 
5.3. Skaitļu virknes un funkcijas robeža. Robežu aprēķināšana. 

Funkcijas pieaugums, nenoteiktība.  
 

10 5 5 

6. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini 
6.1. Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā 

jēga. Atvasināšanas pamatlikumi. Elementāro funkciju 
atvasināšanas formulas. 

6.2. Apslēptas un parametriski dotas funkcijas atvasināšana.  
Funkcijas diferenciālis. Augstāku kārtu atvasinājumi. 

6.3. Lopitāla likums. Funkcijas monotonitātes pazīmes. Ekstrēmu 
definīcija,  to nepieciešamā un pietiekamā pazīme. Funkcijas 
vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā intervālā.  

6.4. Funkcijas grafika asimptotas. Funkcijas pētīšanas vispārīgā 
shēma.  

20 10 10 

7. Nenoteiktais integrālis 
7.1. Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis. Nenoteiktā  
       integrāļa īpašības.   Integrēšanas pamatformulas. Parciālā  
       integrēšana, substitūcijas metode. 
7.2. Racionālas daļas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. 

Racionālas daļas izteikšana elementārdaļu summas veidā. 
Racionālu daļu integrēšana. 

7.3. Vienkāršāko trigonometrisko izteiksmju integrēšana. Piemēri. 
7.4. Vienkāršāko iracionālo izteiksmju integrēšana. Piemēri. 

18 8 10 

8. Noteiktais integrālis. 
8.1. Uzdevums, kas noved pie noteiktā integrāļa jēdziena, integrāļa  
      definīcija, īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Parciālā  
      integrēšana un substitūcijas metode noteiktajam integrālim. 
8.2. Noteiktais integrālis polārajās koordinātās. Noteiktā integrāļa  

12 6 6 



       lietojumi. 
8.3. Neīstie integrāļi. 
 

9. Vairāku argumentu funkcijas. 
9.1. Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu 

funkcijas ģeometriskā jēga. Līmeņa līnijas. Dažu vienkāršāko 
virsmu vienādojumi un zīmējumi koordinātu sistēmā. 

9.2. Vairāku argumentu funkcijas parciālie un pilnais pieaugums. 
Parciālo atvasinājumu definīcija. Vairāku argumentu funkcijas 
parciālās atvasināšanas piemēri. 

9.3. Vairāku argumentu funkcijas pilnais diferenciālis. Virsmas 
pieskaru plakne un normāle. Augstāku kārtu parciālie 
atvasinājumi. 

 

10 6 4 

10.  Parastie diferenciālvienādojumi 
10.1. Parastā diferenciālvienādojuma jēdziens, vispārīgais un  
         partikulārais atrisinājums, sākuma nosacījumi. Pirmās kārtas  
         diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem. 
10.2. Homogēni pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Lineāri un  
         Bernulli pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Eksaktie  
         diferenciālvienādojumi. 
10.3. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kurus var reducēt uz  
         pirmās kārtas vienādojumiem. Lineāri otrās kārtas  
         diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības. 
10.4. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem  
         koeficientiem. Raksturīgais vienādojums. Nehomogēna otrās  
         kārtas diferenciālvienādojuma atrisināšana, ja labās puses  
         funkcija ir speciālā veidā. 
10.5. Lineāra nehomogēna otrās kārtas diferenciālvienādojuma  
          atrisināšana ar Lagranža konstanšu variācijas metodi. 
 

22 10 12 

11. Pārskata lekcija 
 

2 2  

Kopā: 128 64 64 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 32; 1. sem.- 16 

      2. sem.- 16 
50% 

Praktiskās nodarbības 27; 1. sem.- 14 
      2. sem.- 13 

42.2% 

Patstāvīgais darbs 
(kontroldarbi) 

5;   1. sem.-2 
       2. sem.-3 

  7.8% 

Kopā 64 100% 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• patstāvīgs darbs par tēmu ” Lineārā algebra”; 
• kontroldarbs par tēmu ”Vektoru algebra”; 
• patstāvīgs darbs par tēmu “ Analītiskā ģeometrija”; 
• kontroldarbs par tēmu “ Robežas, atvasināšana”; 
• patstāvīgs darbs par tēmu “Funkciju pētīšana”; 
• ieskaite par 1. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem; 
• 1. semestra Nobeiguma eksāmens; 



• patstāvīgs darbs par tēmu “Nenoteiktie integrāļi”; 
• kontroldarbs par tēmu “ Nenoteiktie integrāļi”; 
• patstāvīgs darbs par tēmu “Noteiktā integrāļa lietojumi”; 
• kontroldarbs par tēmu “Parciālā atvasināšana”; 
• patstāvīgs darbs par tēmu” Diferenciālvienādojumi“; 
• kontroldarbs par tēmu “ Diferenciālvienādojumi”. 
•  ieskaite par 2. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem”; 
• 2. semestra Nobeiguma eksāmens. 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Ieskaite par 1. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem; 
• 1. semestra Nobeiguma eksāmens;  
• Ieskaite par 2. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem; 
• 2. semestra Nobeiguma eksāmens;  
Eksāmena vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
• Kronbergs  E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa,  Rīga, 

Zvaigzne, 1988,  534 lpp., 527 lpp. 
•  Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I 

tehnisko  augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp. 
•  Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika II 

tehnisko  augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2005, 244 lpp. 
•  I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003,  
       204 lpp. 
•  I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā.  Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. 

Rīga, RTU,  LLU, 2002, 288 lpp. 
•  Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts  

inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 
2.daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 

•  Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts  inženierzinātņu un 
dabaszinātņu studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne, 
1999, 168 lpp., 5. daļa,  Zvaigzne ABC, 2000, 132 lpp., 6. daļa, Zvaigzne ABC, 
2001, 208 lpp. 

•  Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu 
algoritmi.  Zvaigzne, 1997, 288 lpp. 

•  Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā 
matemātikā.  Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā matemātiskā izglītība; 
• Valsts valodas prasme. 
 

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
 

13. Priekšmeta norises vietas: 
• auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām 
 



 
 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 

          Fizika 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā:  MFA105 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:   6 KP, Kontaktstundas: 96 stundas 
 

5. Vispārīgais mērķis  
        Priekšmeta  “FIZIKA”  mērķis ir : 
dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā augstskolas līmenī, 
pielietojot augstākās matemātikas elementus, 
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu, 
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu tehnikas problēmu 

risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās. 
 
6. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu, 
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus vienkāršus 

eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot fizikas praktiskos uzdevumus, 
• laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību pētījumus, apgūt 

mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus. 
Apgūt prasmes  sekojošās jomās: 
• fizikas praktisko uzdevumu risināšanā, 
• eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē. 
 
    7.    Priekšmeta saturs 
 
1.semestris(rudens)  3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 

1 stunda, praktiskie darbi – 0 stundas. 
  2.semestris(pavasara)  3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas 
darbi – 1 stunda, praktiskie darbi – 0 stundas. 
 

1.semestris 
MEHĀNIKAS  FIZIKĀLIE  PAMATI 
 Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. Materiāla punkta dinamika. Cieta 
ķermeņa dinamika. Mehāniskās svārstības. 
MOLEKULĀRĀ  FIZIKA  UN  TERMODINAMIKA  
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas 
gāzes. Pārneses procesi. Termodinamikas pamati. 
ELEKTR0MAGNĒTISMS  
Elektriskais lauks vakuumā. Elektriskais lauks dielektriķos. Vadītāji elektriskajā laukā. Līdzstrāva. 
Magnētiskais lauks vakuumā. Strāvu magnētiskais lauks. Magnētiskais lauks vielā. Magnētiķi. 
Elektromagnētiskā indukcija.  Maksvela vienādojumi.  
 



2.semestris 
ELEKTROMAGNĒTISMS(turpinājums)  
Elektromagnētiskās svārstības. Elektromagnētiskie viļņi.  
VIĻŅU OPTIKA  
Gaismas dispersija.Gaismas interference.Gaismas difrakcija.Gaismas polarizācija.  
STAROJUMA KVANTU  DABA.  
Siltuma starojums.Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi.  
KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI 
Kvantu mehānikas elementi.   Atoma uzbūves modeļi. Gaismas emisija un absorbcija atomā.  
CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI 
Enerģētisko zonu veidošanās kristālos. Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja.  
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS ELEMENTI 
Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Radioaktivitāte un tās veidi. Kodolreakcijas un 
nezūdamības likumi. Elementārdaļiņas, to klasifikācija un savstarpējā pārvēršanās.  

 
8. Tematiskais plāns 

 
1. semestrs 

Nedēļas Temati Literatūra Tehniskie līdzekļi 
1 Ievads materiāla punkta un absolūti 

cieta ķermeņa kinemātikā 
[1]  15÷30 lpp. Datorprojektors,kodoskops, 

fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

2 Materiāla punkta dinamika 
 

[1]  31÷65 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

3 Cieta ķermeņa dinamika. 
 

[1]  65÷81 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

4 Mehāniskās svārstības 
 

[1]  380÷402 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

5 Mehāniskie viļņi 
 

[1]  419÷438 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

6 Termodinamiskās sistēmas. Ideāla 
gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati 

[1]  122÷135 
       145÷155 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

7 Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati .Pārneses procesi 

[1]  155÷167 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

8 Termodinamikas pamati. 
 

[1]  135÷145 
       167÷185 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

9 Elektriskais lauks vakuumā. 
 

[1]  212÷244 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 



demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

10 Elektriskais lauks dielektriķos. 
Vadītāji elektriskajā laukā. 

[1]  245÷271 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

11 Līdzstrāva. Magnētiskais lauks 
vakuumā 
 

[1]  272÷292 
      312÷316 
      330÷340 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

12 Strāvu magnētiskais lauks. 
 

[1]  316÷330 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

13 Magnētiskais lauks vielā. 
 

[1]  346÷352 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

14 Magnētiķi. 
 

[1]  341÷345 
      352÷363 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

15 Elektromagnētiskā indukcija. 
 

[1]  363÷374 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

16 Maksvela vienādojumi. 
 

[1]  375÷380 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

 
2.semestrs 

Nedēļas Temati Literatūra Tehniskie līdzekļi 
1 
 
 

Elektromagnētiskās svārstības [1]  402÷417 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

2 
 

Elektromagnētiskās svārstības 
Elektromagnētiskie viļņi. 

[1]  438÷451 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

3 
 

Gaismas dispersija 
Gaismas interference 
 

[1]  530÷546 
      461÷470 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

4 
 

Gaismas interference [1]  471÷484 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

5 
 

Gaismas difrakcija. [1]  484÷496 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

6 
 

Gaismas difrakcija. [1]  496÷507 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 



demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

7 
 

Gaismas polarizācija [1]  507÷530 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

8 
 

Siltuma starojums [1]  530÷565 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

9 
 

Ārējais fotoelektriskais efekts [1]  565÷584 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

10 
 

Kvantu mehānikas elementi [1]  585÷594 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

11 
 

Kvantu mehānikas elementi 
Atoma uzbūves modeļi. 
 

[1]  595÷602 
      603÷620 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

12 
 

Gaismas emisija un absorbcija atomā [1]  629÷640 
      682÷686 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

13 
 

Enerģētisko zonu veidošanās kristālos [1]  660÷667 
       641÷645 
       652÷660 

Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

14 
 

Pusvadītāju pašvadītspēja un 
piejaukumvadītspēja 

[1]  668÷680 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

15 
 

Atoma kodola uzbūve un sastāvs 
Radioaktivitāte un tās veidi. 
 

[1]  687÷701 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

16 
 

Kodolreakcijas un nezūdamības likumi
Elementārdaļiņas 

[1]  701÷725 Datorprojektors,kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju  iekārtas, 
kinoprojektors 

 
9. Priekšmeta mācīšanas metode 
 
9.1.Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar : 
• priekšmeta terminoloģiju 
• matemātisko aparātu 
• fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju 
• fizikas eksperimentu demonstrācijām 

 
9.2.Praktiskie darbi
Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana. 



 
9.3.Laboratorijas darbi
Priekšmeta  “FIZIKA”  apguves gaitā studenti veic   6   laboratorijas darbus no zemāk minētajiem   
I  semestrī: 
1)  “Maksvela svārsts” 
2)  “Rotācijas kustības pētīšana ar  Oberbeka iekārtu” 
3)  “Ķermeņa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu” 
4)  “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu” 
5)  “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar  “Atvuda”  iekārtu  “ 
6)  “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana” 
7)  “Elektriskā lauka pētīšana” 
8)  “Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības noteikšana” 
II  semestrī   arī veic   6   laboratorijas darbus no zemāk minētajiem : 
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”: 
            a)metālu elektriskā vadītspēja, 
            b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja. 
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru”. 
3)  “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”. 
4) “Gaismas interference” 
            a) Junga dubulsprauga, 
            b) Ņūtona gredzeni. 
5) “Plakans difrakcijas režģis”. 
6) “Gaismas polarizācija”. 
7) “Fotoefekts”. 
8) “Spektroskopija” . 
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”. 
 
9.4.Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas. 
9.5.Patstāvīgais darbs 
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts: 
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām, 
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai, 
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei, 
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai. 

 
9.6.Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un  patstāvīgo uzdevumu veikšanai 
 
 
10.Studentu zināšanu novērtēšana 
Novērtējums tiek veikts kvalitatīvi un kvantitatīvi – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” praktisko darbu 
un laboratorijas darbu gadījumā. Kvantitatīvi – saskaņā ar zemāk doto tabulu kontroldarbu un 
eksāmenu gadījumā. Priekšmeta kursa apguves galīgā vērtēšana notiek eksāmenā. 

 
Priekšmeta 

programmaas 
prasības 

Prasmes Papildus pazīmes Vērtējuma atzīme 

Zināšanas pārsniedz 
priekšmeta 

programmas 

Spēja veikt patstavīgus 
pētījumus 

Dziļa problēmas izpratne Izcili ( 10 ) 



prasības 
Pilnā mērā apgūtas 

programmas 
prasības 

Spēja patstāvīgi lietot iegūtās 
zināšanas 

 Teicami ( 9 ) 

Pilnā mērā apgūtas 
programmas 

prasības 

Ir grūtības sarežģītu 
uzdevumu risināšanā 

 Labi ( 8 ) 

Apgūtas 
programmas 

prasības 

Daļējas grūtības iegūto 
zināšanu izmantošanā 

Nepietiekama atsevišķu 
pamatkoncepciju  izpratne  

Viduvēji ( 7 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 

Grūtības iegūto zināšanu 
izmantošanā 

Nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne 

Gandrīz labi  
( 6 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 

Grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā pielietošanā 

Konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziļa izpratne 

Viduvēji ( 5 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 

Ievērojamas grūtības iegūto 
zināšanu praktiskā 

izmantošanā 

Konstatējama 
nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne 

Gandrīz viduvēji 
( 4 )  

Zināšanas 
virspusējas un 

nepilnīgas 

 Nespēja zināšanas lietot 
konkrētās situācijās 

 

Vāji ( 3 ) 

Virsspusējas 
zināšanas tikai par 

atsevišķām 
problēmām 

 Priekšmeta lielākā daļa 
nav apgūta 

Ļoti vāji ( 2 )  

Nav izpratnes par 
priekšmeta 

problemātiku 

 Priekšmetā praktiski nav 
zināšanu 

Ļoti ļoti vāji  
( 1 ) 

 
Vērtējums “gandrīz viduvēji “ ( 4 )  ir zemākā apmierinošā atzīme. 

 
11. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp. 
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp. 
3. Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp. 
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp. 
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp. 
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp. 
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp. 
8. K.Švarcs, A.Ozols. Hologrāfija – revolūcija optikā. – R.: Zinātne, 1975. – 208 lpp. 
9. J.Eiduss, U.Zirnītis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978. – 328 lpp. 
10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964. – 390 lpp. 
11. Fizikas uzdevumu risināšana / A. Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne, 1982. – 175 lpp. 
12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. – R.: Zvaigzne, 1968. – 353 lpp. 
13. Uzdevumi / Sast. A.Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1998. – 53 lpp. 
14. Uzdevumi / Sast. A. Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1999. – 70 lpp. 
15. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ķiploka. 

– R.: RTU, 1997. – 113 lpp. 
16. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski norādījumi 

laboratorijas darbu veikšanai / Sast. A.Valters, N.Zagorska. – R.: RTU, 1991. – 25 lpp. 
17. Fizikas praktikuma laboratorijas darbu atskaites  noformēšana / Sast. A.Kalnača, J.Zvirgzde. – 

R.: RPI,1989. – 18 lpp. 



18. Praktikums mehānikā / Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits. – R.:RTU, 1991. – 34 lpp. 
19. I.Abrams, J.Bērziņš, V.Rupeneits, U.Upmanis. Praktikums mehānikā un molekulārfizikā.. – R.: 

RPI, 1982. – 65 lpp. 
20. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977. – 270 lpp. 
21. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985. – 104 lpp. 
22. M.Jansone, A.Kalnača, J.Blūms, A.Ķiploka, I.Klemenoks, A.Medvids, M.Knite.Uzdevumu 

krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 2000, 247 lpp. 
M. Knite, J.Blūms.  Physics for speciality “Management of Customs “ at Riga Technical 
University, Proc. of  Second European International Conference on “Physics Teaching in 
Engineering Education”, (PTEE 2000), Budapest, Hungary, 2000, 4 pages, 
http://www.bme.hu/ptee2000/papers/knite.pd

23. I.Klincāre, M.Jansone, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas praktikums 
tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,189 lpp. 

24. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas praktikums 
tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2003,171 lpp. 
 
12. Prasības mācībspēkiem 

• Dr.habil.phys. 
• Dr.phys. vai Dr.sc.ing. 
• Mg.phys. vai Mg.sc.ing. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Āz.14/24 – 101 aud.(lekcijām) 
• Āz.14 – 401;423;405; 406;415 (fizikas laboratorijas darbiem) 

 
      14.  Atbildīgais pasniedzējs: 
              Dr.habil.phys. Andris Ozols 
 
      15.  Atbildīgā pasniedzēja paraksts: 
             Datums: 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 

   Datoru digitālā tehnika un elektronikas instrumentu sistēma 
(datormācības speckurss) 

 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA103 

 
3. Statuss: 

• Obligātais studiju priekšmets 
• Pirmā līmeņa profesionālās studijas  
 

 
4. Kredītpunkti:   3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas 

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• matemātikā 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Studentu iepazīšanās ar programmēšanas tehnikas pamatiem, iegūt pamatprasmes datoru 
lietošanā un apgūt datoru pielietošanas iespējas eksperimentu plānošanā un eksperimentālo datu 
apstrādē 
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt teorētiskās zināšanas par matemātiskas datoru lietošanā 
• Izprast datoru pielietošanas iespējas datu apstrādē 

 
8. Saturs 

8.1. Priekšmeta saturs 
 
 

 Iepazīstināt ar vienkāršiem aprēķiniem un darbībām, iemācīt sastādīt un aprēķināt lineārus un 
diferenciālvienādojumus  un matricas, attēlot iegūtos rezultātus grafiski programmā Matlab, 
iepazīties ar script un function principiem.  
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt.

1. Ievads. Vienkāršie aprēķini un darbības 6 2 4 
2. Darbības ar matricām. Lineāro vienādojumu risināšana 6 2 4 
3. Rezultātu attēlošana 6 2 4 
4. Scripta jēdziens 8 2 6 
5. Function jēdziens 8 2 6 
6. Nelineāro vienādojumu risināšana. Ekstrēmumu noteikšana 6 2 4 
7. Diferencialvienādojumu risināšana 6 2 4 
8. Noslēguma lekcija 2 2  
Kopā 48 16 32 



 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 33.3 
Laboratorijas darbi 32 66.6 
Kopā 48 100 
 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Nobeiguma eksāmens. 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un 7 lab. darbi (40% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
• http:/www/mathworks.com/academia/student_centr/tutorials/ launchpad/html 
• Дьяконов В. МАТЛАБ 6: Учебный курс.-СПБ:Питер, 2001.- 592 
 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība 
 

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
•  tāfele; 
• Datorklase; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-313) 
• Datorklase (2-328) 

 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 

1. Priekšmeta nosaukums: 
   Darba aizsardzības pamati 

 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IDA 117 

 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz apmācību izglītības iestādēs 

darba aizsardzības jomā (Darba aizsardzības likuma (2001.) 32.panta (1) – 7) 
 
4. Kredītpunkti:   2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas 

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• matemātikā 
• fizikā 
• ķīmijā 
• datormācībā 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības) līmeņus mazajos un vidējos 
uzņēmumos, aprēķināt aizsardzības sistēmas parametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai 
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi 
• Novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos uzņēmumos un to 

prognozēt 
• Zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar LR MK 

noteikumiem un Eiropas standartiem 
• Zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska faktoriem principus 
• Prast aprēķināt kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem un kaitīgiem riska 

faktoriem 
 

8. Priekšmeta saturs 
8.1. Vispārīgie jautājumi 
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību. Kursa sastāvdaļas. Terminoloģija. 
Darba aizsardzības likumdošanas akti. Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
Instrukcijas un instruktāža. 
Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba aizsardzības organizācija valstī un uzņēmumā. 
Atbildība par darba aizsardzības noteikumu neievērošanu. 
Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Traumatisma analīzes metodes. 



8.2. Darba higiēna 
Darba higiēnas vispārējie jēdzieni un principi. 
Meteoroloģiskie apstākļi darba vidē. Meteoroloģisko apstākļu iedarbība uz cilvēka organismu. 
Meteoroloģisko apstākļu mērīšana un normēšana. Meteoroloģisko apstākļu normalizācija. 
Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Normēšana. Aizsardzības pasākumi. 
Ķīmiskie piesārņotāji. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās vielas iedarbības smagums. Riska 
novērtēšana. Vielu koncentrāciju mērīšana un normēšana. Individuālā aizsardzība. 
Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkārtējo vidi un 
cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana. Aizsardzības pasākumi. 
Elektromagnētiskais lauks. Iedarbība uz cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana. 
Aizsardzības pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka organismu. Aizsardzība. 
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrāciju iedarbība uz cilvēka organismu. Normētie līmeņi. 
Trokšņa un vibrāciju mērīšana. Galvenie trokšņa un vibrāciju samazināšanas pasākumi. 
Infraskaņa un ultraskaņa. Iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi. 
3. Sanitāri-tehniskās iekārtas 
Ventilācija. Ventilācijas aprēķina metodika. 
Apkure, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības apkurei, gaisa kondicionēšana. 
4. Drošības tehnika 
Drošības tehnikas jēdziens. Riska faktori. Drošības tehnikas prasības pacelšanas iekārtām. 
Spiedieniekārtu drošība. 
Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Telpu klasifikācija pēc 
elektrobīstamības. Aizsardzības tehniskie pasākumi. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā 
palīdzība elektrotraumu gadījumā. 
Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība pasākumi. Atmosfēras 
elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibensaizsardzība. 
Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme. Mērīšana un normēšana. Apgaismojuma aprēķini. 
5. Ugunsdrošība 
Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības 
organizācija republikā, uzņēmumā. 
Degšana. Degošu gāzu, tvaiku un putekļu maisījumu sprādzienbīstamība. 
Ražošanas procesu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības. 
Telpu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības. 
Sprādziendrošās elektroiekārtas. 
Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un 
līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija. 

 
 
 
 
 



Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1 Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību, likums  par 
darba inspekciju. Darba aizsardzības jēdziens. Kursa sastāvdaļas. 
Terminoloģija. 
1.2. Darba aizsardzības likumdošanas akti. Darba drošības  
standarti, normas un noteikumi. 
1.3. Instrukcijas un instruktāža. 
1.4. Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba aizsardzības 
organizācija valstī un uzņēmumā. Atbildība par darba aizsardzības 
noteikumu neievērošanu. 
1.5. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Traumatisma 
analīzes metodes. 

4 4 - 

2. Darba higiēna 
2.1. Darba higiēnas vispārējie jēdzieni un principi. 
2.2 Meteoroloģiskie apstākļi darba vidē. Meteoroloģisko apstākļu 
iedarbība uz cilvēka organismu. Cilvēka organisma termoregulācijas 
spēja. Gaisa jonizācija. Meteoroloģisko apstākļu mērīšana un 
normēšana. Meteoroloģisko apstākļu normalizācija. 
2.3. Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Faktori, no 
kuriem atkarīgs putekļu iedarbības smagums. Putekļu koncentrācijas 
normēšana. Aizsardzības pasākumi. 
2.4. Ķīmiskie piesārņotāji. Akūta un hroniska saindēšanās. Faktori, no 
kuriem atkarīgs kaitīgās vielas iedarbības smagums. Riska 
novērtēšana. Vielu koncentrāciju mērīšana un normēšana. Individuālā 
aizsardzība. 
2.5. Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma 
iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu. Mērvienības. 
Mērīšana un normēšana. Aizsardzības pasākumi. Ekrāna biezuma 
noteikšana. 
2.6. Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums 
pēc frekvences. Radioviļņu diapazona elektromagnētiskā lauka 
iedarbība uz cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana. Aizsardzības 
pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka organismu. 
2.7. Aizsardzība. 
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrāciju iedarbība uz cilvēka 
organismu. Mērvienības. Trokšņa un vibrāciju normētie līmeņi. 
Trokšņa un vibrāciju mērīšana. Galvenie trokšņa un vibrāciju 
samazināšanas pasākumi. Trokšņa absorbcija. Trokšņa izolācija. 
Vibroabsorbcija un vibroizolācija. Infraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka 
organismu un aizsardzības pasākumi. Ultraskaņa. Tās iedarbība uz 
cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi. 

10 8 2 

3. Sanitāri-tehniskās iekārtas 
3.1. Ventilācija. Iedalījums. Dabiskā un mehāniskā ventilācija.  
3.2. Ventilatori. Vietējā ventilācija. Ventilācijas aprēķina metodika. 
3.3. Apkure, iedalījums, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības 
apkurei, gaisa kondicionēšana. 

4 2 2 

 



 
4. Drošības tehnika 
4.1. Drošības tehnikas jēdziens. Riska faktori. Iekārtu un procesu 
drošības vispārīgie jautājumi. Drošības tehnikas prasības  pacelšanas 
iekārtām. Spiedieniekārtu drošība. 
4.2. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. 
Iedarbības veidi. Faktori, no kuriem atkarīgs strāvas iedarbības 
smagums: ķēdes parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības ilgums. 
Telpu klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums Pieskares 
spriegums. Aizsardzības tehniskie pasākumi. Izolācija, 
aizsargzemējums un aizsargnullējums, automātiskās strāvas 
izslēgšanas ierīces. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā palīdzība 
elektrotraumu gadījumā. 
4.3. Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība 
pasākumi. Atmosfēras elektrostatiskās izlādes bīstamība. 
Zibensaizsardzība. 
4.4. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. 
Apgaismojuma avoti. Gaismekļi. Apgaismojumam uzstādītās prasības. 
Mērīšana un normēšana. Apgaismojuma aprēķina metodika. 

 10 6 4 

5. Ugunsdrošība 
5.1. Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts 
ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības organizācija republikā, 
uzņēmumā. 
5.2. Degšana, tās veidi un nosacījumi. Materiālu ugunsbīstamības 
rādītāji. Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Degošu gāzu, tvaiku un 
putekļu maisījumu sprādzienbīstamība. 
5.3. Būvmateriālu un konstrukciju degamība un ugunsizturība. Ēku un 
būvju ugunsizturības pakāpes, ugunsšķēršļi. 
5.4. Ražošanas procesu klasifikācija pēc uguns un 
sprādzienbīstamības. 
5.5. Telpu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības. 
5.6. Sprādziendrošās elektroiekārtas. 
5.7. Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Cilvēku evakuācijas 
nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un 
signalizācija. 

4 4 - 

Kopā: 32 24 8 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 24 50 
Praktiskās nodarbības lekcijās   8 17 
Patstāvīgais darbs 16 33 
Kopā 48           100 
 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Aprēķina darba aizstāvēšana. 
• Nobeiguma eksāmens 

 
 
 
 



 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 
 

Tēma  Patstāvīgā darbā temats  Patstāvīgā darba veids 

1 . Troksnis. Trokšņa līmeņa pazemināšanas 
pasākumu aprēķini: 

1) Trokšņa līmeņa akustiskās 
jaudas līmeņa noteikšana. 

2) Trokšņa līmeņa aprēķināšana 
attālumā no trokšņa avota. 

3) Skaņas absorbcijas aprēķins. 
4) Skaņas izolācijas aprēķins. 

Situācijas analīze. 
Uzdevumi. 

2. Vibrācija. 
 

Vibrācijas līmeņa pazemināšanas 
pasākumu aprēķina metodes. 

1) Atsperu vibroizolatora aprēķins. 
2) Gumijas vibroizolatora aprēķins. 

Situācijas analīze. 
Uzdevumi. 

3. Jonizējošais starojums. Aizsarglīdzekļu aprēķini pret jonizējošo 
starojumu. 

Situācijas analīze. 
Uzdevumi. 

4. Zibens aizsardzība. 
 

Zibensnovedēja augstuma un 
aizsardzības zonas aprēķins 

Situācijas analīze. 
Uzdevumi. 

5. Ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas 
sistēmas. 

 

Vispārējās ventilācijas aprēķini: 
1) kaitīgo vielu aizvadīšanai. 
2) Liekā siltuma aizvadīšanai. 
3) Liekā mitruma aizvadīšanai 

 
Situācijas analīze. 

Uzdevumi 

6. Mākslīgais apgaismojums. Apgaismes ietaises aprēķina metodes 
 

Situācijas analīze. 
Uzdevumi. 

 
 

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un jāaizstāv 6 aprēķina darbi (30% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (70% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–

115 lpp. 
2. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. 

Lekc.konspekts -RTU,2001.–144 lpp. 
3. Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām. Elektrodrošības pamati. Mācību 

ldzeklis. / I.Korobova, R.Večena  /   - 1977. - 94 lpp. 
4. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju 

konspekts. – RTU, 1991. – 90 lpp. 
5. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp. 
6. Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с. 
7. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas 

redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.-500.lpp. 
8. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025, 

Rīga,2001. – 96 lpp. 



9. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas 
energostandarts LEK 002, Rīga,2002. – 224 lpp. 

10. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas 
institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo), 1999., 336 lpp., 
ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv). 

11. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija., 144 lpp. (Spānijas Nacionālā darba 
drošības un higiēnas institūta 2000.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv). 

12. Darba higiēna. Labklājības ministrija., 158 lpp. (Spānijas Nacionālā darba drošības un higiēnas 
institūta 1999.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv). 

13. Ergonomika (Ergonomia), Spānijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto 
Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo), 2000.gads, 217 lpp., ISBN 84-7425-401-9. 

14. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 
1998., p.3287. 

15. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”). 
16. www.vdi.lv 
17. http://osha.lv 
18. http://europe.osha.eu.int/ 
 
 

10. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
11. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
• Tāfele un ekrāns 
• Kodoskops 
• Digitālais projektors 
• Mācību literatūra 
• Pavairošanas tehnika 

 
12. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (Meža 1/1-316) 
 

       14. Atbildīgais pasniedzējs: docents Valdis Ziemelis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subject description 
 

 
4. Title of the subject: 

  Fundamentals of labour protection  
 

5. No. of the subject in the 
Subject Register: 

IDA 117 

 
6. Status: 

• 2nd-level tertiary education subject 
• The national policy with regard to labour protection is based on education provided 

by the educational establishment in the field of labour protection (LR law “On labour 
protection” (2001) (Article 32 (1) – 7) 

 
13. Credit points:   2 CP, Contact hours: 32 hrs 

 
14. Prerequisites, level 

The subject is based on the knowledge mastered in such subjects as: 
• mathematics 
• physics 
• chemistry 
• computer science 
 legislation 

 
15. General aim 

To teach students to assess the levels of risk (security) of the work environment in small and 
medium-sized enterprises, to estimate the parameters of labour protection systems for ensuring 
safe working environment. 
 

16. Specific objectives: 
• To assess and to forecast the level of risk (security) of the work environment in small 

and medium-sized enterprises. 
• To know the principles of rating of several risk factors pursuant to the regulations 

issued by the LR CM and the European standards. 
• To know the principles of protection against hazardous and dangerous risk factors. 
• To be able to calculate collective means of protection against hazardous and 

dangerous risk factors. 
 

8. Content 
8.1. General issues 
The Republic of Latvia law “On labour protection”. Course structure. Terminology. Legal acts 
governing labour protection. Labour protection standards, norms and regulations. Instructions 
and training. 
Control and supervision in labour protection. Organisation of labour protection on a national 
scale and in an enterprise. Responsibility for non-observance of regulations on labour protection. 
Investigation and recording of accidents. Methods of analysing injuries.  



8.2. Labour hygiene 
General concepts and principles of labour hygiene.  
Meteorological conditions in the work environment. Impact of meteorological conditions on the 
human organism. Measurement and rating of meteorological conditions. Normalisation of 
meteorological conditions. Dust. Impact of dust on a human organism. Rating. Protective 
measures. Chemical pollutants. Factors determining the degree of impact of the hazardous 
substance. Risk assessment. Measurements and rating of concentration of substances. Individual 
protection.  
Radioactive (ionising) radiation. Impact of radioactive radiation on the environment and human 
organism. Measuring and rating. Protection measures. 
Electromagnetic field. Impact on the human organism. Measurements and rating. Protection. 
Impact of laser radiation on the human organism. Rated levels.  
Noise and vibration. Impact of noise and vibration on the human organism. Rated levels. 
Measurements of noise and vibration. Main measures of reducing noise and vibration. 
Infrasound and ultrasound.  
Impact on the human organism and protection measures. 
3. Sanitary-engineering equipment 
Ventilation. Methodology of calculating ventilation.  
Heating, labour protection and requirements with regard to heating, air conditioning. 
4. Safety-first engineering  
Concepts of safety engineering. Risk factors. Requirements with regard to safety practices 
concerning lifting mechanisms. Safety of pressure equipment. 
Electrical safety. Impact of electrical current on the human organism. Classification of premises 
by the degree of electrical hazard. Technical measures of protection. Individual means of 
protection. First aid in case of electrical shock.  
Static electricity. Hazard of electrical charges and protection measures. Hazard of electrostatic 
discharge of the atmosphere. Protection against lightening. 
Lighting. Importance of lighting. Measurements and rating. Calculations of lighting. 
5. Fire safety 
The Republic of Latvia law “On fire safety”, national regulations on fire safety. Organisation of 
fire safety on a national scale, in an enterprise. 
Burning. Explosion hazard of mixture of burning gases, steam and dust. 
Classification of production processes by fire and explosion hazard.  
Classification of premises by fire and explosion hazard. 
Explosion safe electrical equipment.  
Preventive measures of fires safety. Ensuring of evacuation of people. Fire extinguishing 
substances and means. Fire safety communications and alarms. 

 
 
 
 
 



Number of classes Themes 
Total Theor

y 
Pract. 

1. General issues 
1.1 The Republic of Latvia laws “On labour protection”, “On labour 

inspection”. Concept of labour protection. Course structure. 
Terminology. 

1.2. Legislation governing labour protection. Labour safety standards, 
norms and regulations. 
1.3. Instructions and instructing. 
1.4. Control and supervision in labour protection. Organisation of 
labour protection on a national scale and in an enterprise. 
Responsibility for non-observance of labour protection regulations. 
1.5. Investigation and recording of accidents. Methods of analysis of 
injuries. 

4 4 - 

2. Occupational hygiene 
2.1. General concepts and principles of occupational hygiene. 
2.2 Meteorological conditions in the work environment. Impact of 
meteorological conditions on the human organism. Thermoregulation  
ability of the human organism. Air ionisation. Measuring and rating of 
meteorological conditions. Normalisation of meteorological 
conditions. 
2.3. Dust. Impact of dust on the human organism. Factors determining 
the degree of the impact of dust. Rating of dust concentration. 
Protection measures. 
2.4. Chemical pollutants. Acute and chronic poisoning. Factors 
determining the degree of the impact of the hazardous substance. Risk 
assessment. Measuring and rating of concentration of substances. 
Individual protection. 
2.5. Radioactive (ionisation) radiation. Impact of the radioactive 
radiation on the environment and the human organism. Units of 
measure. Measurement and rating. Protective measures. 
Det3ermination of the thickness of the screen. 
2.6. Electromagnetic field. Division of electromagnetic field by 
frequency. Impact of the electromagnetic field of the radio wave range 
on the human organism. Measurement and rating. Protection 
measures. Impact of laser radiation on the human organism. 
2.7. Protection. 
Noise and vibration. Impact of noise and vibration on the human 
organism. Units of measure. Rating levels of noise and vibration. 
Measurement of noise and vibration. Main measures of reducing of 
noise and vibration. Noise absorption. Noise insulation. Vibro-
absorption and vibro-insulation. Infrasound. Its impact on the human 
organism and measures of protection. Ultrasound. Its impact on the 
human organism and protection measures. 

10 8 2 

3. Sanitary engineering equipment 
3.1. Ventilation. Classification. Natural and mechanical ventilation.  
3.2. Fans. Local ventilation. Ventilation calculation methodology. 
3.3. Heating, classification, labour protection and fire safety 
requirements with regard to heating, air ventilation. 

4 2 2 



 

 
4. Safety engineering 
4.1. Concept of safety engineering. Risk factors. General issues of 
safety of equipment and processes. Safety engineering requirements 
with regard to lifting equipment. Safety of pressure equipment. 
4.2. Electrical safety. Impact of electrical current on the human 
organism. Types of impact. Factors determining the degree of impact 
of electrical current: parameters of electric circuit, ways of current 
flows, length of impact. Classification of premises by electrical 
hazard. Voltage step.  Contact voltage. Technical protection measures. 
Insulation, protective grounding and protective nulling / 
aizsargnullējums, automatic devices for switching off electricity. 
Individual means of protection. First aid in case of an electric shock.   
4.3. Static electrical current. Hazard of electrical static charges and 
protection measures. Hazard of electrostatic discharge of the 
atmosphere. Protection against lightening. 
4.4. Lighting. Importance of lighting, units of measure, classification. 
Sources of light. Lights. Requirements with regard to lighting. 
Measurement and rating. Methodology of calculation of lighting. 

 10 6 4 

5. Fire safety 
5.1. The law of the Republic of Latvia “On fire safety”, National fire 
safety regulations, organisation of fire safety in the state, in an 
enterprise. 
5.2. Burning, its types and conditions. Indicators of material fire 
hazard. Self-inflammation and self-ignition. Explosion hazard of the 
burning mixture of gases, steam and dust.  
5.3. Combustibility and fire-resistance of building materials and 
structural elements.  Degrees of fire-resistance of buildings and 
structures, fire barriers. 
5.4. Classification of industrial processes by fire and explosion risk.  
5.5. Classification of premises by fire and explosion risk. 
5.6. Explosion-proof electrical equipment. 
5.7. Precautionary measures with regard to fire safety. Fire 
extinguishing  substances and means. Fire safety communication and 
alarm systems. 

4 4 - 

Total: 32 24 8 
 
8.2 Distribution of classes 
 Number of classes % 
Theory 24 50 
Practical classes in lectures   8 17 
Independent work 16 33 
Total 48           100 
 
8.3 Assessment and themes of test papers 

• Defence of the calculation paper  
• Final examination 

 



Organisatpion and structure of independent work 
 

Theme Theme of independent work  Type of independent 
work  

1 . Noise Calculations of the measures aimed at 
reduction of the level of noise: 

5) Establishment of the level of 
acoustic capacity 

6) Calculation of the level of noise 
at a distance from the source of 
the noise. 

7) Calculation of noise absorption. 
8) Calculation of sound insulation. 

Case study.  
Exercises. 

2. Vibration 
 

Methods of calculating activities for 
reducing the level of vibration. 

3) Calculation of spring vibro-
isolator. 

4) Calculation of rubber vibro-
isolator. 

Case study.  
Exercises 

3. Ionised radiation Calculation of means of protection 
against ionising radiation. 

Case study. 
Exercises 

4. Protection against lightening. 
 

Calculation of the height of the 
lightening diverter 

 and the protection zone 

Case study. 
Exercises 

5. Ventilation and air 
conditioning systems  

 

General calculations of ventilation: 
4) for discharge of hazardous 

substances  
5) for diverting excessive heat; 
6) for diverting excessive humidity 

Case study. 
Exercises 

6. Artificial lighting Methods of calculating lighting 
installations 

Case study. 
Exercises 

 
 

17. Assessment of students’ academic performance, requirements for obtaining CP   
• 6 duly completed and defended calculation assignments (30% of total evaluation) 
• Examination (70% of total evaluation) 

Assessment of academic performance is evaluated according to the 10-grade system. 
 

18. Recommended text books, and other sources of reference 
 
19. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc. konspekts, II daļa. (Summary of 

lectures on labour protection in Latvian). –  RTU, 2002 –115 lpp.  
20. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc. 

Konspekts. (Summary of lectures on labour protection in Latvian). – RTU,2001.–144 lpp. 
21. I.Korobova, R.Večena. Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām. Elektrodrošības 

pamati. Mācību līdzeklis. (Protection against industrial noise and vibration. Fundamentals of 
electrical safety. Study aid. – In Latvian.) – 1977 – 94 lpp. 

22. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju 
konspekts.(Atmosphere and air in production facilities. Normalisation of air environment. – 
Summary of lectures in Latvian). – RTU, 1991. – 90 lpp. 



23. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. (Problems of labour protection 
and methodology of their solution. – In Latvian). – RPI, 1980. – 40 lpp. 

24. Сборник задач по охране труда и методика их решения. (Collection of exercises in 
labour protection and methodology of their solution. – In Russian.) – РПИ, 1978, 1984 – 44 с. 

25. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība (Risk factors of working 
environment and health care of employees. – In Latvian)., V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā. – 
Rīga: “Elpa”,2001. – 500.lpp. 

26. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025. (Safety 
requirements, carrying out jobs in electrical installations. Latvian electrical energy standard 
LEK 025. – In Latvian) – Rīga, 2001. – 96 lpp. 

27. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas 
energostandarts LEK 002. (Technical exploitation of networks of electrical power plants and 
users electrical installations. Latvian electrical energy standard LEK 002. – In Latvian) –, 
Rīga,2002. – 224 lpp. 

28. Darba drošība. – (Seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas 
institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo),   1999., 336 lpp., 
ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv). 

29. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija., 144 lpp. (Spānijas Nacionālā darba 
drošības un higiēnas institūta (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el 
Trabajo), 2000.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv). 

30. Darba higiēna. Labklājības ministrija., 158 lpp. (Spānijas Nacionālā darba drošības un higiēnas 
institūta (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo),1999.gada 
adaptēts izdevums) (http://osha.lv). 

31. Ergonomika (Ergonomia), Spānijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto 
Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo), 2000. – 217 lpp., ISBN 84-7425-401-9. 

32. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. – International Labour Office, 
1998. – p. 3287. 

33. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma” (”LR system of labour protection”. – In 
Latvian.). – R: SIA “Darba aizsardzība”. 

34. www.vdi.lv 
35. http://osha.lv 
36. http://europe.osha.eu.int/ 
 

19. Requirements to academic staff 
• Higher engineering education  
• Master’s degree 
• Desirable: Dr. sc. ing.  

 
20. Technical equipment and materials: 
• blackboard, screen 
• overhead projector  
• multimedia projector  
• study literature 
• copying machine 

 
21. Location:  

• Lecture room (Meža 1/1-316) 
 

       14. Academic staff responsible:  
Assistant prof. Valdis Ziemelis 

 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

1. Ekonomika 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET103 

     Statuss: 
      Pirmā līmeņa  profesionālās studijas 

3. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas   

4. Ieejas nosacījumi, līmenis 
      Priekšmets balstās uz zināšanām, kas ir apgūtas, iegūstot vidējo izglītību 

5. Vispārīgais mērķis: Sniegt pamatzināšanas ekonomikā 
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: noskaidrot tirgus ekonomikas pamatjēdzienus, iemācīt 

analizēt ekonomiskās parādības un veikt minimāli nepieciešamos aprēķinus 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai. 

7. Saturs 
7.1. Priekšmeta apraksts  
1. Ekonomikas priekšmets 
Izprast ekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību un 
izrietošās sekas. 
 
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija 
Izprast pieprasījuma un piedāvājuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no 
vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības jēdziena būtību. 
 
3. Tirgus struktūra 
Prast atšķirt dažādus tirgus tipus: pilnīga konkurence, monopolkonkurence, oligopols, 
pilnīgs monopols. Izprast atšķirības uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā katrā no 
minētiem tirgus tipiem.  
 
4. Ražošana un izmaksas 
Izprast ražošanas procesa ekonomisko būtību. Ražošanas faktori. Ražošanas izmaksas. 
Izprast pašizmaksas aprēķināšanas metodes.   
 
5. Uzņēmuma līdzekļi 
Izprast atšķirību starp pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem. Pamatlīdzekļu 
nolietošanās (fiziskā un morālā). Pamatlīdzekļu amortizācija. Amortizācijas normas. 
 
6. Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa analīzes elementi 
Peļņa. Rentabilitāte. Maksātspēja. Maksātnespēja. Likviditāte. 
 
7. Makroekonomikas pamatrādītāji. 
Nacionālais kopprodukts (NKP). Iekšzemes kopprodukts (IKP). Gala produkts. 
Starpprodukts. Pievienotā vērtība. Cenu indeksi. Ekonomikas izaugsme. 



 
8. Nauda, inflāciju kredīts 
Nauda, naudas funkcijas, inflācija, inflācijas veidošanās shēma, inflācijas spirāle, 
pretinflācijas pasākumi. Kredīts. Kredīta formas. Līzings. 
 
9. Valsts fiskālā politika. 
Valsts budžetu sistēma. Nodokļu sistēma. 
 
7.2. Priekšmeta saturs 

Nr. p.k. Temats Lekcijas 
(st.) 

Praktiskas 
nodarbības 

1. Ekonomikas priekšmets 2 2 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati 2 2 

O Tirgus struktūra 2 2 

4. Ražošana un izmaksas 2 2 

5. Uzņēmuma līdzekli 2 2 

6. Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa 
analīzes elementi 2 2 

7. Makroekonomikas pamatjēdzieni 1 1 

8. Nauda, inflācija, kredīts 1 2 

9. Valsts fiskālā politika 2 1 

 KOPĀ 16 16 

 
Mācīšana un mācīšanās 
Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīze. 
 

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
Eksāmens vai ieskaite. 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1.   Nešpors V. Ievads ekonomika. -R.:, Kamene, 2004. -193 lpp. 
2.   Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2005. -149 lpp. 
3.   Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. -R.: RTU, 2003. -171 lpp. 
4.   Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika.   -R: Zinātne, 2000. -515 lpp. 
5.   Hofs K.H. Biznesa ekonomika. - R: Jāņa Rozes apgāds, 2002. -559 lpp. 
6.   Uzņēmējdarbības ekonomika. -R.: Kamene, 1999. -165 lpp. 
7.   Uzņēmējdarbības organizēšanas un plānošana. -R: Kamene, 1995. -264 lpp. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 
 

     IEVADS SPECIALITĀTĒ 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE102 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  1 KP, Kontaktstundas: 16 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Ievads aviācijas nozarē un ir lasāms programmas MCA0 1. semestrī  
• Matemātika un fizika vidusskolas kurss 
 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt Aviācijas transporta sistēmas darbību, Gaisa kuģu 
aerodinamikas pamatus, gaisa kuģa un tā sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt priekšstatu par aviācijas transporta sistēmas darbību valsts vienotā transporta 
sistēmā 

• Iegūt  zināšanas par aerodinamiku, gaisa kuģu korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu 
atpazīšanu uz lidmašīnas un sistēmu piemēriem; 

• Iepazīties gaisa kuģu sistēmu darbības principus un uzbūvi; 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

            iepazīties ar aviācijas transporta sistēmu. Gaisa kuģu aerodinamika,  konstrukcija, sistēmu 
darbība, konkrētu agregātu konstrukcija  
            un darbības principi. 

 
8.2 Priekšmeta saturs 
 
8.2.1. Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcijas un sistēmu uzbūve, darbības principi 
 
8.2.2. Nodarbību temati 

 
Stundu skaits Nr. 

p.k. 
Nodarbību temati 

Kopā Konta
- kta 

patstā
vīgās 

1. Ievada lekcija. Lekciju kurss. Uzdevumi. Atskaites  
Aviācijas transporta sistēmas vieta Valsts transporta sistēmā 

 2  

2. Lidaparātu lidošanas principi; Gaisa kuģu aerodinamika. Gaisa  2 4 

 
1



plūsma ap ķermeni. Gaisa kuģu uzbūve, sastāvdaļas un to funkcijas 
 

3. Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka 
koeficients, pretestības koeficients, polāra, iekrišana; Attiecība starp 
cēlējspēku, svaru, vilci un pretestību; Virsskaņas un nesējskrūves 
aerodinamika 

 2 4 

4. Lidojuma stabilitāte un dinamika 
Lidojuma profils. Uzlidošana, horizontālais lidojums, nosēšanās. 
Lidojuma aprēķins; Lidojuma veidi. Gaisa kuģu lidojumu vadīšana 

 2 4 

5. Gaisa kuģu korpusa uzbūve. Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, 
ieskaitot ledu, sniegu, sarmu. 

 2 4 

6. Gaisa kuģu sistēmās; Gaisa kuģu elektroniskais aprīkojums  2 2 
7. Gaisa kuģu spēka iekārtas  2 4 
8. Aviācijas attīstības vēsture  2 2 
  40 16 24 

 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 16 40 
Patstāvīgais darbs 24 60 
Kopā 40 100 
 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Aviācijas transporta sistēmas, Lidmašīnu/helikopteru uzbūves, 
Vai sistēmas (pēc brīvas izvēles) apraksts 

• Gaisa kuģu korpusa un sistēmu skices ar agregātu, detaļu nosaukumiem  
• Nobeigumā ieskaite 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa GK sistēmām (40%) 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

Pamatliteratūra 
 
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, 

gads, lpp.  
Atrašanas vieta 

01. Kleinhofs Mārtiņš     Lekciju materiāli Lekcijās un  
Lietvedībā B-108 

02. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 
120 lpp. 

bibliotēkā 

03. V.Pavelko. AERODINAMIKAS PAMATI // Lekciju konspekts.- 
Rīga: RTU, 2003.- 48 lpp. 

bibliotēkā 

04. Wild Thomas W. Transport Category. Aircraft Systems. Jeppesen. 
1996.- 450p. 

B-102 

05. Никитин Г. А., Баканов Е.А. Основы  авиации. Москва : 
Транспорт, 1984.- 261 с. 

bibliotēkā 
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06. Ju. Paramonov   Boeing -767. Riga, RAU, 1995.- 40p. bibliotēkā 
07. Flight International  

Un citi aviācijas žurnāli bibliotēkā 
bibliotēkā 

08. Internet : www.caa.lv    Datora klase 
 
Papildliteratūra 
 
01. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, 

Транспорт, 1977.-304с. 
bibliotēkā 

02. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of 
Transportation. FAA,1991.- 500 lpp. 

 

03. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с. bibliotēkā 
04. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. bibliotēkā 
05. Вертолет МИ-8, KA-26, MI-6;   bibliotēkā 
06. A&P Powerplant  Jeppesen Sanderson 2002. -  
07. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes B-103, 15A07 
08. Aviokompāniju dokumentācija B-103 
09. Bell 206B-3 GK apraksts bibliotēkā 
10. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.  bibliotēkā 
11. Микипелов А.Л. и др. Летная експлуатация воздушных судов. 

Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c. 
bibliotēkā 

 
 

11. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Lidmašīnu/helikoptera klase; 
• Lidmašīnu/helikopteru trenažieri 
• Lidmašīnu laboratorija un stendi 
• Lidmašīnu /helikopteru agregāti korp.19. 
• Aerodinamiskā caurule; 
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  
 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309; 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Aerodinamikas laboratorija 
• Lidmašīnas/helikopteri prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 
          CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:  ICA301 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālā bakalaura augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:   2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas 
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• matemātikā 
• fizikā 
• ķīmijā 

 
6. Vispārīgais mērķis  
 Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos 
un sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās ārkārtējās situācijās. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to 
realizācijas shēmas noteikšanai 

• Sniegt zināšanas objektu bīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību 
prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai 

 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 
     Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 18.panta pirmo daļu un Civilās 
aizsardzības likuma 6.panta otrās daļas 9. un 10.punktiem dot iespējas apgūt zināšanas un 
prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos 

 
8.2. Moduls. Civilā aizsardzība. 

8.2.1 Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma . 
     Jāzina civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas galvenie uzdevumi nacionālās 
drošības kontekstā, organizācijas pamatprincipi, darbības kārtība, valsts iestāžu, pašvaldību, 
komercsabiedrību un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, civilās aizsardzības sistēmas attīstības 
vēsture Latvijā un citās valstīs, civilo aizsardzību regulējošie tiesību akti, jāprot izstrādāt civilās 
aizsardzības preventīvo pasākumu plāns. 
8.2.2 Dabas un tehnogēnas katastrofas 
     Jāzina iespējamo katastrofu veidus, dabas katastrofas: vētras, viesuļvētras, virpuļviesuļi, plūdi, 
lietusgāzes, sniega sanesumi, sniega vētras, apledojumi (atkalas) anomālas temperatūras un gaisa 
spiediena svārstības, zemestrīces; tehnogēnas katastrofas: rūpnieciskās avārijas, bīstamu kravu 
pārvadājumu organizācija un transporta avārijas, dabas gāzes, naftas produktu transporta (vadu) 
avārijas, avārijas enerģētikas un sakaru jomā, kodolavārijas un avārijas ar jonizējošā starojuma 



avotu klātbūtni; masu nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti, cilvēku, mājdzīvnieku, kultūraugu 
masveida saslimšana ar infekcijas slimībām. 
     Jāzina katastrofu radīto bīstamo faktoru raksturojumu, to izplatīšanās ierobežošanas 
pamatprincipus, iedzīvotāju, mājdzīvnieku un īpašumu aizsardzības un preventīvos pasākumus. 
     Jāzina valsts paaugstināta riska teritorijas un objektus. 
8.2.3 Rūpniecisko avāriju riska vadība 
     Jāzina rūpniecisko avāriju riska apzināšanas un novērtēšanas kārtība un riska vadības principi. 
     Jāprot novērtēt rūpnieciskās avārijas varbūtību, pastāvošos riskus un plānot riska 
samazināšanas pasākumus. 
8.2.4 Ugunsdrošība, ugunsdzēsība, glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku likvidēšana. 
     Jāzina ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un 
juridisko personu pienākumus un tiesības ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, ugunsdrošības 
pamatprincipus veicot projektēšanu, būvniecību un ekspluatējot objektus, valsts ugunsdrošības 
uzraudzības amatpersonu kompetenci, ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču 
atbilstības novērtēšanas kārtību. Jāzina ugunsdzēsības, glābšanas darbu, katastrofu un to radīto 
seku likvidēšanas darbu organizācijas kārtība, piesaistāmie resursi, fizisku un juridisku personu 
pienākumi un tiesības, darbu vadīšanas notikuma vietā principus, darbu vadītāja un dalībnieku 
tiesisko statusu. 
 

Stundu skaits  
Temati Kopā Teor. Pra

kt. 
1.Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma: 
     Civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas loma 
nacionālās drošības sistēmā ; 
     Tiesiskais regulējums, struktūra, organizācijas pamatprincipi; 
     Juridisku un fizisku personu tiesības un pienākumi; sistēmas 
attīstības vēsture Latvijā un citās valstīs; 

2 2 - 

2. Civilās aizsardzības sistēma kā mobilizācijas sistēmas sastāvdaļa: 
     Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi;. 
     Civilmilitārā sadarbība; 
     Starptautiskās palīdzības pamatprincipi katastrofu gadījumos. 

2 2 - 

3. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana: 
     Civilās aizsardzības pasākumu plānošana valsts, reģionālā un 
objekta līmeņos; 
     Plānu veidi, struktūra, atstrādāšana, koriģēšana, pārbaude mācībās 
un treniņos. 

4 2 2 

4. Iedzīvotāju individuālā un kolektīvā aizsardzība: 
     Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, aizsardzības 
paņēmieni; 
     Iedzīvotāju evakuācijas plānošana, kārtība; 
Civilās trauksmes un iedzīvotāju apziņošanas sistēma, tās darbības 
principi 

2 2 - 

5. Valsts materiālās rezerves: 
     Rezervju resursu izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas 
kārtība katastrofu gadījumā; 
     Glābšanas darbu un katastrofu seku likvidēšanas izdevumu 
kompensācijas kārtība. 

2 2 - 

 



 
6. Dabas un tehnogēnas katastrofas: 
     Iespējamās dabas un tehnogēnās katastrofas; 
     Katastrofu veidi, bīstamības faktoru raksturojums, to radīto 
būtisko faktoru ierobežošanas veidi. 

2 2 - 

7. Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti: 
     Klasifikācija, marķējumi, apzīmējumi; 
     Bīstamu kravu pārvadājumu kārtība, pārvadājumu kontroles 
sistēma; 
     Kaujas indīgās vielas – veidi, iedarbība. Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana 

4 2 2 

8. Radiācijas drošība 
     Kodolreakcijas, radioaktīvo vielu izplatīšanās ceļi, radioaktīvais 
piesārņojums. Radiācijas ietekme uz audiem un organismu. 
Jonizējošā starojuma avoti un to pielietošana tautsaimniecībā. 
     Radiācijas monitoringa un brīdināšanas sistēmas, radiācijas 
avārijas seku rezultāti, piesārņoto teritoriju noteikšana 
     Gatavība un rīcība radiācijas avārijās. Kodolieroči, to veidi un 
raksturojums 

4 2 2 

9. Rūpniecisko avāriju riska vadība : 
     Rūpniecisko avāriju riska apzināšana, novērtēšana; 
     Riska samazināšanas pasākumu plānošana. Valsts kontrole pār 
riska vadību 

2 2 - 

10.Ugunsdrošība: 
     Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un 
organizāciju sistēma, fizisko un juridisko personu kompetence 
ugunsdrošības jomā.  
     Objektu izvietojuma, būvju konstrukciju ugunsizturības, 
plānojuma risinājumu, evakuācijas nosacījumu normēšana projektējot 
un veicot objektu izbūvi.   
     Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas. Automātiskās ugunsdzēsības 
sistēmas. Telpu apjoma ventilācija un dūmu novadīšanas sistēmas.  
     Objektu iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde. 
Ugunsdrošība un sprādziendrošība ekspluatējot objektus, 
ugunsdrošības ievērošanas kontroles mehānisms, amatpersonu 
kompetence.  
     Ugunsdrošības preču uzraudzības, iekārtu un ierīču novērtēšanas 
kārtība reglamentētā sfērā, institūcijas, noformēšanas kārtība 

6 4 2 

11.Ugunsdzēsība, glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku 
likvidēšana:  
     Degšanas process un tā pārtraukšanas (dzēšanas) paņēmieni. 
Degšanas process, materiālu pilna un nepilna sadegšana. Cietu vielu, 
šķidrumu, gāzu un putekļu maisījumu ugunsbīstamības rādītāji. 
Ugunsgrēka bīstamie faktori. Degšanas procesa pārtraukšanas 
mehānisms un paņēmieni. Ugunsdzēsīgās vielas, ugunsdzēsības 
tehnika un taktika 
     Darbos iesaistāmie valstī pieejamie resursi. Darbu organizācija 
notikuma vietā, darbu vadītāja un darbos iesaistītu valsts iestāžu un 
pašvaldību (Katastrofu medicīnas centrs, Valsts policija, pašvaldību 
policija u.c.) un fizisku personu tiesības un pienākumi. 

2 2 - 

Kopā: 32 24 8 



 
8.3. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 33.3 
Laboratorijas darbi   8 16.7 
Praktiskās nodarbības   8 16.7 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48                   100 

 
8.4. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti 
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Radiācijas drošība 
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Ugunsdrošība 
• Praktiskais darbs (7 uzdevumi un 5 no tiem ir atrisināti pareizi) 
• Nobeiguma - ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāvēt  3 laboratorijas darbi un 1 praktiskais darbs  (50%kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite  (50% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Latvijas Republikas Satversme 
2. Nacionālās drošības likums  
3. Mobilizācijas likums 
4. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 
5. Civilās aizsardzības likums 
6. Likums „Par izņēmuma stāvokli” 
7. Likums „Par pašvaldībām” 
8. Likums „Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm” 
9. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums 
10. Nacionālo bruņoto spēku likums 
11. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 
12. Likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošību” 
13. Epidemioloģiskās drošības likums 
14. Aizsargjoslu likums 
15. Dzelzceļa pārvadājumu likums. 
16. Darba aizsardzības likums. 
17. Ministru kabineta 2005.g. 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 
18. Ministru kabineta 2004.g. 17.februāru noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 
19. Ministru kabineta 2004.g. 3.februāru noteikumi Nr.60 „Noteikumi par Valsts ugunsdrošības 

uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība” 
20. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.660 „Civilās trauksmes un apziņošanas 

sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība” 
21. Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus” 
22. Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumi Nr.563 „Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un 

juridisko personu izdevumi, kas radušies, iesaistīt ugunsgrēku dzēšanā vai glābšanas darbos šo 
personu resursus” 

23. Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.76 „Par valsts materiālo rezervju veidošanas, 



uzglabāšanas, izmantošanas un mobilizācijas uzdevumu noteikšanas kārtību” 
24. Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.247 „Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās 

komisijas nolikums” 
25. Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā” 
26. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, 

ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesti” 

27. Ministru kabineta 2004.g. 13.aprīļa noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības 
iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi”. 

28. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.358 „Noteikumi par Latvijas Republikas 
katastrofu medicīnas sistēmu” 

29. Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti 
Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
•  Minimāli:maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

Programmas apguvei nepieciešami: 
- tāfele, ekrāns, kodoskops, video iekārta, masmediju projektors, datoru klase, 
datorprogrammas 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (Meža 1-316) 
 

       14. Atbildīgais pasniedzējs: 
Vladimirs Jemeļanovs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Subject description 
 

 
4. Title of the subject: 
          CIVIL DEFENCE 

 
5. No. of the subject in the Subject Register:  ICA301 
 
6. Status: 

2nd-level tertiary education bachelor studies subject 
 

14. Credit points:   2 CP, Contact hours: 32 hrs 
 
15.  Starting prerequisites, level 

The subject is based on the knowledge mastered in such subjects as:  
• mathematics 
• physics 
• chemistry 

 
16. General aim  
 To offer a possibility to acquire knowledge and skills relevant for civil defence and 
fundamentals of fire safety, as well as to educate specialists capable of acting and operating 
efficiently in the event of fire and emergency situations. 
 
17. Specific objectives: 

• To provide fundamental knowledge and recommendations relevant for establishing 
the origin of technogenic risks and the scheme of their realisation. 

• To provide knowledge for identifying hazard risks for different sites, forecasting 
development of emergency sistuations and eliminating possible consequences. 

 
18. Content 
8.1. Content of the subject 
     To provide a possibility to acquire knowledge and skills relevant for civil defence and 
fundamental principles of fire safety as provided for by the LR law “On fire safety and fire-
fighting“ (Article 18, part one) and   the LR law “On civil defence” (Article 6, part two, items 9 
and 10).  

 
8.2. Module. Civil defence. 

8.2.1. National system of civil defence and crisis management  
     Principal tasks of the system of civil defence and crisis management within the national 
security framework, fundamental organisational principles, procedures of operation, rights and 
responsibilities of public, local governments, companies and individuals;  history of development 
of civil defence in Latvia and other countries; legislation governing civil defence; elaboration of a 
plan of prevention measures with regard to civil defence. 
8.2.2. Natural and technogenic disasters  
     Types of possible disasters; natural disasters: storms, hurricanes, whirlwinds, floods, heavy 
rain showers, snow-drifts, snowstorms, ice-cover (ice-crust), anomalous temperatures and air 
pressure fluctuations, earthquakes; technogenic disasters: industrial accidents, organisation of 
transportation of hazardous cargoes and transport accidents, accidents of natural gas and oil 



products transportation (pipelines), accidents in the sphere of electrical power and 
communications, nuclear hazards and accidents with the presence of ionisation radiation; mass 
unrests, terror acts, armed conflicts, massive infection  of people, domestic animals, and 
cultivated plants with infectious diseases. 
Characteristics of hazardous factors created by disasters, principles of restricting their expansion, 
protective and preventive measures for people, domestic animals and property. 
Territories and objects exposed to an increased risk in Latvia. 
8.2.3 Management of industrial accident risk   
Procedures of establishment and evaluation of industrial risk and principles of risk management.  
Assessment of the possibility of industrial accidents, existent risks, planning of risk reduction 
measures.   
8.2.4   Fire safety, fire-fighting, rescue operations, liquidation of disasters and consequences. 
Fire safety, fire-fighting, rescue services and organisational systems, obligations and rights of 
physical persons and legal entities with regard to fire safety and fire-fighting; fire safety principles 
when designing, constructing and using objects; scope of competence of national fire safety 
supervisory authorities; procedures of evaluating the compliance of fire extinguishing equipment 
and apparatuses. Procedure of organising fire-fighting and rescue operations, the work in 
conditions of disasters, the work on liquidation of consequences thereof; resources to be attracted, 
obligations and rights of physical persons and legal entities; principles of managing the work on 
the site; legal status of the manager of operations and participants.  
 

Number of hrs  
Themes Total Theory Pra

ct. 
1. National system of civil defence and crisis management: 
Role of the national civil defence and crisis management system 
within the national security system. 
Legal regulation, structure, basic organisational principles. 
Rights and obligations of legal entities and individuals; history of 
development of the system in Latvia and other countries. 

2 2 - 

2. The system of civil defence as a constituent element of the system 
of mobilisation: 
Civil defence formations subject to mobilisation. 
Civil and military co-operation. 
Fundamental principles of international assistance in the conditions of 
disasters. 

2 2 - 

3. Planning of civil defence activities: 
Planning of civil defence activities on a national, regional and local 
scale of the particular site. 
Types of plans, structure, drawing up of plans, adjustment, 
approbation via drills and practical trainings. 

4 2 2 

4. Planning of civil defence activities: 
Planning of civil defence activities on a national, regional and local 
scale of the particular site. 
Types of plans, structure, drawing up of plans, adjustment, 
approbation via drills and practical trainings. 

2 2 - 

    
    
    



    
5. National material reserves: 
Procedure of formation, maintenance and utilisation of reserve 
resources in the event of a disaster. 
Procedures of compensation of costs of rescue operations and 
liquidation of consequences of disasters. 

2 2 - 

6. Natural and technogenic disasters:  
Possible natural and technogenic disasters. 
Types of disasters, characteristics of hazard factors, ways of 
restricting essential factors created by the disasters. 

2 2 - 

7. Hazardous chemical substances and products:   
Classification, marking, identification. 
Procedure of transporting hazardous substances, system of control of 
shipments. 
Poisonous substances used for warfare – types, effect. Hazardous 
waste management. 

4 2 2 

8. Radiation security 
Nuclear reactions, ways of spreading radioactive substances, 
radioactive pollution. Impact of radiation on tissues and human 
organism. Sources of ionisation radiation and its use in national 
economy.  
Radiation monitoring and notification systems, effect of 
consequences of a radiation disaster, establishment of territories 
subject to radiation. 
Readiness and actions in the event of a radiation disaster. Nuclear 
arms, types, characteristics. 

4 2 2 

9. Industrial accident risk management:  
Establishment, valuation of industrial accident risks.  
Planning of activities to minimise risk. National control of risk 
management. 

2 2 - 

10. Fire safety: 
System of organisations dealing with fire safety, fire-fighting and 
rescue services; scope of competence of physical persons and legal 
entities in the field of fire safety. 
Norms with regard to location of buildings, fire-resistance of 
constructions of buildings and structures, planning solutions, 
evacuation requirements, when designing and constructing objects.  
Fire notification systems. Automatic fire-extinguishing systems. 
Ventilation and smoke discharge systems. 
Internal and external fire-extinguishing water supply. Fire safety and 
explosion safety, using objects; mechanism of control of compliance 
with fire safety requirements, scope of competence of authorities. 
Legal procedures of surveillance and evaluation of fire safety 
products, equipment and apparatuses; institutions; recording 
procedure. 

6 4 2 

11. Fire-fighting, rescue operations, liquidation of disasters and 
consequences:  
Burning process and fire extinguishing methods. Burning process, 
complete and partial burning of materials. Indicators of fire risk of 
solid substances, liquids and mixture of dust.  Fire hazard factors.  
Mechanisms and methods of extinguishing fire. Fire-extinguishing 

2 2 - 



substances, fire-extinguisher mechanisms and equipment, tactics. 
Resources available in the state to be pooled in fire-fighting. 
Organisation of work on the site, rights and obligations of the 
manager of fire extinguishing operations and public and local 
government institutions (the Catastrophe Medical Centre, the State 
Police, the Municipal Police etc.) and physical persons involved. 

Total: 32 24 8 
 

8.3. Distribution of classes 
 Number of classes % 
Theory 16 33.3 
Laboratory work   8 16.7 
Practical classes   8 16.7 
Independent work 16 33.3 
Total 48                   100 

 
8.4.  Assessment and themes of test papers  

• Defence of laboratory work: CD theme: Hazardous chemical substances and 
products.  

• Defence of laboratory work: CD theme: Radiation safety.  
• Defence of laboratory work: CD theme: Fire safety. 
• Practical work (7 tasks, 5 of them being resolved correctly).  
• Final test. 

 
. 9. Assessment of students’ academic performance, requirements for obtaining CP   

• 3 duly completed and defended laboratory works and 1 practical work (50% of total 
evaluation) 

• Test  (50% of total evaluation) 
Assessment of academic performance is evaluated according to the 10-grade system.  

 
20.  Recommended text books, and other sources of reference  
30. Constitution of the Republic of Latvia 
31. LR law “On national security”  
32. LR law “On mobilisation” 
33. LR law “On fire safety and fire-fighting” 
34. LR law “On civil defence” 
35. LR law “On the state of exception” 
36. LR law “On local governments” 
37. LR law “On state material reserves of the Republic of Latvia” 
38. LR law “On chemical substances and chemical products” 
39. LR law “On national armed forces” 
40. LR law “On radiation safety and nuclear safety” 
41. LR law “On safety of hydraulic engineering structures of hydroelectrical plants”  
42. LR law “On epidemiological safety” 
43. LR law “On safety zones” 
44. LR law “On railway transportation”  
45. LR law “On labour protection” 
46. LR Cabinet of Ministers regulations  No. 532 of 19 July 2005 “Regulations on the procedure 

of industrial accident risk assessment  and activities of minimising risks” 
47. LR Cabinet of Ministers regulations No. 82 of 17 February “Regulations on fire safety”  



48. LR Cabinet of Ministers regulations No. 60 of 3 February 2004 “Regulations on the scope of 
competence of State fire safety surveillance inspectors and procedure according to which the 
surveillance of fire safety is to be performed” 

49. LR Cabinet of Ministers regulations No. 660 of 30 august 2004 “Procedure of formation, 
application and financing of the civil alarm and notification system” 

50. LR Cabinet of Ministers regulations No.61 3 February 2004 “Procedure pursuant to which 
the state fire-fighting and rescue service performs and manages fire extinguishing and rescue 
operations” 

51. LR Cabinet of Ministers regulations No. 563 “Procedure pursuant to which costs incurred to 
physical persons and legal entities are to be compensated, and how to attract the resources of 
these persons in fire-extinguishing and rescue operations” 

52. LR Cabinet of Ministers regulations No. 76 of 5 April “On the procedure of formation, 
storage, utilisation of state material reserves and establishment of mobilisation assignments” 

53. LR Cabinet of Ministers regulations No. 247 of 14 July “Regulation on the Operative 
National Emergency Situations Commission” 

54. LR Cabinet of Ministers regulations No. 152 of 8 April 2003 “Requirements with regard to 
preparation to counter radiation disasters and behaviour in the event of such accidents” 

55. LR Cabinet of Ministers regulations No. 674 of 3 August 2004 “Regulations on objects 
exposed to explosion hazards and objects of special significance, where it is necessary to 
establish fire safety, fire-fighting and rescuer services” 

56. LR Cabinet of Ministers regulations No. 282 of 13 April 2004 “Regulations on evaluation of 
compliance of fire safety products, fire-extinguishing mechanisms and equipment” 

57. LR Cabinet of Ministers regulations No. 358 of 21 November “Regulations on the 
catastrophe medicine system in the Republic of Latvia” 

58. General requirements on construction, Latvian national standards 
Computer software ALOHA, ARCHIE 

 
21. Requirements to staff 

• Higher engineering education  
• Master’s degree 
• Desirable: Dr. sc.ing.  

 
22. Technical equipment and materials: 

 
- blackboard, screen, overhead projector, VCR, multimedia projector, computer software  

 
23. Location: 

• Lecture room (Meža 1/1-316) 
 

       14. Academic staff responsible:  
Vladimirs Jemeļanovs 
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Mācību priekšmeta apraksts 

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 
BTG131.0 UO; B 2.00 K (0.00-0.00-2.00) I; D 

 
Studiju programma  
Studiju profils  
Studiju veids  
Studiju līmenis  

 
Mācību spēks 
 

angļu val. 

Jānis Auzukalns 
Gaļina Veide 
Modris Dobelis 

Dr.Sc.ing., docents 
Dr.Sc.ing., docents 
Dr.Sc.ing., profesors 

  

Mācību priekšmeta 
apjoms: 

2 KP 

  

Mācību priekšmeta 
mērķis: 

Dot studentiem detalizētu sapratni par grafiskās komunikācijas 
pamatlīdzekļu pielietošanas teoriju un attīstīt grafiskās iemaņas 
inženiertehnisko ideju izteikšanā un problēmu risināšanā. 

  

Mācību priekšmeta 
uzdevumi: 

1. Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes telpas objektu 
attēlošanai divu dimensiju rasējumā. 

 2. Apgūt kompleksā rasējuma veidošanas paņēmienus eiropiskajā 
un amerikāniskajā sistēmās. 

 3. Veidot iemaņas telpisko objektu ģeometriskās formas analīzē. 
 4. Dot pamatzināšanas par datorizētās rasēšanas un datorizētās 

projektēšanas sistēmām. 
  

Mācību valoda: Priekšmeta apmācību realizē latviešu, angļu un krievu valodās. 
  

Rekomendētā 
literatūra: 

 

Mācību grāmatas: 1. M. Dobelis, I. Jurāne, Z. Veide, G. Fjodorova, J. 
Auzukalns, V. Dobelis, G. Veide, E. Leja. Inženiergrafikas 
pamati. Mācību līdzeklis tehnisko augstskolu studentiem. 
Rīga, RTU, 2003. –180 lpp. 

2. V. Jurāns, V. Rieksts, A. Seņins. Inženiergrafika. 1983. 
3. A. Blaus. Tēlotājas ģeometrijas pamatjautājumi. 1976. 
4. J. Auzukalns, M. Dobelis, V. Dobelis, D. Sloka. Tehniskā 

grafika. 1994. 
5. А. Д. Посвянкий. Краткий курс начертательной 

геометрии. 1974. 
6. А. А. Чекмарев. Инженерная графика. 1988. 
7. В. Е. Михайленко. Инженерная графика. 1990. 
8. А. И. Лагерь. Инженерная графика. 1985. 
9. G. C. Beakley. Infroduction to Engineering Graphics. 1971. 
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Lekciju konspekti: 1. M. Dobelis. Palīgmateriāli grafisko darbu izpildei 
 inženiergrafikā. Rīga: RTU, TGIDG. 1999. 

2. M. Dobelis. Descriptive Geometry and Engineering 
Graphics. Textbook for Foreign Department Students. 2001.

Mācīšanas metodes: Lekcijas,  
individuāli praktiskie un laboratorijas darbi nodarbībās, 
grafiskie mājas darbi. 

  

Priekšmeta apgūšanas 
vērtēšanas principi: 

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā 
un pētnieciskajā darbā inženiertehnisku problēmu risināšanā 
saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem 

   

Priekšmeta apguvei 
veltītais laiks 
kontaktstundās: 

Lekcijas par tēmām 
Individuālie vingrinājumi 
Mājas darbi 
Grafiskie darbi 
Kontroldarbi 
Ieskaite 

23 % 
23 % 
19 % 
16 % 
13 % 
  6 % 

  

Prasības priekšmeta 
apguvei: 

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgas tēmas teorētiskās daļas 
pamatjautājumiem pirms nodarbības. 
Obligāta ir praktisko un laboratorijas nodarbību apmeklēšana. 
Savlaicīga un regulāra vingrinājumu, grafisko un mājas darbu 
izpilde un nodošana. 
Savlaicīga kontroldarbu uzrakstīšana. 

  

Vērtēšanas metodika: Grafiskā valoda ir viens no tehniskās domas izteiksmes veidiem. 
Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās 
komunikācijas spējas un kultūru. Par katru izpildīto darbu 
studentam jāsaņem apmierinoša atzīme. 
Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā no trim atzīmēm: 

• kontroldarba atzīme par tēlotājas ģeometrijas kursu; 
• kontroldarba atzīme par inženiergrafikas kursu; 
• vidējā atzīme par visiem individuālajiem darbiem. 

  

Priekšmeta apmācība:  Ievada nodarbībā. 
Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus. Studentiem 
ir pieejamas lekciju tēmas, laboratorijas, praktisko un mājas darbu 
izpildes kalendārie plāni visam semestrim. Tiek izskaidroti mācību 
priekšmeta sekmīgas studēšanas priekšnoteikumi: 

 • mācību literatūras izvēle no rekomendētā saraksta (sakarā 
ar literatūras ierobežoto daudzumu bibliotēkā, kā arī 
mācību valodas problēmu); 

 • tēmu apguves paškontroles jautājumi; 
 • priekšmetā nepieciešamo instrumentu un piederumu 

saraksts grafisko darbu izpildei; 
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 • pareiza studenta darba organizācijas pamatprincipi, 
studējot jeb patstāvīgi apgūstot mācību priekšmetu: 

 - jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms 
nodarbības; nodarbībā pasniedzējs paskaidro tikai 
grūtāk saprotamo vielu un atbild uz jautājumiem; 

- savlaicīgi jāizpilda un jānodod vingrinājumus un 
individuālos darbus; 

- savlaicīgi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi. 
 Tematiskajās lekcijās.

Studentiem jau jāzin pamattermini un definīcijas, lai lietderīgi 
varētu izmantot lekcijas laiku par jauno tēmu. Pasniedzēji aplūko 
jaunās vielas grūtāk saprotamos jautājumus un akcentē tās daļas, 
kuras jāizmanto darbu izpildē. Pasniedzēji norāda, kuras nodaļas 
studēt turpmāk un kādas ir atšķirības terminos un apzīmējumos 
dažādajās mācību grāmatās. 

 Praktiskajās nodarbībās.
Teorētisko jautājumu izpratne tiek nostiprināta pildot individuālos 
vingrinājumus un grafiskos darbus. Lai taupītu studentu laiku, 
60 % no izpildāmajiem darbiem tiek pildīti uz izdales materiāla. 
Izdales materiāls ietver uzdevumu sākuma nosacījumus, svarīgāko 
teorētisko jautājumu konspektīvu izklāstu vai atgādinājumus par 
momentiem, kur studenti visbiežāk pielaiž kļūdas. Nodarbības 
laikā studenti nekavējoties sāk risināt uzdevumus un pasniedzēji 
konsultē studentus. 

 Laboratorijas darbos. 
Laboratorijas darbos strādā ar telpiskiem ģeometriskajiem 
modeļiem, mērinstrumentiem un rokasgrāmatām, kuri nav 
pieejami studentiem patstāvīgam darbam mājās.  
Laboratorijas darbi par datorgrafikas un datorprojektēšanas 
jautājumiem notiek tikai auditorijā. Plašāku jautājumu aplūkošanu 
traucē datortehnikas ierobežotais daudzums. 

 Mājas darbi.
Paredzēti darbietilpīgāko teorētisko jautājumu patstāvīgai apguvei. 

  

Tematiskais plāns: Skatīt pielikumu:  
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika BTG131.0 
Priekšmeta programma. 
Lekciju, laboratorijas un praktisko darbu kalendārais plāns. 

 
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 

BTG131.0 UO; B 2.00 KP (0.00-0.00-2.00) I; D 
(Transporta un mašīnzinību fakultātes studentiem, 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem)) 
 LEKCIJU, LABORATORIJAS UN PRAKTISKO DARBU 

KALENDĀRAIS PLĀNS 
http://bf.rtu.lv/~grafika 

 



108 BTG131 aprakstsL_06.doc 30.08.2006. 4 / 5
 

Ne-
dēļa Lekcijas Pamat- 

literatūra Grafiskie darbi Formāts

1. Projicēšanas metodes, 
punkts telpā 

 (1) 13.–20. 
lpp. IV1   –  Punkts telpā A4 S 

2. Taisnes telpā, 
to speciālās stāvotnes 

 (1) 24.–32. 
lpp. IV2   –  Taisnes telpā A4 S 

3. Plaknes telpā, 
to speciālās stāvotnes 

 (1) 33.–42. 
lpp. IV3   –  Plaknes telpā A4 S 

4. Pozīciju uzdevumi: Šķēlumi 
ar projicējošām plaknēm 

(1)  75.–83. 
lpp. 

MD1 –  Daudzskaldņu 
šķēlumi 

5. Pozīciju uzdevumi: 
Šķēlumi ar projicējošām 
plaknēm 

(1) 84.–101. 
lpp. 

MD2 –  Rotācijas 
ķermeņu šķēlumi 

A3 R 

6. 
Projekciju plakņu maiņas 
metode  (1)  43.–51. 

lpp. 

IV4   –  Šķēluma 
laukuma patiesā
 lieluma noteikšana 

A4 S 

7. Ieskaites darbs 
tēlotājā ģeometrijā 

 IDT  –  Nošķelti ķermeņi A4 S 

8. Projekcijas, vienkāršie 
griezumi, izmēru 
izvietošana 

(1)120.–146. 
lp. 
   149.–
156.lpp. 

GD1 –  Vienkārši 
griezumi (skice) A4 S 

9. 
Aksonometriskie attēli 

 (1)  20.–23. 
lpp. 
144.–146. 
lpp. 

GD2 – Aksonometrija ar 
izgriezumu  (ortog.izometrija 
vai dimetrija              

A4 S 

10. 
Vienkārši griezumi, mērogi, 
izmēru izvietošana 

(1)114. lpp. 
131.–148.lpp.

GD3 – Detaļa ar griezumiem 
 (rasējums 3 projekcijās) 

11. Savietotie griezumi, 
izmēru izvietošana 

(1) 149.–
156.lpp. GD3 – (turpinājums) 

A3 R 

12. Vītnes attēlošana un 
apzīmēšana (1) 160.-

169.lpp. 
GD4 –  Detaļas skice ar 
vītni  

A4 S 

13. 
14. Kopsalikuma rasējums un 

specifikācija 
(2) 253.-
272.lpp. 

MD3 –  Vītņu savienojums, 
specifikācija 
 

A4 
 

R 
 

15. Ieskaites darbs 
inženiergrafikā  IDG  –  Kompleksais 

rasējums A3 R 

16.  Ieskaite   Titullapa A4 S 

  
Pamatliteratūra. 
1. M. Dobelis, I. Jurāne, Z. Veide, G. Fjodorova, J. Auzukalns, V. Dobelis, G. Veide, E. 

Leja. 
Inženiergrafikas pamati, 2003. 

2. V.Jurāns, V.Rieksts, A.Seņins. Inženiergrafika, 1983. 
  

Formāti  
A4 - 210×297 mm R - rasējamais papīrs   
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A3 - 297×420 mm S - sagatave, izdales materiāls  
IV Individuālais 

vingrinājums 
MD Mehānikas darbs 

ID Ieskaites darbs GD Grafiskais darbs 
 

 



       Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks Viktors BONDERS, Dr.paed., docents 
Mācību priekšmeta nosaukums 

SPORTS (HFA  101) 
 

Studiju programma -  
Studiju līmenis -  
 
Mācību priekšmeta apjoms – 0 KP, lekcijas  -0 stundas , praktiskie darbi – 256 stundas, 
laboratorijas darbi – 0 stundas. 
 
Kontrole – ieskaite 4 semestros. 
 
Mācību priekšmeta mērķis ir  ar dažādām sporta aktivitātēm veidot veselos, fiziski un 
garīgi attīstītas personības, radīt interesi par veselīgu dzīves veidu un palīdzēt to ieviest 
ikdienā. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: nodrošināt studentiem iespēju nodarboties ar sportu, 
pilnveidot viņu fizisko sagatavotību, uzlabot veselību, uzturēt darba spējas optimālā 
līmenī, apgūt dažādu sporta veidu organizatoriskās un metodiskās iemaņas, lai tās 
turpmāk varētu pielietot darbā un savas fiziskās kondīcijas pilnveidošanā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
Speciālā literatūra dažādos sporta veidos. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības un piedalīšanas sacensībās. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite. 
 
   Vērtējuma ”svari” :   Nodarbību apmeklējums un kontrol normatīvu izpilde - 100%. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  
   1. Nodarbību apmeklējums 
   2. Kontrol normatīvu izpilde 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
Sporta formas sagatavošana un higiēnas normu ievērošana. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
1. Sports Latvijā un pasaulē.  
2. Tehnikas apmācības un fizisko īpašību attīstīšanas teorija. 
3. Nodarbību drošības tehnikas ievērošana. 
 
Praktiskās nodarbības: Praktiskās nodarbības tiek organizētas 9 sporta veidos: 

1. Basketbols 



2. Atlētiskā vingrošana 
3. Aerobika 
4. Cīņas sporta veidi 
5. Svaru bumbu celšana 
6. Volejbols 
7. Peldēšana 
8. Teniss 
9. Bokss 
 
Katrā sporta veidā ir savas darba programmas kuras atrodas Sporta katedrā Āzenes 

16/20 – 340. 
Saskaņā ar darba programmām tiek mācītas studentiem sporta veidu iemaņas un viņu 

fizisko īpašību attīstīšana, un katrā semestrī pēdējās 4 nodarbībās kontrol normatīvu 
kārtošana. 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     Aviācijas tiesību akti 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE507 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Ievads aviācijas nozarē 
• Tiesību pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta „Aviācijas tiesību akti” mērķis ir apgūt Starptautiskās civilās aviācijas 
organizācijas nozīmi un tās izstrādātos reglamentējošos noteikumus 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par aviācijas likumdošanu 
 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Reglamentējošie noteikumi; sertificējošais personāls — tehniskā apkope; Gaisa 
komercpārvadājumi; Gaisa kuģu sertifikācija; Piemērojamās valstu un starptautiskās prasības; 
Tehniskās apkopes dokumentācija 

 
8.2 Priekšmeta saturs 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

9. MODULIS. AVIĀCIJAS TIESĪBA AKTI 
 

Stundu skaits 
 
Temati 
 Kopā Teor. Prakt.
1. Kompleksie skaitļi 4 2 2 



10.1 Reglamentējošie noteikumi:Starptautiskās civilās aviācijas 
organizācijas nozīme 
EASA nozīme; Dalībvalstu nozīme; Saistība starp 145., 66., 147. un M 
daļu 
Saistība ar citām aviācijas iestādēm. 

6            4    2 

10.2 66. daļa — sertificējošais personāls — tehniskā apkope. Detalizēta 
66. daļas izpratne. 

6 4 2 

10.3 145. daļa — Apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas; 
Detalizēta 145. daļas izpratne. 

6 4 2 

10.4 JAR-OPS — Gaisa komercpārvadājumi; Aviācijas uzņēmumu 
sertifikāti; Uzņēmēju pienākumi; Līdzvedamie dokumenti 

6 4 2 

10.5 Gaisa kuģu sertifikācija. 
a) Vispārēji: Sertifikācijas noteikumi: Tipa sertifikāts; Papildu tipa 
sertifikāts. 21. daļā minētie Projektēšanas/Ražošanas organizāciju 
apstiprinājumi 
b) Dokumenti: Lidojumderīguma sertifikāts; Reģistrācijas apliecība; 
Trokšņa līmeņa sertifikāts; Svara saraksts; Radiostacijas licence un 
apstiprinājums 

   

10.6 M daļa: Detalizēta M daļas izpratne 4 4  
10.7 Piemērojamās valstu un starptautiskās prasības 
a) Tehniskās apkopes programmām, pārbaudēm un apskatēm; Galvenie 
obligātā aprīkojuma saraksti, obligātā aprīkojuma saraksts, nosūtīšanas 
pieļaujamo noviržu saraksti; Norādījumiem attiecībā uz 
lidojumderīgumu ; Ekspluatācijas biļeteniem, ražotāja pakalpojumu 
informācijai; Tehniskās apkopes dokumentācijai 
b) Lidojumderīguma uzturēšanai; Pārbaudes lidojumiem; ETOPS, 
tehniskās apkopes un nosūtīšanas prasībām; Ekspluatācijai visos laika 
apstākļos, 2/3 kategorijas darbībām un minimālā aprīkojuma prasībām 

4 2 2 

Kopā: 32 22 10 
 

 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 22 45.84 
Praktiskās nodarbības 6 20.83 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48 100 
 nodarbību skaits procenti 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Starptautiskās  un privātās tiesības. Komerctiesību veidi 
• Konvencija. Pielikumi. Kopējas ICAO izdevumu apraksts 
• ICAO Pielikums Nr.1 Sertificējošais personāls- tehniskā apkope 
• Aviokompānijas sertifikācija. Ekspluatanta sertifikāts 
• Gaisa kuģa marķēšana. Dokumenti kuriem jāatrodas GK. 
• Sertifikācijas noteikumi. Derīgumu prasības 

 
 

10. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un aizstāvēt  (60% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite  (40% kopējā vērtējuma) 



 
11. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
• Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 

aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo 
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments 
attiecas uz EEZ) 

• Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (Čikāga, 1944. gada 7. decembris), Latvijas 
Republika - ratificējusi 1992. gada 13. jūlijā 

• Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (Varšava, 
1929. gada 12. oktobris) Latvijas Republika - ratificējusi 1992. gada 12.oktobrī) 

• Hāgas protokols par grozījumiem 1929. gada 12. oktobra Konvencijā attiecībā uz dažu 
starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (1955. gads 28. septembris) Latvijas 
Republika - ratificējusi 1993. gada 6.janvārī) 

• PART-66, 145, -147, JAR-OPS 
• Likums  LR “ Par aviāciju”, Rīga, 1994 
• LR CAA dokumenti 1992.-2001. g. 
• Конвенция о международной ГА. Dos.7300, ИКАО, Монреаль, 1993 
• Международное воздушное право. Книги 1-2, М: Наука 1980 
• Козаев К.К. Международное воздушное право, Рига, 1988 
 
12. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
13. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
• Lidojumu trenažeris  
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 

 
14. Priekšmeta norises vietas: 

• auditorija lekcijām, laboratorijām un praktiskajām nodarbībām (3-210, 3-224, 3-118) 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     Cilvēka faktos 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 316 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Aviācijas likumdošana 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta „Cilvēka faktors” mērķis ir apgūt cilvēka spējas un ierobežojumus , kā arī 
cilvēka faktora ietekmi uz lidojumu drošību.  
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par cilvēku kļūdām, kļūdu modeļiem un kļūdu teoriju 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 
Apgūt un iegūt zināšanas par to kas ir: vispārējā cilvēka veiktspēja un ierobežojumi; sociālā 

psiholoģija; faktori, kas ietekmē veiktspēju;  fiziskā vide, uzdevumi, saziņa; cilvēka kļūdas; 
apdraudējumi darba vietā 

 
8.2 Priekšmeta saturs 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 
 
9. MODULIS CILVĒKA FAKTORS 

Stundu skaits 
 
Temati 
 Kopā Teor. Prakt.
1. Kompleksie skaitļi 4 2 2 
9.1 Vispārēji 
Nepieciešamība ņemt vēra cilvēka faktoru 
Incidenti attiecināmi uz cilvēka faktoru/cilvēku kļūdu 
“merfija likums 

2 2  

9.2 Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi 
Redze; 

4 2 2 



Dzirde; 
Informācijas apstrāde; 
Uzmānība un uztvere; 
Atmiņa; 
Klaustrofobija un fiziskā lēkme. 

1.3 Sociālā psiholoģija 
Atbildība: individuālā un grupas; 
Motivācija un nemotivācija; 
Līdzinieku spiediens; 
„kultūras” darbs; 
komandas darbs; 
vadīšana, uzraudzība un vadība 

4 2 2 

9.4 Faktori, kas ietekmē veiktspēju 
sagatavotība/ veselība; 
stress: sadzīves un saisīts ar darbu; 
laika trūkums un termiņi; 
darba slodze: pārslogojums un nenoslogojums; 
miegs un nogurums, darba maiņas; 
alkohols,ārstŗšanās, zaļu ļaunpratīga izmantošana 

2 2  

9.5. Fiziskā vide 
troksnis un izgarojumi; 
apgaismojums; 
klimats un temperatūra; 
kustība un vibrācija; 
darba vide. 

6 2 4 

9.6 Uzdevumi. 
Fiziskasi darbs; 
Atkārtoti uzdevumi; 
Vizuālā pārbaude; 
Kompleksās sistēmas. 

2 2  

9.7 Saziņa 
komandās un starp komandām; 
darba registrēšana un pierakstīšana; 
sekošana izmaiņām, pašreizējas  informācijas izmantošana; 
informācijas izplatīšana. 

4 4  

9.8 Cilvēka kļūdas 
kļūdu modeļi in teorijas; 
kļūdu tipi veicot tehniskās apkopes darbus; 
līdzdalība kļūdu ( t.i. negadījumu) pieļaušanā; 
izvarīšanas no kļūdam un to vadīšana. 

4 2  

9.9 Apdraudējumi darba vietā 
riska faktori apzināšana un izvairīšanās no tiem; 
rīcība neparedzŗtā gadījumā. 

6 4 2 

Kopā: 32 22 10 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 22 45.84 
Laboratorijas darbi 4 8.33 



Praktiskās nodarbības 6 12.50 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

o Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Incidenti attiecināmi uz cilvēka faktoru/ 
cilvēka kļūdu 

o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: troksnis un izgarojumi;  
o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma apgaismojums 
o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma klimats un temperatūra; 
o Darbs ar lidojumu trenažeri  
o No inženiertehniskā personāla atkarīgo cēloņu analīze un ietekme uz lidojumu 

drošību  
o Nobeiguma ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un aizstāvēt  3 laboratorijas darbi un 2  praktiskas darbi (60% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite  (40% kopējā vērtējuma) 
 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
o Kolominskis V. Cilvēks: psiholoģija.-R/: Zvaizgzne,1990.-221lpp. 
o IKAO Human faktors Guidelines for safety Audits manuai, Dos 9806< First 

Editon,2002.-144lpp. 
o ICAO human factors Digest No.1, fundamental human factoes Concepts, Circular 

216-AN/131,1989. 
o Trolip S.R. Jensen R.S. human FAKTOS FOR General Aviation-Jeppesen 

sanderson,1991. 
o www.aaib.dtlr.gov.uk 
o www.srg.caa.co.uk 
o http://hfskyway.faa.gov 
o Šerkovins V. Sociālā psiholoģija. – Rīga: Zinātne, 1984, 124 c. 
o Платонов К. Психология летного труда, М: Прогресс, 367 c. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
• Lidojumu trenažeris  
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• auditorija lekcijām, laboratorijām un praktiskajām nodarbībām (3-210, 3-224, 3-118) 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Elektrotehnikas pamati. 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA104   
 
3. Statuss:    

• Programmas obligātais priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   4 KP,  Kontaktstundas:   64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• matemātikā 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektrotehnikas likumus un elektrotehnisko elementu darbības principus. 
      Izprast elektrotehniskās shēmas aprēķināšanas metodes. 
      Veidot prasmes  analizēt elektrotehniskās shēmas            
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti elektrotehnikas likumi un elektrotehnisko elementu funkcionēšana. 
      Parādītas elektrotehniskās shēmas analīzes un aprēķināšanas metodes.      
      
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Elektotehniskā terminoloģija, elektrons, elektrība 4 4 - 
2. Aviācijas elektrotehniskie elementi un ierīces 2 1 1 
4. Līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi 10 2 8 
5. Līdzstrāvas motoru un ģeneratoru teorija     18 10 8 
6. Maiņstrāvas teorija. Kondensatori. Spoles.  8 3 5 
7. Četrpoli. Vienādojumi un parametri 3 3 - 
8.Elektriskas ķēdes pārējas procesi 3 3 - 
8.. Magnētisms. 2 2 - 
9. Transformatori. 6 2 4 
10. Maiņstrāvas ģeneratori un motori. 12 4 4 
Kopā 64 32 32 
 
Priekšmeta saturs atbilst -3.MODULIM(viss mod.) 

3. MODULIS. ELEKTROTEHNIKAS PAMATI 
 
3.1 Elektrona teorija 
Elektrisko lādiņu struktūra un izvietojums: atomos, molekulās, jonos, savienojumos; 
Vadītāju, pusvadītāju un izolatoru molekulārā struktūra. 
3.2 Statiskā elektrība un vadīšana 



Statiskā elektrība un elektrostatisko lādiņu sadalījums; 
Elektrostatiskās pievilkšanās un atgrūšanās likumi; 
Lādiņa vienības, Kulona likums; 
Elektrības vadāmība cietvielās, šķidrumos, gāzēs un vakuumā; 
3.3 Elektrotehniskā terminoloģija 
Turpmāk minētie termini, to vienības un tos ietekmējošie faktori: potenciālu starpība, 
elektrodzinējspēks, spriegums, strāva, pretestība, vadītspēja, lādiņš, elektriskā strāva, elektronu 
plūsma. 
3.4 Elektrības ražošana 
Elektrības ražošana ar šādām metodēm: gaisma, siltums, berze, spiediens, ķīmiskais process, 
magnētisms un kustība. 
3.5 Līdzstrāvas elektrības avoti 
Uzbūve un pamata darbība: primārajiem un sekundārajiem galvaniskajiem elementiem, svina 
akumulatoriem, niķeļa kadmija akumulatoriem un citiem sārma akumulatoriem;  
Akumulatori, kas saslēgti virknē un paralēli; 
Iekšējā pretestība un tās ietekme uz bateriju; 
Termopāru uzbūve, materiāli un darbība; 
Fotoelementu darbība. 
3.6 Līdzstrāvas ķēdes 
Oma likums, pirmais un otrais Kirhofa likums; 
Aprēķini pretestības, sprieguma un strāvas noteikšanai, lietojot iepriekšminētos likumus; 
Avota iekšējās pretestības nozīme. 
3.7 Pretestība/Rezistors 
a) 
Pretestība un to ietekmējošie faktori; 
Īpatnējā pretestība; 
Rezistora krāsu kods, lielumi un pielaides, ieteicamie lielumi, nominālā jauda; 
Rezistori, kas saslēgti virknē un paralēli; 
Kopējās pretestības aprēķināšana, lietojot virknes, paralēlo vai jaukto slēgumu kombinācijas; 
Potenciometru un reostatu darbība un lietojums; 
Vitstona tilta darbība. 
b) 
Pozitīvā un negatīvā temperatūras koeficienta vadītspēja; 
Fiksētie rezistori, stabilitāte, pielaide un ierobežojumi, izgatavošanas metodes; 
Maiņrezistori, termistori, varistori;  
Potenciometru un reostatu uzbūve; 
Vitstona tilta uzbūve; 
3.8 Jauda 
Jauda, darbs un enerģija (kinētiskā un potenciālā); 
Rezistora jaudas izkliede; 
Jaudas aprēķināšanas formula; 



Aprēķini, kuros izmanto jaudu, darbu un enerģiju. 
3.9 Elektriskā kapacitāte/Kondensators  
Kondensatora darbība un funkcija; 
Faktori, kas ietekmē plašu kapacitātes laukumus, attālumu starp tām, plašu skaitu, dielektriķi un 
dielektrisko caurlaidību, darba spriegumu, nominālo spriegumu; 
Kondensatoru veidi, uzbūve un funkcija; 
Kondensatoru krāsu kods; 
Aprēķini kapacitātes un sprieguma noteikšanai virknes un paralēlajās ķēdēs; 
Kondensatora eksponenciālā uzlāde un izlāde, laika konstantes; 
Kondensatoru testēšana. 
3.10 Magnētisms 
a) 
Magnētisma teorija; 
Magnēta īpašības; 
Magnēta darbība, kas atrodas Zemes magnētiskajā laukā; 
Magnetizēšana un atmagnetizēšana; 
Magnētiskā ekranēšana; 
Dažādi magnētisko materiālu tipi; 
Elektromagnētu uzbūve un darbības principi; 
Labās un kreisās rokas likumi, lai noteiktu: magnētisko lauku, kuru ap vadītāju rada tajā 
plūstošā elektriskā strāva. 
b) 
Magnetodzinējspēks, lauka intensitāte, magnētiskā indukcija, caurlaidība, histerēzes cilpa, 
paliekošais magnētisms, koercīvā spēka magnētiskā pretestība, piesātinājuma punkts, 
virpuļstrāvas; 
Drošības pasākumi, kas jāievēro rīkojoties ar magnētiem un glabājot tos. 
3.11 Induktivitāte/Induktors 
Faradeja likums; 
Sprieguma inducēšana vadītājā, kas kustās magnētiskajā laukā; 
Indukcijas principi; 
Turpmāk minētā ietekme uz indicētā sprieguma lielumu: magnētiskā lauka intensitāte, 
magnētiskās plūsmas maiņas ātrums, vadītāja vijumu skaits; 
Mijindukcija; 
Primārās strāvas un mijindukcijas maiņas ātruma ietekme uz inducēto spriegumu;  
Faktori, kas ietekmē mijindukciju: vijumu skaits spolē, spoles fiziskie izmēri, spoles 
caurlaidība, spoļu novietojums savā starpā; 
Lenca likums un polaritātes noteikšanas likumi; 
Pretdarbības EDS, pašindukcija; 
Piesātinājuma punkts; 
Induktoru galvenās izmantošanas jomas; 
3.12 Līdzstrāvas motora/ģeneratora teorija 
Motora un ģeneratora pamatteorija; 



Līdzstrāvas ģeneratora sastāvdaļu uzbūve un mērķis; 
Līdzstrāvas ģeneratoru darbība un faktori, kas ietekmē šo ģeneratoru ražotās līdzstrāvas jaudu 
un virzienu; 
Līdzstrāvas elektromotoru darbība un faktori, kas ietekmē šo motoru izejas jaudu, griezes 
momentu, griešanās ātrumu un virzienu; 
Virknes tinuma, paralēltinuma un kompaundtinuma motori; 
Startera un ģeneratora uzbūve. 
3.13 Maiņstrāvas teorija 
Sinusoidāla viļņa forma: fāze, periods, frekvence, cikls; 
Momentānās, vidējās, vidējās ģeometriskās vērtības, maksimālās, no maksimuma līdz 
maksimumam strāvas lielumi un šo lielumu aprēķināšana attiecībā pret spriegumu, strāvu un 
jaudu; 
Trijstūrveida/Taisnstūrveida viļņi; 
Vienfāzes/trīsfāžu principi. 
3.14 Rezistīvās (R), kapacitatīvās (C) un induktīvās (L) ķēdes  
Sprieguma un strāvas fāzu attiecība L, C, R, paralēlajās, virknes un jaukta slēguma ķēdēs; 
Jaudas izkliede L, C un R ķēdē;  
Impedances, fāzes leņķa, jaudas koeficienta un strāvas aprēķināšana; 
Aktīvās, pilnās un reaktīvās jaudas aprēķināšana. 
3.15 Transformatori 
Transformatoru uzbūves principi un darbība 
Transformatoru radītie zudumi un veidi, kā novērst tos; 
Transformatoru darbība slodzes un bezslodzes apstākļos; 
Enerģijas pārvade, lietderības koeficients, polu apzīmējumi; 
Līnijas un fāzes spriegumu un strāvu aprēķināšana; 
Jaudas aprēķināšana trīsfāžu sistēmai; 
Primārā un sekundārā strāva, spriegums, vijumu attiecība, jauda, lietderības koeficients; 
Autotransformatori. 
3.16 Filtri 
Turpmāk minēto filtru darbība un lietojums: zemo frekvenču filtrs, augsto frekvenču filtrs, 
joslas filtrs un joslas sprosts. 
3.17 Maiņstrāvas ģeneratori 
Kontūra griešanās magnētiskajā laukā un tā radītā strāva;  
Rotējoša enkura un rotējoša magnētiskā lauka maiņstrāvas ģeneratoru uzbūve un darbība; 
Vienfāzes, divfāžu un trīsfāžu maiņstrāvas ģeneratori; 
Trīsfāžu zvaigznes un trīsstūra slēgumu priekšrocības un lietojumi; 
Elektroģeneratori ar pastāvīgo magnētu ierosmi. 
3.18 Maiņstrāvas motori 
Uzbūve, darbības principi un raksturīpašības: vienfāzes un daudzfāžu maiņstrāvas 
sinhrondzinēji un asinhrondzinēji; 
Metodes, ar kurām regulē rotācijas ātrumu un virzienu; 
Metodes rotējoša lauka radīšanai: kondensators, induktors, ekranēts vai dalīts pols. 



 
7.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 46 
Laboratorijas darbi   6 17 
Praktiskās nodarbības 10 28 
Patstāvīgais darbs 3 9 
Kopā 35 100 
 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Ieskaite , tēmas -  Līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi. Maiņstrāvas teorija. 
Kondensatori. Spoles. Četrpoli. Vienādojumi un parametri. Elektriskas ķēdes pārējas 
procesi. Magnētisms.  

• Nobeiguma eksāmens, tēmas - Līdzstrāvas motoru un ģeneratoru teorija, Maiņstrāvas 
ģeneratori un motori. Transformatori. 

 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (50% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
   9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• MatvejevsA. Eļektričestvo i maģnetizm. Moskva. Visšaja škola.1990g.  
•  Rešetov S. Eļektrooborudovanie vozdušnih sudov. Moskva.Transport.1990g.  
• Electrical System for A&Ps. Coiorado. Jeppesen Sanderson. 1992g.  

 
10. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnēs 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

•  Elektrotehnisko elementu paraugi. 
• Aviācijas elektrotehnisko elementu paraugi. 
• Elektrotehniskās  laboratorijas stendi. 
• Elektrisko mašīnu laboratorijas stendi. 
 
• Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām ( 3-211.) 
• Specializētas mācību laboratorijas:  

                  Elektrotehniskā ( 3-208.) un elektrisko mašīnu ( 3-213 ) laboratorijas. 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Elektronikas pamati. 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA206   
 
3. Statuss:    

• Programmas obligātais priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• matemātikā 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektronisko elementu darbības principus. 
      Veidot prasmes  analizēt elektroniskās shēmas            
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīta elektronikas elementu funkcionēšana. 
      Parādītas elektroniskās shēmas struktūra un elementu analīze.  
      
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Gaisa kuģu elektroniskās  ierīces un sistēmas 3 1 2 
2. Pusvadītāji. Diodes. Darbības princips. Uzbūve. Raksturojumi.  7 5 2 
3. Diožu lietojums. Taisngrieži, ierobežotāji 4 2 2 
4. Tranzistori. Darbības princips. Uzbūve. Raksturojumi. 6 4 2 
5. Tiristori. Darbības princips. Raksturojumi.      2 2 - 
6. Tranzistoru lietojums. Klases A, B, C 2 2 - 
7 Pastiprinātājs. Vienkāršas ķēdes 5 5 - 
8.Servomehānismi 3 3 - 
Kopā 32 24 8 
  
Priekšmeta saturs atbilst – 4.MODULIM (viss mod.) 
 

4. MODULIS. ELEKTRONIKAS PAMATI 
 
4.1 Pusvadītāji 
4.1.1 Diodes 
a) 
Diožu simboli; 
Diožu raksturojums un īpašības; 



Diodes, kas saslēgtas virknē un paralēli; 
Silīcija regulētā taisngrieža (tiristora), gaismas diodes, fotodiodes, varistora, taisngriezējdiožu 
galvenie raksturlielumi un lietojums. 
Diožu funkcionālā pārbaude. 
b) 
Materiāli, elektronu konfigurācija, elektriskās īpašības; 
P un n tipa materiāli: piejaukumu ietekme uz vadītspēju, vairākumnesēju un mazākumnesēju 
zīmes; 
P-n pāreja pusvadītājā, potenciāla radīšana p-n pārejā bezstrāvas, taisnās strāvas un 
sproststrāvas apstākļos; 
Diodes parametri: maksimālais sprostspriegums, maksimālā tiešā strāva, temperatūra, 
frekvence, noplūdes strāva, jaudas izkliede; 
Diožu darbība un funkcija šādās ķēdēs: ierobežotāji, klamperi, divu pusperiodu un pusperioda 
taisngrieži, tilta taisngrieži, sprieguma divkāršotāji un trīskāršotāji; 
Turpmāk minēto ierīču sīks darbības un raksturīpašību apraksts: silīcija regulētais taisngriezis 
(tiristors), gaismas diode, Šotkija diode, fotodiode, varaktora diode, varistors, 
taisngriezējdiodes, Zēnera diode. 
4.1.2 Tranzistori 
a) 
Tranzistoru simboli; 
Detaļu apraksts un novietojums; 
Tranzistora raksturojums un īpašības. 
b) 
P-n-p un n-p-n tranzistoru uzbūve un darbība; 
Bāzes, kolektora un emitera konfigurācijas; 
Tranzistoru pārbaude. 
Citu tranzistora tipu un to lietojumu pamatnovērtējums. 
Tranzistoru lietojums: pastiprinātāja klases (A, B, C); 
Vienkāršas ķēdes, ieskaitot: nobīdes, atsaistes, atgriezeniskās saites un stabilizētājķēdi; 
Daudzpakāpju ķēžu principi: kaskādes, divtaktu shēmas, oscilatori, multivibratori, trigeri. 
4.1.3 Integrālās shēmas 
a) 
Loģisko shēmu un lineāro ķēžu/operācijpastiprinātāju apraksts un darbība; 
b) 
Loģisko shēmu un lineāro ķēžu apraksts un darbība; 
Ievads operācijpastiprinātāja darbībā un funkcijās, kad to lieto kā: integratoru, diferenciatoru, 
sprieguma sekotāju, komparatoru; 
Darbība un pastiprinātāja pakāpju savienošanas metodes: rezistīvi kapacitatīvā, induktīvā 
(transformators), induktīvi rezistīvā (IR), tiešā; 
Pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites priekšrocības un trūkumi. 
4.2 Iespiedshēmu plates 
Iespiedshēmu plates apraksts un lietojums 



4.3 Servomehānismi 
a) 
Turpmāk minēto terminu izpratne: nenoslēgta un noslēgta kontūra sistēmas, atgriezeniskā saite, 
sekošanas sistēma, analogie pārveidotāji; 
Turpmāk minēto selsina sistēmas sastāvdaļu/īpašību darbības principi un lietojums: sadalītāji, 
diferenciālis, vadība un griezes moments, transformatori, induktīvie un kapacitatīvie devēji. 
b) 
Turpmāk minēto terminu izpratne: nenoslēgts un noslēgts kontūrs, sekošanas sistēma, analogs, 
pārveidotājs, nulle, slāpēšana, atgriezeniskā saite, nejutības zona; 
Turpmāk minēto selsina sistēmas sastāvdaļu/īpašību darbības principi un lietojums: sadalītāji, 
diferenciālis, vadība un griezes moments, E un I transformatori, induktīvie, kapacitatīvie un 
sinhronie devēji; 
Servomehānismu defekti, selsina vadu reversēšana, svārstības. 
 
7.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības   -   - 
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 
 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Nobeiguma eksāmens, tēmas – Pusvadītāju elementu darbības princips, uzbūve, 
raksturojumi. Diodes. Diožu lietojums. Taisngrieži, ierobežotāji. Tranzistori. 
Pastiprinātājs. Vienkāršas ķēdes. Oscilators. Atgriezeniskā saite. Pusvadītāji aviācijas 
ierīcēs.  

8.Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Eksāmens (100% kopējā vērtējuma) 
      Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
9.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• Grunde.V. Elektronika. Rīga. „J.L.V.”.2001g.  
•  Rešetov S. Eļektrooborudovanie vozdušnih sudov. Moskva.Transport.1990g.  
• Greivulis J. Raņķis I. Modernas elektronikas pamati. Rīga. Avots.1992g.  

 
10.Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnēs 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aviācijas elektronisko elementu paraugi. 
• Elektroniskās laboratorijas stendi. 
 
• Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām (3-211 ) 
• Specializētas mācību laboratorijas (3-208 ).  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

1. Priekšmeta nosaukums: 
Gaisakuģu lidojumu drošība   
      
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 314 
 
3. Statuss: 
Pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības priekšmets 
Otrā  līmeņa profesionālas augstākās izglītības priekšmets 
 
4. Kredītpunkti: 2 KP,               Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5.Sakuma nosacījumi, liemenis 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Cilvēka faktors 
• Fizika 
• Matematika 
• Sistēmas analize   
• Civilas aviācijas lidmašīnas 
• Civilas aviācijas dzinŗji 
• Aviācijas likumdošana 

 
6. Vispārīgais mērķis: 
Mācību priekšmeta „Gaisakuģu lidojumu drošība” ir apgūt ICAO, EASA, LR CAA 
lidojumu regulēšanas normatīvie dokumenti,  prasības lidojumu drošības 
nodrošināšanas sistēmai.  Aviācijas transporta sistēmas elementu lidojuma deriguma 
normešana.  
  
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
Iegut gaisakuģu tehniskā stāvokļa un apkalpes darba objektīvās kontroles bortlīdzekļi  
8. Saturs 
8.1 Priekšmeta saturs 

• Aviācijas transporta sistēmas kā sarežģīta ergatīska sistēma 
• .Prasības lidojumu drošības nodrošināšanas sistēmai.  
• Īpašās situācijas lidojumā, aviācijas noteikumi situāciju identificēšanā.   
• Lidojuma drošības kvantitātiva vērtēšana. Lidojumu drošības rādītāji  un 

kritēriji. 
• Lidojumu drošības nelabvēlīgas ietekmes faktoru pazemināšanas  metodes 
• Aviācijas tehnikas atteikumu ietekme uz lidojumu drošību. 
• Gaisakuģu tehniskā stāvokļa un apkalpes darba objektīvās kontroles 

bortlīdzekļi.  
Stundu skaits Temati 

Kopā Teoretis. Praktis. 
1. Aviācijas transporta sistēmas kā 
sarežģīta ergatīska sistēma 
1.1 Lidojumu drošības nodrošināšanā 

 
2 

 
2 
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pasaules civilajai aviācijā.  
1.3 Lidojumu drošības stāvoklis  Latvijas 
gaisa transportā 
 
2. Īpašas situācijas. 
2.1 Īpašas situācijas klasifikācija.  
2.2 Īpašas situācijas identifikācija. 
 
 

 
4 

 
2 

 
2 

3.Nelabvēligie faktori gaisa transportā.  
 3.1 Nelabvēlīgas faktoru klasifikācija 
3.2 Lidojumu drošību nelabvēlīgi 
ietekmējošo faktoru apkopojums 
 

 
2 

 
2 

 
2 

4. Aviācijas negadijumi.  

4.1 Aviācijas  incidentu un negadījumu 
klasifikācija 

2 2  

5. Lidojuma drošības kvantitātiva 
vērtēšana.  
5.1 Lidojumu drošības statistiskie kritēriji. 
5.2 Lidojumu drošības analītiskie kritēriji 
un to izmantošana. 

4 2 2 

6. Lidojumu drošības nelabvēlīgas 
ietekmes faktoru pazemināšanas  metodes. 
6.1 Aviācijas tehnikas atteikumu ietekme 
uz lidojumu drošību. 
6.2 Lidojumu drošības algoritma analīze 
pie tehnikas atteikumiem 

2 2 2 

7. Aviācijas transporta sistēmas elementu 
lidojuma deriguma normešana.  

2 2 2 

8. Lidojumu drošības līmeņa novērtēšana 

pēc borta parakstitāiju datiem. 

 8.1 Lidojuma parametru magnētisko 

reģistrāciju sistēmu  

2 2 6 

Kopā: 32 16 16 
 
.  
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 

 Nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 33,3 

Laboratorijas darbi 8 16,7 

Praktiskās nodarbības 8 16,7 
Patstāvīgas darbs 16 33,3 
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kopā 48 100 
   
   
   

 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to noteikšana 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidojuma informacijas analize un 
apstrāde ar sistēmas “Luč”cit. palidzibu 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Aviācijas faktoru seku bīstamības 
pakcres vērtēšana “Lidojuma” ar lidojuma trenažieri. 

•  Apreķina darba aizstāvēšena. RD tēma: Avārijas ( nelabvēlīga) faktora 
novēršanas  nosacītās varbūtības noteikšana 

• Nobeiguma eksamens 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegušanai 
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% 

kopējā vērtējuma)    
•  Eksamens ( 60% kopējā vērtējuma)          

 Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēma 
10. Mācību un ieteicamā litereratūra, citi studiju avoti 

• Convention on Internacional Civil Fviation, Montreal, Canada., 1980. 
• Supplementi  1-18. Convention on Civil Aviation, Montreal.,Canada,1945-

1995. 
• Sestakovs V., Lapinskis Z. Dažādu drošības aspektu analīze gaisa kuģu 

lidojumos, RTU Izdevniecība, Rīga, 2005. 
• www.aaib.dtlr.gov.uk 
• www.srg.caa.co.uk 
• http://hfskyway.faa.gov 
• G. Henderson, D. Tevscher  Managing service deficienes a pilot perspective   

Canada, 1980. 
• Безопасность полетов., Уч. для ВУЗов ГА под ред. Р. Сакача,-        

Транспорт, 1989.-240стр. 
• З. Крохин, В. Шестаков и др.  Инженерно-организационные основы 

обеспечения безопасности полетов,-М: Транспорт, 1987,-175стр. 
• Abdalimova. V. Šestakovs LIDOJUMU DROSIBA. Gaisa transportā 

sertifikācija un licencēšana, Rīga., 1998., 72st. 
 
11.  Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā: inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: dok. Inž. grads 

12.  Tehnikais aprīkojums  un materiali 
• tafele 
• kodoskops 
• mācību literatūra; 
• lidojumu trenažieris 
• periodiskā literatūra; 
• macību materiāli 
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13. Priekšmeta  norises vietas: 
Auditorija lekcijām (3-210) 
 15A07 katedras laboratorijas  
Lidojumu trenažieris (B-106) 
 
14.  Atbīldīgais pasniedzējs 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 

1. Priekšmeta nosaukums 
GAISA KUĢU TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS  

ORGANIZĒŠANA UN NODROŠINĀŠANA 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE203 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Aviācijas likumdošana 
• GK elektroniskais aprīkojums 
• Gaisa kuģu aerodinamika 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa ekspluatācijas sistēmas darbību. GK apkopes 
organizēšanu. GK lietošanas veidi.  
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšanu un nodrošināšanu. 
Apzināt nepieciešamo dokumentāciju, plānošanu, lidojuma nodrošinājuma veidus un 
tipus. Iepazīties ar aviācijas transporta sistēmas struktūru un darbību. 

 
8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

      Gaisa kuģu 
 
8.2 Priekšmeta saturs 
 
8.2.1. GK tehniskās ekspluatācijas process. GK tehniskais stāvoklis un vadīšanas stratēģija. GK 
tehniskā apkope. GK TE dokumentācija. GK  lidojuma tipi. GK lidojuma derīguma 
nodrošināšana.  
 

Nodarbību plāns 
Stundu skaits Nr. 

p.k. 
Nodarbību temati 

Kopā Konta
- kta 

patstā
vīgās 

1. Aviācijas tehnikas tehniskās ekspluatācijas vide un apstākļu 
raksturojums. GK tehniskās ekspluatācijas process. 

 4 6 

2. Gaisa kuģu ekspluatāciju reglamentējošā dokumentācija. EASA 
dokumenti. Konkrētā gaisakuģa dokumentācija. Dokumentācija uz 
GK borta lidojumā 

 4 8 

3. GK tehniskā ekspluatācija lidojumā. GK lidojuma derīguma 
nodrošināšana. Lidojumu darbu organizēšana. Lidojumu tipi 

 6 6 

4. Tehniskās apkopes procedūras. Gaisa kuģa līnijas un bāzes apkopes  6 8 
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veidi. Gaisa kuģa apkopes speciālie veidi 
5. Gaisakuģa sagatavošana lidojumam un Lidojuma aprēķins  4 8 
6. Lidojumu nodrošinājums ar lidostām un GK kustības vadīšanu  4 8 

7. Aviācijas transporta sistēma un tās darbība  4 6 
  80 32 48 

 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 32 40 
Patstāvīgais darbs 48 60 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• GK  sistēmas tehniskās ekspluatācijas sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

Ieskaite  
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
Pamatliteratūra 
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.  Atrašanas vieta 
01. Kleinhofs Mārtiņš     Lekciju materiāli lekcija  
02. A&P Tehnician General Textbook  Jeppesen Sanderson 2002. -  B-103 
03. A&P Airframe  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
04. A&P Powerplant  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician B-103 
06. Смирнов Н.Н. и др.     Техническая эксплуатация летательных 

аппратов. Москва, Транспорт,  1990. – 423 с. 
bibliotēkā 

07. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.  bibliotēkā 
08. Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов. 

Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c. 
bibliotēkā 

09. Gaisa kuģu rokasgrāmatas B-103  15A07 
10. Aviokompāniju dokumentācija A/k  
 

11. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Gaisa kuģu trenažieru  klase; 
• Gaisa kuģu stendi 
• Videofilmas un CD 
 

13. Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3k.-115-121) 

 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     Aerodinamikas pamati 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS100 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• matemātikā 
• fizika 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt teorētiskās un eksperimentālās aerodinamikas metožu 
uzdevumu un saturu, kā arī  to lietošanu praktiskiem mērķiem. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm teorētiskās un eksperimentālās aerodinamikas 
likumsakarībām un pētīšanas metodēm 

• Izprast aerodinamikas aprēķina pamati. 
 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Aerodinamika ir mehānikas daļa, kura pēta šķidruma un gāzes kustības un līdzsvara likumsakarības, 
kā arī to spēku iedarbību ar ķermeni, kurš atrodas plūsmā. 

 
8.2 Priekšmeta saturs 
 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) 
A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE 
(LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI 
 
 
 
8.1 Atmosfēras fizika 
Starptautisko atmosfēras standartu (ISA) lietojums aerodinamikā. 
 



Gaisa plūsma ap ķermeni; 
Robežslānis, laminārā un turbulentā plūsma, brīvā plūsma, relatīvā gaisa plūsma, augšējā un 
apakšējā gaisa plūsma ap spārnu, virpuļi, plūsmas apstāšanās; 
Termini: liekums, horda, vidējā aerodinamiskā horda, profila pretestība, inducētā pretestība, 
spiediena centrs, uzplūdes leņķis, spārna pozitīvā un negatīvā vērpe, aerodinamiskā kvalitāte, 
spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums; 
Vilce, svars, rezultatīvais aerodinamiskais spēks; 
Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka koeficients, pretestības 
koeficients, polāre, iekrišana; 
Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, ieskaitot ledu, sniegu, sarmu. 
 

 
 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Šķidruma un gāzes īpašības 2 2 - 
Aerohidromehāniskas uzdevumi un nepārtrauktības hipotēze    
Šķidruma blīvums    
Iekšējā berze un viskozitāte. Pārneses likums    
Iekšējie spēki šķidrumā (gāzē)    
Gāzes līdzsvars. Starptautiska standarta atmosfēra    
2. Šķidruma kinemātika 4 2  
Plūsmas līnija un plūsmas caurūle    
Nepārtrauktības vienādojums    
Šķidruma virpuļkustība    
Elementāras cirkulācijas saites ar virpuļa intensitāti un Stoksa 
teorēma 

   

2. Plaknes potenciālo plūsmu teorijas pamati 6 2 4 
Jēdziens par potenciālo plūsmu    
Šķidruma plakan – paralēla plūsma. Plūsmas funkcija    
Plaknes potenciālā plūsma    
3. Ideāla šķidruma dinamika 4 2 2 
Ideāla šķidruma kustības vienādojumi    
Bernulli integrālis    
4. Līdzības un dimensijas teorijas pamati 4 2 2 
Jēdziens par plūsmu līdzību    
Dimensijas  teorijas  π – teorēma    
Eksperimentālās aerodinamikas galvenās formulas    
5. Aerodinamiskais profils nesaspiežama šķidruma 
plūsmā. 

 

4 2 2 

Aerodinamiska profila ģeometriskie raksturojumi. 
 

   

Profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients. 
 

   

Profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrejas leņķa funkcija.    



Robežslāņa atraušanās.  
Spiediena centrs un profila fokuss. 
 

   

6. Robežslāņa teorijas pamati 4 4 - 
Jēdziens par robežslāni. 
 

   

Nesaspiežama šķidruma stacionārā plūsma robežslāni. 
 

   

Lamināra robežslāņa raksturojumu aprēķins plaknes plātnei.    
Turbulenta robežslāņa raksturojumu aprēķins un pretestības 
noteikšana plaknes plātnei.  

   

7. Spārna aerodinamiskie raksturojumi 2 2  

Spārna pozitīvais un negatīvais grodums(vērpe), aerodinamiskā 
kvalitāte, spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums; 

   

Inducētā pretestība, spiediena centrs, uzplūdes leņķis,     
8. Mazas perturbācijas un spiediena lēcieni gāzes plūsma. 2 2 - 
Mazo ierosu izplatīšana.    
Leņķveida ķermeņa apteci ar virsskaņas plakan – paralēlu plūsmu.    
Taisns spiediena lēciens.    
Slīps spiediena lēciens.    

Kopā: 32 24 8 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 33.3 
Laboratorijas darbi 8 16.7 
Praktiskās nodarbības 8 16.7 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Spiediena koeficienta eksperimentālā 
noteikšana aerodinamiskam profilam 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Aerodinamisko spēku un momentu, kā arī to 
koeficientu  eksperimentālā noteikšana  

• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Aerodinamisko spēku aprēķins cietam 
ķermenim  plakan – paralēla plūsmā. 

• Nobeiguma eksāmens 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un aizstāvēt  2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250 

pp. 
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp. 



3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika. – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.- 352 lpp. 
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp.  
5. V.Pavelko. AERODINAMIKAS PAMATI // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 48 lpp. 
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York. 
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley 

& Sons, Inc., 1995  ISBN 0-471-57506-2 672 pages 
List price: $100.95 WebBooks price: $85.85  

8. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e  Arnold M. Kuethe and 
Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4,  572 pages 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aerodinamiskā caurule; 
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-207) 
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā) 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

      Aviācijas konstrukciju mehānika 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS212 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Matemātikā 
• Fizikā 
• Rasēšanā 
• Datormācībā 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt cieta ķermeņa kinemātikas galvenos raksturlielumus, kā 
arī dažādu mehānismu teorijas un datormodelēšanas pamatus. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par cieta ķermeņa kinemātikas raksturlielumiem. 
• Apgūt mehānismu struktūras analīzi. 
• Apgūt aviācijā pielietojamo mehānismu klasifikāciju, to galvenos ģeometriskos 

parametrus.  
• Apgūt mehānismu datorprojektēšanas pamatus. 

 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Dotā priekšmeta uzdevums ir pētīt mehānismu galvenās īpašības un raksturlielumus, kā arī iegūt 
vispārīgu priekšstatu par to datormodelēšanas iespējām.  

 
8.2 Priekšmeta saturs 
 

Priekšmeta saturs ietver Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par 
gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo 
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz 
EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa), 6 modulis, 6.5 - 6.10 punkti 
 
 
6.5 Savienotājelementi 
6.5.1 Skrūvju vītnes 
Skrūvju nomenklatūra; 
Vītņu veidi, izmēri un pielaides standarta skrūvju vītnēm, 
kuras lieto aviobūvē; 



Skrūvju vītņu mērīšana; 
6.5.2 Bultskrūves, tapskrūves un skrūves 
Bultskrūvju tipi: aviācijas bultskrūvju specifikācija, 
identifikācija un marķēšana, starptautiskie standarti; 
Uzgriežņi: paškontrējošie, enkura tipa, standarta tipu; 
Nostiprinātājskrūves: aviācijas specifikācijas; 
Tapskrūves: veidi un lietojumi, ievietošana un izņemšana; 
Pašvītņgriezes skrūves, tapas. 
6.5.3 Bloķēšanas ierīces 
Paliktņi ar ķepiņām un atsperpaplāksnes, fiksējošās plāksnes, 
šķelttapas, uzgriežņi ar paplašinājumu, stiepļu fiksatori, ātri 
atverami aizbīdņi, atslēgas, sprostgredzeni un šķelttapas. 
6.5.4 Aviācijas kniedes 
Pilnkāta un necaurejošo kniežu tipi: specifikācijas, 
identifikācija un termiskā apstrāde. 
6.6. Caurules un savienojumi 
a) 
Gaisa kuģī lietojamo stingo un elastīgo cauruļu un to 
savienojumu veidi un identifikācija;  
b) 
Standarta savienojumi gaisa kuģu hidraulisko, degvielas, 
eļļas, pneimatisko un gaisa padeves sistēmu caurulēm. 
6.7. Atsperes 
Atsperu tipi, materiāli, raksturīpašības un pielietojumi. 
6.8 Gultņi 
Gultņu uzdevums, slodzes, materiāli, uzbūve; 
Gultņu tipi un to pielietojums. 
6.9 Pārvadi 
Pārvadu veidi un to pielietojums; 
Pārnesuma skaitļi, reduktoru un paātrinošo pārnesumu 
sistēmas, vadāmie un vadošie zobrati, starpzobrati, sazobes 
profili; 
Siksnas un trīši, ķēdes un ķēdes rati.  
6.10 Vadības troses 
Trošu veidi; 
Gala stiprinājumi, savilcējuzgriežņi un kompensācijas 
ierīces; 
Trīši un trošu sistēmas sastāvdaļas; 
Boudena troses; 
Elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas. 

 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Kinemātiskais pāris un kinemātiskā ķēde  3 1 2 



Galvenie jēdzieni    
Kinemātiskais pāris. Kinemātisko pāru klasifikācija    
Augstākie un zemākie kinemātiskie pāri    
Kinemātiskā ķēde.     
Kinemātiskās ķēdes mainīguma pakāpe un brīvības pakāpju skaits    
2. Mehānismu struktūras analīze 7 3 4 
Mehānisms un tā galvenie raksturojumi    
Mehānisma brīvības pakāpju skaits    
Plaknes un telpas mehānismu minimālo locekļu skaits    
Neaktīvās jeb dubultās saites    
Mehānismu analīzes piemēri    
3. Punkta un cieta ķermeņa kinemātikas galvenie jēdzieni 14 6 8 
Cieta ķermeņa virzes kustība    
Cieta ķermeņa rotācijas kustība    
Cieta ķermeņa komplāna kustība    
Mehānisma kinemātikas analīzes piemēri    
Mehānisma ātrumu un paātrinājumu plāni    
Datoru pielietošana mehānismu kinemātikas analīzē    
4. Savienotājelementi 15 7 8 
Kniedes un to ģeometriskie raksturlielumi     
Kniežu stiprības aprēķins    
Vītnes, to veidi un ģeometriskie raksturlielumi    
Bultskrūves, to veidi un ģeometriskie raksturlielumi     
Bultskrūvju stiprības aprēķins    
Uzgriežņi, to veidi, standartizmēri un stiprības analīze    
Bloķēšanas ierīces, to veidi un pielietojums    
Tapskrūves, to ģeometriskie raksturlielumi un aprēķins     
Pašvītņgriezes skrūves, tapas    
5. Atsperes 1 1 - 
Atsperu veidi, raksturīgie izmēri  
Atsperu stiprības aprēķins 

   

6. Gultņi 2 2 - 
Gultņu tipi, to stiprības aprēķins    
7. Vadības troses 1 1 - 
Vadības trošu veidi un to ģeometriskie parametri     
Vadības trošu stiprības analīze    
Trošu piestiprināšana    
8. Zobratu pārvadi 15 7 8 
Zobratu pārvadu pārnesuma attiecība    
Zobratu klasifikācija    
Sazobes galvenais likums (Sazobes teorēma)    
Zobratu ģeometriskie izmēri    
Pārseguma koeficients    
Evolventes veidošana un tās īpašības    
Zobu slīde un īpatnējā slīde    
Zobratu zobu minimālais skaits evolventes sazobē    
Cilindrisko zobratu profilu apstrādes metodes    



9. Izciļņu un kulises mehānismi 3 2 1 
Izciļņu mehānismu varianti un ģeometrija.     
Izciļņu mehānisma analīze    
Izciļņa profila aprēķins    
Galvenās definīcijas un kulises mehānismu klasifikācija    
Kulises slīdņa mehānisms    
Kulises sešu locekļu mehānisms    
10. Siksnas un ķēdes pārvadi 3 2 1 
Siksnas pārvadu galvenās īpašības    
Siksnas pārvadu ģeometrija    
Spēki pārvadā un spriegumi siksnā    
Ķēdes pārvadu veidi un galvenās īpašības    
Ķēdes pārvadu ģeometrija un kinemātika    
Spēki ķēdes pārvadā    

Kopā: 64 32 32 
 

8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 32 33.3 
Laboratorijas darbi 16 16.7 
Praktiskās nodarbības 16 16.7 
Patstāvīgais darbs 32 33.3 
Kopā 96 100 
 

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Mehānisma kinemātisko pāru un 

brībības pakāpju skaita analīze  
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Zobrata zobu izgriešana  
• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Mehānisma datorprojektēšana un kinemātiskā 

analīze. 
• Nobeiguma eksāmens 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un jāaizstāv 2 laboratorijas darbi un 1 kursa darbu (33% no kopējā 
vērtējuma) 

• Eksāmens (60% no kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
1. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department 

of Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan 
Books. 1994, 630p. 

2. Maltbaek J.C. Essential Engineering Dynamics. Crosby Lockwood Staples. 
London.1998. 

3 Dr. Jagdish Lal. Theory of mechanisms and machines. – New Deli: 
Metropoliten book Co., 1986. -975 p. 

4.  Pavelko V. Materiālu pretestība: 1.un 2.daļa. Rīga: RAU, 1999. 
5. J. Rudņevs, E. Balcers, J. Mazais, G. Tribis. Mašīnu un mehānismu teorija. 

Mehānismu kinemātika un dināmika. –Rīga, RTU, 1994. -125 lpp. 

6.  J. Rudņevs. Mašīnu un mehānismu teorija. Zobratu un izciļņu mehānismi. –
Rīga, RTU, 1994. -75 lpp. 



7. J. Rudņevs, E. Balcers, J. Mazais, G. Tribis. Mašīnu un mehānismu teorija. 
Darbmašīnas ģeometrisko, kinemātisko un dinamisko parametru aprēķina 
piemēri. –Rīga, RTU, 1994. -55 lpp. 

8. Н.И. Левитский. Теория механизмов и машин. –Москва, наука, 1990. -
590 стр. 

9. К.И. Заблонский, И.М. Белоконев, Б.М. Щекин. Теория механизмов и 
машин. –Киев, Выща школа, 1989. -370 стр. 

10. А.Н. Криницын, Е.П. Пантелеев. Методические указания и задания к 
выполнению расчетно-графической работы по кинематическому 
анализу плоских механизмов по курсу “Техническая механика”. - Рига, 
РКИИГА, 1979. -19 стр. 

11. V.Pavelko. Aviācijas konstrukciju mehānika // Lekciju konspekts. - Rīga, 
RTU, 2003.- 69 lpp. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā tehniskā izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: inž.zin.dok. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Dažādu mehānismu un agregātu modeļi; 
• Datorklase; 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (1-102) 
• Mācību laboratorija (1-110) 



 Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

      Materiāli un izstrādājumi 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS207 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• matemātikā 
• fizikā 
• ķīmijā 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aviācijā pielietojamo materiālu un sakausējumu īpašības, 
kā arī iepazīties ar izstrādājumiem no tiem. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par materiālu un to sakausējumu uzbūvi un pamatīpašībām. 
• Apgūt aviācijā pielietojamo izstrādājumu klasifikāciju, galvenos ģeometriskos 

parametrus, kā arī to stiprības aprēķina pamatus.  
 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Dotā priekšmeta uzdevums ir pētīt materiālu un to sakausējumu uzbūvi un īpašības, kā arī dot 
vispārīgu priekšstatu par izstrādājumiem no šiem materiāliem.  

 
8.2 Priekšmeta saturs 
 

Studiju priekšmets ietver Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) 
par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo 
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz 
EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa), 6modulis 

 
 

6.MODULIS. MATERIĀLI UN KOMPONENTI 
 
6.1 Aviobūves materiāli — Melnie metāli 
a) 
Parasto leģēto tēraudu, kurus lieto aviobūvē, 
raksturlielumi, īpašības un identifikācija; 
Leģēto tēraudu termiskā apstrāde un izmantošana; 
b) 



Melno metālu cietības, stiepes izturības, 
nogurumizturības un triecienizturības pārbaude. 
6.2 Aviobūves materiāli — Krāsainie metāli 
a) 
Parasto krāsaino metālu, kurus lieto aviobūvē, 
raksturlielumi, īpašības un identifikācija; 
Krāsaino metālu termiskā apstrāde un izmantošana; 
b) 
Krāsaino metālu cietības, stiepes izturības, 
nogurumizturības un triecienizturības pārbaude. 
6.3 Aviobūves materiāli — kompozīti un nemetāliskie 
6.3.1 Kompozītie un nemetāliskie materiāli, kas nav koks 
un audums  
a) 
Parasto kompozītmateriālu un nemetālisko materiālu, 
kurus lieto aviobūvē, bet kas nav koks, raksturlielumi, 
īpašības un identifikācija; 
Hermetizējošās vielas un saistvielas. 
b) 
Defektu/nolietojuma atklāšana kompozītu un 
nemetāliskajos materiālos.  
Kompozītu un nemetālisko materiālu remonts.  
6.3.2 Koka konstrukcijas 
Gaisa kuģu koka korpusu izgatavošanas metodes; 
Lidmašīnu konstrukcijā lietotā koka un līmes 
raksturojums, īpašības un tipi; 
Koka konstrukcijas saglabāšana un uzturēšana; 
Defektu veidi koka materiālā un koka konstrukcijā; 
Defektu atklāšana koka konstrukcijā; 
Koka konstrukcijas remonts. 
6.3.3 Auduma pārklājums 
Lidmašīnu konstrukcijā lietoto audumu raksturojums, 
īpašības un tipi; 
Pārbaužu metodes auduma gadījumā; 
Defektu veidi audumā; 
Auduma pārklājuma remonts. 
6.4. Korozija 
a) 
Ķīmijas pamati; 
Korozijas veidošanās galvaniskās iedarbības, 
mikrobioloģisko procesu un sprieguma rezultātā; 
b) 
Korozijas veidi un to pazīšana; 
Korozijas iemesli; 



Materiālu veidi, kuri pakļauti korozijas ietekmei. 
6.5 Savienotājelementi 
6.5.1 Skrūvju vītnes 
Skrūvju nomenklatūra; 
Vītņu veidi, izmēri un pielaides standarta skrūvju 
vītnēm, kuras lieto aviobūvē; 
Skrūvju vītņu mērīšana; 
6.5.2 Bultskrūves, tapskrūves un skrūves 
Bultskrūvju tipi: aviācijas bultskrūvju specifikācija, 
identifikācija un marķēšana, starptautiskie standarti; 
Uzgriežņi: paškontrējošie, enkura tipa, standarta tipu; 
Nostiprinātājskrūves: aviācijas specifikācijas; 
Tapskrūves: veidi un lietojumi, ievietošana un 
izņemšana; 
Pašvītņgriezes skrūves, tapas. 
6.5.3 Bloķēšanas ierīces 
Paliktņi ar ķepiņām un atsperpaplāksnes, fiksējošās 
plāksnes, šķelttapas, uzgriežņi ar paplašinājumu, stiepļu 
fiksatori, ātri atverami aizbīdņi, atslēgas, sprostgredzeni 
un šķelttapas. 
6.5.4 Aviācijas kniedes 
Pilnkāta un necaurejošo kniežu tipi: specifikācijas, 
identifikācija un termiskā apstrāde. 
6.6. Caurules un savienojumi 
a) 
Gaisa kuģī lietojamo stingo un elastīgo cauruļu un to 
savienojumu veidi un identifikācija;  
b) 
Standarta savienojumi gaisa kuģu hidraulisko, degvielas, 
eļļas, pneimatisko un gaisa padeves sistēmu caurulēm. 
6.7. Atsperes 
Atsperu tipi, materiāli, raksturīpašības un pielietojumi. 
6.8 Gultņi 
Gultņu uzdevums, slodzes, materiāli, uzbūve; 
Gultņu tipi un to pielietojums. 
6.9 Pārvadi 
Pārvadu veidi un to pielietojums; 
Pārnesuma skaitļi, reduktoru un paātrinošo pārnesumu 
sistēmas, vadāmie un vadošie zobrati, starpzobrati, 
sazobes profili; 
Siksnas un trīši, ķēdes un ķēdes rati.  
6.10 Vadības troses 
Trošu veidi; 
Gala stiprinājumi, savilcējuzgriežņi un kompensācijas 



ierīces; 
Trīši un trošu sistēmas sastāvdaļas; 
Boudena troses; 
Elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas. 
6.11 Elektriskie kabeļi un savienotāji 
Kabeļu veidi, uzbūve un raksturīpašības; 
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi; 
Appresēšana; 
Kabeļuzmavu tipi, tapas, kontaktdakšas, izolatori, 
nominālais strāvas stiprums un nominālais spriegums, 
savienojums, identifikācijas kodi. 
 

 
Stundu skaits Temati 

Kopā Teor. Prakt. 
1. Metāla sakausējumu teorija 2 2 - 
Metālu un sakausējumu kristāliskā uzbūve    
Ķermeņu izotropija un anizotropija    
Polikristāliskais metāls    
Metālu reāla uzbūve    
Metālu kristalizācija    
Metālu un sakausējumu dzesēšanas līknes un stāvokļa diagrammas    
2. Metālu stiprība un plastiskā deformācija 8 4 4 
Materiālu galvenās mehāniskās īpašības    
Elastīgā un plastiskā deformācija    
Mazoglekļa tērauda stiepes diagrammas analīze    
Metālu plastiskā un trauslā sagrūšana    
Metālu cietība    
Metālu nogurums un noguruma robeža    
Metālu triecienizturība    
Metālu „atpūta” un rekristalizācija    
Metālu karstumizturība    
3. Metālu termiskā un ķīmiski termiskā apstrāde 2 2 - 
Metālu atkvēlināšana un normalizācija    
Metālu rūdīšana un atlaidināšana    
Virsmas nostiprināšanas metodes    
Ķīmiski termiskā apstrāde    
4. Aviācijas melnie metāli 8 4 4 
Oglekļa tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi    
Mazoglekļa tēraudu īpašības un identifikācija    
Tēraudu ar vidējo un augsto oglekļa saturu īpašības un identifikācija    
Leģētie tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi    
Leģējamie elementi tēraudā    
Nerūsējošie un karstumizturīgie tēraudi un sakausējumi.     
5. Aviācijas krāsainie metāli un sakausējumi 8 4 4 
Alumīnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
Duralumīnija sakausējumu īpašības un identifikācija    
Magnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
Titāna un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    



Vara un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
6. Kompozītie un nemetāliskie materiāli 5 3 2 
Kompozītmateriālu raksturlielumi, īpašības un  identifikācija     
Hermetizējošās vielas un saistvielas    
Defektu atklāšana un remonts    
Koka konstrukciju  raksturojums, tipi un īpašības    
Koka konstrukciju izgatavošanas metodes un uzturēšana    
Defektu veidi, to atklāšana un remonts    
Audumu raksturojums, tipi un īpašības    
Auduma pārbaužu metodes, defektu veidi un remonts    
7. Korozija un aizsardzība pret koroziju 3 3 - 
Korozijas parādība    
Ķīmiskā un elektroķīmiskā korozija    
Korozijas tipi un to atpazīšana    
Tēraudu aizsardzības metodes    
Krāsaino sakausējumu aizsardzības metodes    
8. Savienotājelementi 12 6 6 
Kniedes, to tipi, specifikācijas un identifikācija    
Kniežu materiāli un termiskā apstrāde    
Skrūvju nomenklatūra    
Vītnes, to veidi un pielaides klases    
Bultskrūves, to veidi, specifikācijas un identifikācija     
Standarta uzgriežņi un paškontrējošie uzgriežņi    
Bloķēšanas ierīces, to veidi, specifikācijas un identifikācija    
Enkura un skārda uzgriežņi    
Tapskrūves, to veidi un pielietojumi    
Pašvītņgriezes skrūves, tapas    
9. Atsperes 2 2 - 
Atsperu tipi, materiāli un īpašības     
10. Gultņi 2 2 - 
Gultņu tipi, materiāli un īpašības    
11. Pārvadi 6 2 4 
Pārvadu veidi un to pielietojums     
Zobratu pārvadi, to sastāvdaļas, sazobe un pārnesuma skaitļi    
Siksnas un ķēžu pārvadi    
12. Caurules un savienojumi 2 2 - 
Stingro cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija    
Elastīgo cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija    
13. Vadības troses 2 2 - 
Cietās troses, to struktūra un materiāls    
Lokanās un īpaši lokanās troses, to struktūra un materiāls    
Trošu piestiprināšana, to veidi    
Trošu sistēma un tās sastāvdaļas    
Boudena troses    
14. Elektriskie kabeļi un savienotāji 2 2 - 
Kabeļu tipi, to uzbūve un īpašības    
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi, to appresēšana    
Kabeļuzmavu veidi, kontaktdakšas, izolatori, savienojums un 
identifikācija 

   

Kopā: 64 40 24 



 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 40 41,7 
Laboratorijas darbi 12 12,5 
Praktiskās nodarbības 12 12,5 
Patstāvīgais darbs 32 33.3 
Kopā 96 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metālu mehānisko raksturojumu 
noteikšana statiskās stiepes gadījumā  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metāla materiālu eksperimentālā 
pārbaude uz griezi  

• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Kniedētu un skrūvētu savienojumu stiprības 
aprēķini.  

• Nobeiguma eksāmens 
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un jāaizstāv  2 laboratorijas darbi un kursa darbu (33% no kopējā 
vērtējuma) 

• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

1. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 
630p. 

2. Aerospace Materials. Hardcover ASTM Standards Related to Materials, Coatings and 
Testing for Fasteners. 1997. 434p. 

3 Aircraft Structures and Materials. 1997. 434p. 

4. Standard Aircraft Handbook. For Mechanics and Technicians. Sixth Edition. Edited by 
Larry Reithmaier. 1999. 292p. 

5. Ē.Ozoliņš. Materiāli un izstrādājumi // Lekciju konspekts. - Rīga, RTU, 2004. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā tehniskā izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: inž.zin.dok. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Iekārtas Laboratorijas darbu veikšanai; 
• Melno un krāsaino metālu paraugi; 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (B-102) 
• Laboratorija (B-110) 

 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

1. Priekšmeta nosaukums 
      
AVIĀCIJAS SPECIĀLĀ TRANSPORTA KONSTRUKCIJA 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK201 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Ievads aviācijas nozarē 
• Materiāli un izstrādājumi 
 

6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir Aviācijas zemes transporta uzdevumu un konstrukcijas studēšana.  

 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums pie gaisakuģa. 
• Gaisakuģa apkopes un lidostas darbu izpildes transports un mehānismi. Gaisakuģa 

buksēšanas transports. 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 
 
8.2 Priekšmeta saturs 

8.2.1. Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums pie gaisakuģa. Transporta 
veidi uz automobiļu šasijas. Virsbūves, transmisijas, nesošās sistēmas, vadības sistēmas, bremžu 
sistēmas konstrukcija.  Speciālais aprīkojums.  Aprīkojuma piedziņas spēka sistēmas. 
Cēlējmehānismi un transportieri  kravu iekraušanai un izkraušanai. Darbu izpildīšanas 
reglamentējošie dokumentu. Praktiskais darbs: Gaisakuģa apkopes un lidostas darbu izpildes 
transports un mehānismi. Gaisakuģa buksēšanas transports.  
 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Zemes lidostas transporta vispārīgs raksturojums  4 4 
2. Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums 

pie gaisakuģa. 
 4 8 

3. Virsbūves, transmisijas, nesošās sistēmas, vadības sistēmas, bremžu 
sistēmas konstrukcija 

 6 4 

4. Speciālais aprīkojums.  Aprīkojuma piedziņas spēka sistēmas  4 4 
5. Cēlējmehānismi un transportieri  kravu iekraušanai un izkraušanai  2 4 
6. Darbu izpildīšanas reglamentējošie dokumentu apskate  4 6 
7. Degvielas uzpildes mehānismi un sistēmas. Uzpildes tehnoloģija  2 6 
8. Eļļošanas materiālu lidostas tehnika  2 4 
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9. Pretapledošanas tehnika un darbu tehnoloģija  2 4 
10. GK buksēšanas un mazgāšanas tehnika  2 8 

  80 32 48 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 32 40 
Patstāvīgais darbs 48 60 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Zemes transporta vai tā sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts;  (40%) 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. M.Клейнхоф, В. Павелко Конструирование и расчет кузова автомобиля.  Рига, РАУ, 

1999. 182c. 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3.  J. Blīvis, V. Gulbis Traktori un automobiļi. Rīga , Zvaigzne, 1991.-516lpp. 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 

 
Papildliteratūra 
1. Kroes Michael J. Aircraft maintenance and Repair. 1993.  – 646p. 
2. Boeing 767. J. Paramonov. 33p. 
3. Stendi un dokumenti GK ekspluatācijas katedrā 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Videomateriāli par zemes transporta darbu; 
• Rūpnīcas LAS-1 ražotne 
• Lidostas zemes transporta paraugi 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309) 
• Lidmašīnas prakses lidlaukā 
•  Lidostas zemes transporta paraugi 
 

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
 

1. Priekšmeta nosaukums  
Ķīmija un ķimotoloģija    

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD110 

3. Statuss: 
• Pirmā līmeņa profesionālās (koledžas) augstākās izglītības līmeņa priekšmets. 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 15. un 16. moduļu 

priekšmets 

 4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas. 
 5. Sākuma nosacījumi, līmeni 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Fizikā; 
• Vispārīgā ķīmijā. 

 6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta “Ķīmija un ķīmotoloģija” mērķis ir radīt  priekšstatu  par naftaķimijas 
pamatu, transporta līdzekļu degvielu, eļļu, plastisko smērvielu un tehnisko šķidrumu 
ekspluatācijas īpašībām, sastāvu, iegūšanu un ekoloģiju. Iemācīt studentus tehniski pareizi 
risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar siltuma dzinēju fizikālos procesus studēšanu. Studentiem 
jāprot veikt vienkāršās analīzes, noteikt  degvielu un smēreļļu derīgumu tos attiecīgo dzinēju 
ekspluatācijā.    

 7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi 
• Izprast ķīmiskā saite un molekulas uzbūve, organiskās ķīmijas pamati; 
• Sniegt zināšanas degvielu un eļļu iegūšanas paņēmienos un par fizikāli - ķīmiskam  

o īpašībām; 
• Zināt pielietot ķīmotoloģijas metodes ekonomisko parādību analīzē; 
• Zināt degvielu, eļļu un speciālo šķidrumu kvalitātes kontroles metodes; 
• Izprast degvielu, eļļu, plastisko smērvielu un tehnisko šķidrumu ekspluatācijas 

markas. 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 

 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS 
 

15.9 Eļļošanas līdzekļi un degvielas 
Īpašības un specifikācijas; Degvielas piedevas; Piesardzības pasākumi. 

 
 



16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS 
16.8 Eļļošanas līdzekļi un degv

vielas piedevas; Piesardzības pasākumi. 
 

Stundu skaits 

ielas 
Īpašības un specifikācijas; Deg

Temati Kop akt.ā Teor. Pr
1. Ķīmiskā saite un molekulas uzbūve. Nafta – degvielu un 

4 2 2 minerāleļļu izejviela. Ogļūdeņražu degvielu veidi, ražošana un 
attīrīšana.                                                                                         

2. 
6 4 2 

Degvielu ķīmotoloģija. Degvielas reaktīviem dzinējiem, 
virzuļdzinējiem (benzīni un dīzeļdegvielas). IATA 
klasifikācija.   

3. , saspiestās un sašķidrinātās gāzes. Degvielu 6 4 2 Motordegvielas
kontrolradītāji.                                                                        

4. 
cija.          6 4 2 Smēreļļu ķīmotoloģija. Berze un ieziešana. Smēreļļu 

ekspluatācijas īpašības. Smēreļļu ražošana un klasifikā
5. 

c 6 4 2 Plastisko smērvielu ķīmotoloģija. Struktūra un sastāvs, 
klasifikācija, ekspluatā ijas kontrolradītāji, piedevas. 

6. sastāvs, 4 2 2 Tehnisko šķidrumu ķīmotoloģija. Klasifikācija, 
prasības, pamatīpašības. 

Kopā 32 20 12 
 

8.2 Nodarbību sadalījums 
 kaits procenti nodarbību s
Kontakstundas 62 20 
Patstāvīgais darbs 12 38 
Kopā 32 100 
 

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
a). 

, vērtējums bez ballu sistēmā.). 

• Nobeiguma ieskaite. 
 
9
• Jāuzraksta 1 kontroldarbs (40% kopējā vērtējum
• Ieskaite - tests un uzdevums (60% kopējā vērtējuma
Tests atbilstoši 66. sadaļas 15. un 16. moduļu prasībām (B1 kategorija — 70 atbilžu 
variantu jautājumi.  Atvēlētais laiks — 70 minūtes). 

10.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatl

Kamzole L. u.c. Ķīmija augstskolu inženiertehniskiem speciālistiem.   - Rīga, 

2. amzole L. u.c. Laboratorijas darbi ķīmijā.  - Rīga, RTU, 1994. 
niskie 

4. 

5. don: Shell 

 
apildliteratūra 

. Praktikum po organičeskoj himii. /Perevod s angl. - Moskva: Mir, 1993.   

iteratūra 
1. Brunere V., 

RTU, 1986.  
Brunere V., K

3. Biķernieks V. Automobiļu ekspluatācijas materiāli: degviela, eļļas, ziedes, teh
šķidrumi, kopšanas līdzekļi. – Rīga: Mans Ipašums, 1997. - 128 lpp.  
Dichakovski V., Labendik V., Muhin V. Kimotologija smazočnih materialov i tehnicheskih 
židkostej dlja avtomobilej Evropejskogo rinka. – Rīga: TSI, 2002. – 132 lpp. 
The AeroShell Book: A guide to AeroShell products. / Sixteen Edition. – Lon
Centre, 1991. 

P
1. Šarp Dž. I dr



2. Litvinov A. Osnovi primenenija gorjuče-smazočnih materialov v graždanskoj aviacii. – 
Moskva: Transport, 1987. – 197 lpp. 
Obelnicki A. Topliva, smazočnie mate3. riali i ohloždajuščije židkosti.. - Moskva: Poligran, 
1995. – 239 lpp. 

11. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā tehniskā izglītība. 
• Vēlams maģistra un doktora grāds. 
• Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli 
• elu, eļļu ekspluatācijas īpašībām tabulām; Ķīmiskā shēmas, speciālie plakati ar degvi
• klase nodarbībām; 
• laboratorijas iekārtas. 

13. Priekšmeta norises vietas: 
1). 

 
ācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Vladimirs Labendiks  

• Auditorija nodarbībām (3-31

M
Tālr. 9754804 

 

 
  
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 
 Propelleris 

 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 209 
  
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 17.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Fizikā; 
• Civilās aviācijas dzinēji; 
• Civilās aviācijas lidmašīnas; 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Sniegt zināšanas gaisa propelleru teoretiskajos pamatos, konstrukcijā, vadīšanā un tehniskajā apkopē. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
Apgūt gaisa kuģu propelleru klasifikāciju, sastāvdaļas, pielietojumu. Apgūt kas ir spēki un 
spēku momenti, kuri darbojas uz propeleru lāpstiņam, apgriezienu regulatora un 
propelera kopējais darbs, gaisa propelleru negatīvā vilkme  un veidi kā ar to cīnīties. 
Propelleru tehniskā apkope. 

 
8. Saturs 
8.1 Priekšmeta apraksts 

 Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo 
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas 
uz EEZ)III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: 

Priekšmeta saturs atbilst 17 MODULIM 
 
17.1 Pamati 
Lāpstiņas elementa teorija; 
Mazs/liels lāpstiņas uzstādīšanas leņķis, reversa leņķis, uzplūdes leņķis, rotācijas ātrums; 
Propellera slīdēšana; 
Aerodinamiskie, centrbēdzes un aksiālie spēki; 
Griezes moments; 
Relatīvā gaisa plūsma uz lāpstiņas uzplūdes leņķi; 
Vibrācija un rezonanse. 



17.2 Propellera uzbūve 
Izgatavošanas metodes un materiāli, kas lietoti koka, kompozītmateriālu un metāla 
propelleros; 
Lāpstiņas rumba, darbvirsma, kāts, galvenais un astes rotors; 
Propelleris ar nemaināmu soli, maināmu soli, nemainīgu griešanās ātrumu; 
Propellera/propellera rumbas uzgaļa uzstādīšana. 
17.3 Propellera soļa regulēšana 
Mehāniskās un elektriskās/elektroniskās propellera griešanās ātruma un soļa maiņas 
metodes; 
Flīģera un reversa solis; 
Ātruma ierobežošanas ierīces. 
17.6 Propellera sinhronizēšana 
Sinhronizācija un sinhronizācijas iekārta. 
17.5 Propellera aizsardzība pret apledojumu 
Šķidruma un elektriskās atledošanas iekārtas. 
17.6 Propellera apkope 
Statiskā un dinamiskā balansēšana; 
Lāpstiņu iestatīšana; 
Lāpstiņas, bojājuma, erozijas, korozijas, trieciena radīta bojājuma un noslāņošanās 
novērtējums; 
Propellera apstrādes/remonta shēmas; 
Propellera dzinēja darbināšana. 
17.7 Propellera glabāšana un konservācija 
Propellera konservācija un izņemšana no konservācijas. 

 

Stundu skaits Nr. Temati 

Kopā Teor. Prakt. 

1. Propelleru teorētiskie pamati 2 2  

2. Propelleru konstrukcija 8 4 4 

3. Apgriezienu regulatora un propellera kopējais darbs. 16 8 8 

4. Propelleru sinhronizācija 2 2  

5. Propelleru tehniskā apkope. 4 4  

                                                                                                                 Kopā 32 20 12 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 20 62 
Laboratorijas darbi - - 
Praktiskās nodarbības 12 38 
Patstāvīgais darbs - - 
Kopā 32 100 



8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
• ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 
 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT 
TEXTBOOK.  Jeppesen Sanderson Inc., 1997.  

• Aircraft  Maintenance @ Repair.  Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. 
Watkins, 3. Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993. 

• Gaisakuģu IL – 96 – 300 , TU – 204, IL – 14 spēka iekārtu konstrukcija un ekspluatācija. – M.: 
Transports, 1993. – 170 lp. 

•   Bazilevski A. Gaisa propeleri. – Kijev.: KIIGA, 1982. – 79 lpp. 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aviācijas institūta materiālā bāze 

• propelleru un turbopropelleru dzinēja maketi, 

• stends 

• trenažiers; 

• plakāti; 

• iekārtas paraugi. 
 
13. Priekšmeta norises vietas: 

Auditorijas 3 – 121, 3 - 129 
 
 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

1. Siltuma dzinēju teorijas pamati 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 113 
    Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās (koledžas) augstākās izglītības līmeņa priekšmets. 

3. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas. 
4. Ieejas nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Matemātikā; 
• Fizikā; 
• Ķīmijā un ķīmotoloģija; 
• Inženieru grafikā. 

5. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta “Siltuma dzinēju teorijas pamati” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu 
priekšstatu par dažādas shēmas civilās aviācijas dzinēju darbību. Iemācīt studentus tehniski 
pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar siltuma dzinēju fizikālos procesus studēšanu. Sniegt 
studentiem zināšanas par siltuma dzinēju pamatmezglu izpildi un to ekspluatācijas raksturojumi. 

6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
• Izprast siltuma mašīnu darbības principus un to ideālie cikli; 
• Iegūt teorētiskās zināšanas par SM termodinamiskam procesam; 
• Zināt dažādas shēmas civilās aviācijas dzinēju pamatmezglu nepieciešamās prasības un 

izpildījumu shēmu; 
• Izprast siltuma dzinēju pamatmezglu darbību un to ekspluatācijas raksturojumi; 
• Iemaņas korekti lietot GTD konstrukcijas terminoloģiju; 
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu. 

7. Saturs 
7.1. Priekšmeta apraksts 

Termodinamikas pirmais un otrais likumi. Termodinamiskie procesi. Iekšdedzes dzinēju un 
gāzturbīnu dzinēju ideālie cikli. Gāzes plūsmas pamatvienādojumi un parametru mērīšana. 
Virzuļu un kombinēto iekšdedzes dzinēju (IeDz) ciklu īpatnības. IeDz ekspluatācijas 
raksturlīknes. Gāzturbīnu dzinēju klasifikācija un darbības princips. Turboreaktīvo, divkontūru  
turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju darba procesi, darbības kopējais princips un galvenie 
parametri. Gāzturbīnu dzinēju ekspluatācijas raksturlīknes. Gāzturbīnu dzinēju palaišana un to 
nestabilie darba režīmi. Aviācijas dzinēju attīstības perspektīvas. 

The first law and second law of thermodynamics. Thermodynamic processes. Ideal cycle of the 
internal combustion engines and of the gas turbine engines. General equations of gas flow. 
Measurement of the gas flow parameters. Singularities of cycles of piston and combined engines. 
Operating performances of engines of interior combustion. Classification and working principle of 
gas turbine engines. Working  process, working principle and main parameters of the turbojet, 
turbofan and turbo propeller engines. Operational characteristics of gas turbine engines. Starting and 
unstable operational modes of gas turbine engines. Perspectives of development of air engines. 

 



7.2.   Priekšmeta saturs 
Stundu skaits Temati Kopā Teor. Prakt.

1. Termodinamikas pirmais un otrais likumi. Termodinamiskie 
procesi. 4 4 - 

2. Gāzes plūsmas pamatvienādojumi un parametru mērīšana. 6 4 2 
3. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit aviodzinēju daļās. 

Īsa virzuļdzinēju un GTD attīstības vēsture. Vienkontūru TRD 
un tā pamatelementi. Procesu līdzība, kuri norit TRD un 
virzuļdzinējos. GTD tipi, shēmas un pielietošanas nozares. 

6 2 4 

4. GTD kompresora mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi. 
Kompresoru klasifikācija. Rotors, tā pamatelementi. Stators, tā 
pamatelementi un pretpompāžas sistēma. 

6 2 4 

5. GTD turbīnas mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi. Rotors, 
tā pamatelementi. Turbīnas elementu dzesēšana. Vārpstas 
montāžas shēma. 

6 2 4 

6. GTD degšanas kameras pamatelementi. Degkameru 
konstruktīvais izpildījums, difuzors, stabilizators, sajaucējs. 
Dzesēšanas paņēmieni un raksturlīkņas. 

6 2 4 

7. Aviācijas gāzturbīnu dzinēju augstuma - ātruma raksturlīkņu 
analīzē. 4 2 2 

8. Divkontūru gāzturbīnu dzinējs un to ekspluatācijas raksturlīkņu 
īpatnības. 4 2 2 

9. Turbopropelleru dzinējs un to ekspluatācijas raksturojamas 
īpatnības. 4 2 2 

10. Pasākumi GTD drošuma paaugstināšanai. Aviācijas dzinēju 
tālākā attīstība. 2 2 - 

Kopā 48 24 24 
 

7.3. Organizācija un struktūra 
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā) 

1. gads 2. gads 3. gads 
 

1. sem 2. sem 3. sem 4.sem 5.sem 6. sem 

Teorija        -        -        -     1,5        -        - 

Praktiskās nodarbības        -        -        -     1,5        -        - 

Kopā        -        -        -       3        -        - 

7.3.2.  Mācīšana un mācīšanas 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 
 

Tēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Vienkontūru TRD galvenie 
raksturlielumi. 

 TRD galvenie raksturlielumi un 
  to cikla parametram ietekme. 

 Vingrinājumi 

2. GTD turbīnas mezgls un to 
ekspluatācijas raksturojumi. 

        Darba lāpstiņu profilēšana.    Darbs 



3. Divkontūru gāzturbīnu un 
turbopropelleru dzinēji.  

Rotors, tā pamatelementi. 
Degegšanas kameru 
konstruktīvais izpildījums. 
Vārpstas montāžas shēma. 

Kontroldarbs 

Studenti patstāvīgi risina uzdevumus, interpretē un novērtē iegūtos rezultātus. 

8.  Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
1.  Jāuzraksta 1 kontroldarbs (40 % no kopējā vērtējuma); 
2. Eksāmens - tests un uzdevums (60 % no kopējā vērtējuma). 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

9.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

• Lemba J. Tehniskā termodinamika./ Mācību grāmata. – Rīga: RTU, 1995. – 197 lpp. 
• Budzinauskas M., Kljachkin A., Mogilevski M. Osnovi termodinamiki i 

teploperedachi aviacionnih dvigatelej.  – Moskva: Mashinostroenie, 1987.- 264 lpp. 
• Labendik V., Tihonov N. Raschet parametrov cikla i ekspluatacionnih harakteristik 

TRD i TRDD. – Rīga: RIIGA, 1990. – 57 lpp. 
• Budzinauskas M., Labendik V. Termodinamicheskie procesi. / Vipusk 1, 2. – Rīga: 

RIIGA, 1991. – 42 lpp.  
• Gohen H., Rogers G. F. C. Saravanamuttoo H. I. H. Gas turbine theory./ 3rd ed. – 

England: Longman scientific&Technical, 1991. 
• Internal combustion engines./ Edited by V. Lukanin. – Moscow: MIR Publishers, 

1990. 
• Tihonov N. Rabochi proces i ekspluatacionnie harakteristiki aviacionnih GTD./ 

Teksti lekcij. – Rīga: RAU, 1991. 
• V. Labendiks, I. Pavelko, R. Pikke. Turbīnas gāsdinamiskais aprēķins./ Metodiskie 

norādījumi kursa darbam. – Rīga: RTU AI, 2001 – 34lpp. 

10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā tehniskā izglītība. 
Vēlams maģistra un doktora grāds. 
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 

11. Realizācijas nodrošinājums 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• dzinēju shēmas un maketi; 
• tāfele un kodoskops; 
• mācību un periodiskā literatūra; 
• laboratorijas iekārtas; 
• mācību materiāli. 

11.2.  Norises vieta 
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programma jāpārskata  un jāprecizē  pēc  katra  mācību  gada  līdz  ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā un tautsaimniecībā. 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     Lidmašīnas aerodinamika 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS104 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• matemātikā 
• fizika 
• aerodinamikas pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģu aerodinamikas uzdevumu un saturu, kā arī  to 
metožu lietošanu praktiskiem mērķiem. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm gaisakuģu aerodinamikas likumsakarībām un 
pētīšanas metodēm 

• Izprast gaisakuģu aerodinamiska aprēķina pamati. 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Gaisakuģu aerodinamika ir aerodinamika daļa, kura pēta gaisakuģa kustības likumsakarības gaisa 
plūsmā, kā arī to spēku savstarpējo iedarbību. 

 
8.2 Priekšmeta saturs 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 
11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA 



11.1 Lidojuma teorija 
11.1.1 Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadības ierīces: eleroni un spoileri;  
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, mainīgie 
horizontālie stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces, spraugas, priekšspārņi, aizspārņi, flaperoni; 
Pretestības radīšanas ierīces, spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās 
bremzes; 
Plūsmas turbulizatoru, trīsstūrveidīgo spārna uzplūdes malu ietekme; 
Robežslāņa vadība, lietojot turbulizatorus, iekrišanas ķīļveida indikatorus vai spārna 
uzplūdes malas ierīces; 
Trimmeru, kompensatoru un vadošo kompensatoru, servokompensatoru, atsperes 
servokompensatoru, masas līdzsvara paneļu, vadības virsmas noliekšanas paneļu un 
aerodinamiskā līdzsvara paneļu darbība un ietekme; 
11.1.2 Lidojums lielā ātrumā 
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas lidojums; 
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis, saspiežamības baftings, triecienvilnis, 
aerodinamiskais sasilums, laukuma likums; 
Faktori, kas ietekmē gaisa plūsmas ieplūdi liela ātruma lidmašīnas dzinējos; 
Bultveida spārna ietekme uz kritisko Maha skaitli. 
 

11.B MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR VIRZUĻDZINĒJU AERODINAMIKA 
11.1 Lidojuma teorija 
11.1.1 Lidmašīnas aerodinamika un lidojuma vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri;  
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, maināma leņķa 
stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces, spraugas, priekšspārņi, aizspārņi, flaperoni; 
Pretestības radīšanas ierīces, spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās 
bremzes; 
Plūsmas turbulizatoru un trīsstūrveidīgo spārna uzplūdes malu ietekme; 
Robežslāņa vadība lietojot turbulizatorus, iekrišanas ķīļveida indikatorus vai spārna 
uzplūdes malas ierīces; 
Trimmeru, kompensatoru un vadošo kompensatoru, servokompensatoru, atsperes 
servokompensatoru, masas līdzsvara paneļu, vadības virsmas noliekšanas paneļu un 
aerodinamiskā līdzsvara paneļu darbība un ietekme; 
11.1.2 Lidojums lielā ātrumā — N/A 

 



Stundu skaits  
Temati Kopā Teor. Prakt.

1. Spārna ģeometriskie un aerodinamiskie raksturojumi 4 2 2 
Profila un spārna ģeometriskie raksturojumi    
Atskaites sistēmas    
Aerodinamiskie spēki, momenti un to koeficienti    
Žukovska teorēma par cēlējspēku.    
Žukovska – Čapligina postulāts    
Profila un spārna virpuļu shēmas.    
2. Profila un galīga vēziena spārna aerodinamiskie 
raksturojumi nesaspiežama šķidruma plūsmā 

6 2 4 

Profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients    
Profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrējās leņķa funkcija    
Spiediena centrs un profila fokuss    
Aerodinamiskie raksturojumi, kā ģeometrisko parametru un Re 
funkcijas 

   

Plūsmas slīpinājums un induktīva pretestība ierobežota vēziena 
spārnam 

   

Cēlējspēka koeficients un īsts uzskrējās leņķis spārna šķēlumā    
Cirkulācijas sadalījums spārna garenvirzienā    
Galīga vēziena spārna aerodinamiskie koeficienti un polāra    
Spārna vadības ierīces    
Trimmeru, kompensatoru un vadošo kompensatoru, 
servokompensatoru, atsperes servokompensatoru  

   

3. Saspiežamības ietekme uz profila un spārna 
raksturojumi 

4 4 - 

Profila un spārna aerodinamiskie raksturojumi zemskaņa plūsmā    
Sakarība starp saspiežamu un nesaspiežamu zemskaņas plūsmām    
Saspiežamības ietekme uz aerodinamiskie raksturojumi galīga 
vēziena spārnam 

   

Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas 
lidojums 

   

Maha skaitlis, aerodinamiskais sasilums, laukuma likums    

Faktori, kas ietekmē gaisa plūsmas ieplūdi liela ātruma lidmašīnas 
dzinējos 

   

Bultveida spārna ietekme uz kritisko Maha skaitli    

4. Profils un spārns transskaņās plūsmā 4 4 - 
Viļņu pretestība un kritiskais Maha skaitlis Mkr.    
Aerodinamiskie raksturojumi transskaņās un virsskaņās plūsmas    
Spārna formas ietekme uz tā aptecēs raksturu un aerodinamiskie 
raksturojumi 

   

Saspiežamības baftings, triecienvilnis    
5. Spārna mehanizācija 4 2 2 
Plūsmas atraušanas spārna virsmā    
Spārna mehanizācijas ietekme uz tā aerodinamiskus raksturojumus    
Cēlējspēka palielināšanas ierīces, spraugas, priekšspārņi, aizspārņi, 
flaperoni 

   

Pretestības radīšanas ierīces, spoileri, cēlējspēka samazināšanas    



ierīces, aerodinamiskās bremzes 
Plūsmas turbulizatoru, trīsstūrveidīgo spārna uzplūdes malu ietekme    

6. Fizelāžas un dzinēju gondolu aerodinamiskie 
raksturojumi 

4 4 - 

Ģeometriskie parametri    
Rotācijas ķermeņa aerodinamiskais spēks un moments    
7 Lidmašīnas aerodinamiskie raksturojumi 6 4 2 
Lidmašīnas cēlējspēks    
Aerodinamiskā pretestība, ja Cya= 0.    
Lidmašīnas induktīva pretestība un polāra    

Kopā: 32 22 10 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 22 45.84 
Laboratorijas darbi 4 8.33 
Praktiskās nodarbības 6 12.50 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Profila un spārna aerodinamiskie raksturojumi 
zemskaņa plūsmā  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidmašīnas aerodinamisko spēku un 
momentu eksperimentālā noteikšana  

• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Lidmašīnas polāras aprēķins  
• Nobeiguma eksāmens 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāvēt  1 laboratorijas darbi un 2 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250 

pp. 
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp. 
3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika. – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.- 352 lpp. 
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp.  
5. V.Pavelko. Gaisa kuģu aerodinamika // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 55 lpp. 
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York. 
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley 

& Sons, Inc., 1995  ISBN 0-471-57506-2 672 pages 
8. Anderson, D.F. and Eberhardt, S., Understanding Flight, McGraw-Hill, 2001. 
9. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e  Arnold M. Kuethe and 

Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4,  572 pages 
 
 



11. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aerodinamiskā caurule; 
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-207) 
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā) 

 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 

     LIDMAŠĪNAS KONSTRUKCIJA 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK102 
 

3. Statuss: 
• Obligātās izvēles priekšmets.  
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 11.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:   5 KP, Kontaktstundas: 80 stundas 

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• matemātikā, 
• fizika 
• aerodinamikas pamati  

 
6. Vispārīgais mērķis  

Mācību priekšmeta Lidmašīnas konstrukcija mērķis ir apgūt lidmašīnas konstrukciju un tās 
uzbūvi 
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt zināšanas par specifiskām lidmašīnas konstrukcijas analīzes metodēm 
• Izprast lidmašīnas konstrukcijas detaļas slogošanu un aprēķināšanas metodes. 
 

 
8. Saturs 

8.1. Priekšmeta saturs 
Lidmašīnas konstrukcijas agregāti. Lidmašīnas korpusa konstrukcija: fizelāžā, spārns, spārnojums. Lidojuma 
vadības virsmas un  vadības ierīces. Šasija. Lidmašīnas spēka iekārta. Gaisa kondicionēšanas un spiediena 
regulēšanas sistēmas 
2. Korpusa konstrukcijas galvenie principi. Konstrukciju klasifikācija. Lidotspējas prasības. Slogojums un 
spriegums konstrukcijā. Korpusa detaļu konstrukcija un savienošanas metodes. Virsmas aizsardzības metodes. 
Šasijas konstrukcijas tipi un  slogojums.. Vadības sistēmu slogojums un aprēķins. Konstrukcijas svārstības 

 
8.2. ES Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
 III PIELIKUMS, (66. daļa). Saskaņa ar nodaļām 11.2, 11.3, 11.9, 11.11, 11.13 no  11.A 
MODUĻA  LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS 
UN SISTĒMAS) 

 
11.2 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
Lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības gadījumā; 
Primārā, sekundārā un terciārā konstrukcijas klasifikācija; 



Drošuma, droša kalpošanas laika, bojājumu pielaides jēdzieni; 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Spriegums, deformācija, liece, spiede, bīde, vērpe, stiepe, centrbēdzes spēku radītais spriegums, 
nogurums; 
Drenāžas un ventilācijas noteikumi; 
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
Gaisa kuģa sastiprināšana 
11.3 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Lidmašīnas 
11.3.1 Fizelāža (ATA 52/53/56) 
Uzbūve un hermētiskais blīvējums; 
Spārnu, stabilizatoru, pilonu un šasijas pievienojumi; 
Sēdekļu uzstādīšana; 
Durvis un avārijas izejas: uzbūve un darbība; 
Logi un priekšējā stikla stiprinājums. 
11.3.2 Spārni (ATA 57) 
Uzbūve; 
Degvielas tvertnes; 
Šasijas, pilonu, vadības virsmu un cēlējspēka/pretestības palielināšanas paneļu pievienojumi. 
11.3.3 Stabilizatori (ATA 55) 
Uzbūve; 
Vadības virsmu pievienojums. 
11.3.4 Lidojuma vadības virsmas (ATA 55/57) 
Uzbūve un pievienojums; 
Līdzsvarošana — masas un aerodinamiskā. 
11.3.5 Gondolas/Piloni (ATA 54) 
Gondolas/piloni  
– Uzbūve; 
– Ugunsdrošās starpsienas; 
– Dzinēja stiprinājumi. 
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27) 
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre; 
Trimmeri; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Sistēmu darbība: manuāla; 
Stūres bloķēšanas mehānismi; 
Līdzsvarošana un nivelēšana; 
Iekrišanas brīdinājuma sistēma. 
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais; 
Spiediena regulēšana; 
Spēka sadale; 



Indikācijas un brīdinājumi. 
11.13 Šasija (ATA 32) 
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas: parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, bremzes, pretslīdēšanas un pašbremzēšanas iekārtas; 
Riepas; 
Stūres iekārta. 

 
 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Ievadlekcija. Kursa uzdevumi. 2 2 - 
2.  Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
Civilās aviācijas lidmašīnu klasifikācija. Jaunās lidmašīnas  
radīšanas secība. 

12 8 4 

3.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Fizelāža (ATA 52/53/56) 10 6 4 
4. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas.. Spārni (ATA 57) 12 8 4 
5.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Stabilizatori (ATA 55) 2 2  
6.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Lidojuma vadības virsmas 
(ATA 55/57) 

4 2 2 

7.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Gondolas/Piloni (ATA 54) 6 2 4 
8.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Lidojuma vadības ierīces 
(ATA 27) 

8 4 4 

9. Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 2 2  
10.Gaisa kuģu šasija (ATA 32) 10 4 6 
11.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Pacelšanās un nosēšanas 
spārna mehanizācija 

6 4 2 

12. GK konstrukcijas svārstības 4 2 2 
13. Noslēguma lekcija 2 2  
Kopā  80 48 32 

 
 
3.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 48 60 
Laboratorijas darbi 8 10 
Praktiskās 
nodarbības 

8 10 

Patstāvīgais darbs 16 20 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Kontroldarbi: 
(1) Spārna stiprība.   
(2) Šasijas konstrukcijas stiprība. 
(3) Patstāvīgs darbs. PD tēma: Spārna stiprības analīze 
• Ieskaite 



• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu 
jautājumi.  Atvēlētais laiks — 60 minūtes) 

• Nobeiguma eksāmens 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāuzraksta 3 kontroldarbi (30% kopējā vērtējuma) 
• Patstāvīgs darbs (10% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite (20% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (40% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1.   Paramonov Yu. M. Aeroplane structure and strength analysis. Part 2// RTU, Av. institūts. 2002 

2. Paramonovs Ju . M. Transportu līdzekļu slodzes, resurss un drošums. // RTU, Av. 

institūts.2002  

3. Paramonov Yu. M. Boeing 767 

4. Paramonov Yu. M. Aeroplane construction and strength analysis. Part 1. Rīga: RAU, 1994  

5. M. Kleinhofs Lekciju konspekta daļas  

 
Papildliteratūra 

 
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. 
6. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, Транспорт, 1977.-304с. 
7. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
8. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība 
• Vēlams inženierzinātņu doktora grāds  

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Tāfele 
• Datorklase 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-313) 
• Mācību laboratorija (k. 19) 

 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja  
Prof.                                                                                         Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

1. Priekšmeta nosaukums 
 

    LIDMAŠĪNAS SISTĒMAS 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK202 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 11.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  5 KP, Kontaktstundas: 80 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Gaisa kuģu aerodinamika 
• Lidmašīnu konstrukcija 
• Materiāli un izstrādājumi 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa  sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt  zināšanas par lidmašīnas  sistēmu konstrukciju, agregātu atpazīšanu uz lidmašīnas 
un sistēmu piemēriem; 

• Apgūt lidmašīnas sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
• Apgūt pasažieru apkalpošanas sistēmu darbību 
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām 

un sagatavot 11.moduļa daļas testa kārtošanai 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Lidmašīnas sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija un darbības principi. 
 
8.2 Priekšmeta saturs 
8.2.1. Lidmašīnas sistēmu uzbūve, darbības principi 
8.2.2. Eiropas komisijas regula (EK) nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu III  pielikums, (66. daļa) A iedaļa, A 
apakšdaļa:  
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA,  

STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 
(p.: 11.4., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.15.,11.16., 11.17., 11.18.) 

 
1



11.4 Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija (ATA 21) 
11.4.1 Gaisa padeve 
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un 
pārvietojamo kompresoru;  
11.4.2 Gaisa kondicionēšana 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Turbodzesinātāji un dzesētāji; 
Sadales sistēmas; 
Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma. 
11.4.3 Hermetizēšana 
Hermetizēšanas sistēmas; 
Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus; 
Kabīnes spiediena augstuma regulētāji; 
11.4.4 Drošības un brīdināšanas sistēmas 
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
11.7 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes iekārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas; 
Traps. 
11.8 Ugunsdrošība (ATA 26) 
a) 
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
Ugunsdzēsības sistēmas; 
Sistēmu pārbaudes. 
b) 
Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 
 
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27) 
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre, spoilers; 
Trimmera vadības ierīce; 
Aktīvās slodzes vadības ierīce; 
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Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska, elektriska, lidojuma vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, virzienstūres ierobežotāja un stūres 
bloķēšanas sistēmas,  
Līdzsvarošana un nivelēšana; 
Iekrišanas aizsardzības un brīdinājuma sistēma. 
11.10 Degvielas sistēmas (ATA 28) 
Sistēmu izvietojums; 
Degvielas tvertnes; 
Degvielas padeves sistēmas; 
Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana; 
Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena ražošanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais; 
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos; 
Spiediena regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarne ar citām sistēmām. 
11.12 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30) 
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un ķīmiskās; 
Hermetizācija pret lietu; 
Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
Stiklu tīrīšanas sistēmas. 
11.15 Skābeklis (ATA 35) 
Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
Padeves regulēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
11.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36) 
Sistēmas izvietojums; 
Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes; 
Spiediena kontrole; 
Sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarnes ar citām sistēmām. 
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38) 
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Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti. 
11.18 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
 

11.B MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR VIRZUĻDZINĒJU AERODINAMIKA, 
 STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 

(p.:  11.3.,11.4., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.15.,11.16., 11.17.) 
 

 
11.4 Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija (ATA 21) 
Hermetizēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Kabīnes spiediena augstuma regulētāji, aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
11.7 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes izkārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis); 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas; 
Traps. 
11.8 Ugunsdrošība (ATA 26) 
a) 
Ugunsdzēsības sistēmas; 
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
Sistēmu pārbaudes. 
b) 
Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts. 
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27) 
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre; 
Trimmeri; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Sistēmu darbība: manuāla; 
Stūres bloķēšanas mehānismi; 
Līdzsvarošana un nivelēšana; 
Iekrišanas brīdinājuma sistēma. 
11.10 Degvielas sistēmas (ATA 28) 
Sistēmas izvietojums; 
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Degvielas tvertnes; 
Degvielas padeves sistēmas; 
Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana. 
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais; 
Spiediena regulēšana; 
Spēka sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi. 
11.12 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30) 
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un ķīmiskās; 
Uztvērēju un drenāžas apsilde; 
Stiklu tīrīšanas sistēmas. 
11.15 Skābeklis (ATA 32) 
Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
Padeves regulēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
11.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36) 
Sistēmas izvietojums; 
Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes; 
Spiediena regulēšana; 
Sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarnes ar citām sistēmām. 
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38) 
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;  
Korozijas aspekti. 
 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Lidmašīnu sistēmu vispārīgs raksturojums  4 6 
2. Lidmašīnas šasija 

- šasiju vispārīgs raksturojums 
- šasijas priekšējais balsts un tā kinemātika 
- priekšēja balsta agregātu konstrukcija un darbības principi 
- priekšēja balsta vadības sistēma  
- šasijas pamatbalstu konstrukcija un kinemātika 
- pamatbalsta agregātu konstrukcija un darbības principi 

 4 8 
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3. Lidmašīnas vadības sistēmas 
- vadības sistēmas raksturojums 
- augstumstūres vadība un tās agregāti 
- virziena stūres vadība un tās agregāti 
- šķersvadības sistēma un tās agregāti 
- spārna mehanizācijas vadības sistēmas darbība un tās agregāti 
 

 8 12 

4. Hidrauliskā sistēma 
- sistēmas izvietojums un enerģijas spiediena avoti 
- patērētāju sistēmas un to izvietojums 
- šasiju vadības sistēma 
- bremžu sistēma 
- hidrauliskās sistēmas agregātu konstrukcija un darbība 
 (filtri, akumulatori, sūkņi, dozatori, pretslīdes automāti, hidraulisko 
šķidrumu tvertnes, etc. 

 8 12 

5. Lidmašīnas gaisa kondicionēšanas un spiediena regulēšanas 
sistēmas 
- Gaisa padeve - gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja 
kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un pārvietojamo 
kompresoru;  
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas un to agregāti  
- Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma. 
- Kabīnes spiediena augstuma regulētāji; 
- Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus; 
- Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
- Drošības un brīdināšanas sistēmas 

 4 6 

6. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 
- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

 2 4 

7. Degvielas sistēmu tipi un izvietojums 
- Degvielas tvertnes; 
- Degvielas padeves sistēmas; 
- Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
- Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
- Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana; 
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 

 2 4 

8. Aizsardzība pret apledojumu un lietu  
-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
-Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un 
ķīmiskās; 
-Hermetizācija pret lietu; 
-Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
-Stiklu tīrīšanas sistēmas. 

 2 4 
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9. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 

 2 2 

10. Pneimatika/Vakuums  
- Sistēmas izvietojums; 
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots 
uz zemes; 
- Spiediena kontrole; 
- Sadale; 
 -Indikācijas un brīdinājumi; 
- Saskarnes ar citām sistēmām. 

 2 2 

11. Ūdens/atkritumi  
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un 
iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti. 

 2 4 
 

12.  Iekārtas un aprīkojums 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes izkārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis); 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas; 
Traps. 

 2 2 

13. Borta tehniskās apkopes sistēmas  
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 

 4 6 

  120 48 72 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 48 40 
Patstāvīgais darbs 72 60 
Kopā 120 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Lidmašīnu  sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi 
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• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā. 
• Jāizpilda un jāprezentē lidmašīnas sistēmas apraksts; atskaites pa tēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 60 minūtes) 
 
 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Boeing 767. Ju. Paramonov. 33.p 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes 
6. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. 
  

 
Papildliteratūra 
1. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, Транспорт, 1977.-304с. 
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
3. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с. 
  
  

 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Lidmašīnu  klase; 
• Lidmašīnu trenažieri 
• Lidmašīnu laboratorija 
• Lidmašīnu  agregāti korp.19. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorijas nodarbībām (2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Lidmašīnas  prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja  
Prof.                                                                                         Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     Helikoptera aerodinamika 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS105 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• matemātikā 
• fizika 
• aerodinamikas pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt helikoptera aerodinamikas uzdevumu un saturu, kā arī  to 
metožu lietošanu praktiskiem mērķiem. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm helikoptera aerodinamikas likumsakarībām un 
pētīšanas metodēm 

• Izprast helikoptera aerodinamiska aprēķina pamati. 
 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Helikoptera aerodinamika ir aerodinamika daļa, kura pēta helikoptera kustības likumsakarības gaisa 
plūsmā, kā arī to spēku savstarpējo iedarbību. 

 
8.2 Priekšmeta saturs 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) 
A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE 
(LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA 
 

12.1 Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Žiroskopiskās precesijas ietekme; 
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība; 



Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos; 
Pārneses tendence un tās korekcija; 
Koriolisa spēks un kompensācija; 
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga tangāža; 
Autorotācija; 
Zemes efekts. 
12.2 Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, no dzinēja kompresora 
novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana. 

 
 
 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Profila ģeometriskie un aerodinamiskie raksturojumi  4 2 2 
Aerodinamisks profils. Profila horda. Profila biezuma raksturojumi. 
Profila viduslīnija. Profila liekuma raksturojumi. Profilu 
klasifikācija atkarība no relatīva biezuma  

   

Profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients    
Profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrējās leņķa funkcija    
Spiediena centrs un profila fokuss    
Aerodinamiskie raksturojumi, kā ģeometrisko parametru un Re 
funkcijas 

   

Lāpstas profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients    

Lāpstas profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrējās leņķa 
funkcija 

   

2. Nesējskrūves mehānika 6 2 4 
Terminoloģija, helikoptera sastāvdaļas.    

Helikoptera galvenā rotora ģeometriskie raksturojumi. Jēdziens par 
lāpstas ģeometrisku grodumu un aerodinamisku grodumu. 
Helikoptera galvenā rotora aksiālā un slīpā applūsmes. Apgrieztās 
applūsmes zona.  

   

Žiroskopiskās precesijas ietekme. Reaktīvais griezes moments un    



direktīvā vadība. Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu 
galos. 
Pārneses tendence un tās korekcija. Koriolisa spēks un 
kompensācija 

   

Lāpstu dempferu funkcija     

3. Nesējskrūves lāpstas  4 4 - 

Spēki un momenti, kas darbojas uz lāpstu. Lāpstas azimuta leņķis. 
Lāpstas spara-kustība un spara-moments..   

   

Lāpstas šarnīri. Lāpstu konuss un ko-koniskums. Jēdziens par 
lāpstas slaidumu un resgaļa triecienu. Lāpstas bīstamā tuvināšana ar 
helikoptera konstrukciju 

   

Helikoptera galvenā rotora īpatnējā  slodze un tā lietderības 
koeficients 

   

4. Helikoptera vadība 4 4 - 
Helikoptera nesējskrūves vadība un sašķiebšanas automāts.     
Cikliskā vadības sistēma.    

Kolektīvā vadības sistēma.    

Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori    

5. Helikoptera spēku iekārta  2 2 - 
Dzinēja augstuma un ātruma raksturojumi.    
6. Helikoptera lidojumu dinamika 6 4 2 
Aerodinamiskie spēki un  momenti horizontālā lidojumā un  
pazemināšanas režīmā. Helikoptera pazemināšana ar virzes ātrumu.  

   

Helikoptera darbs pie ekrāna virsmas tās hidrodinamiskais efekts    

Helikoptera ieskrējiens mazā augstumā    

Helikoptera lidojuma ekstremālie augstums un ātrums, statiskie un 
dinamiskie griesti, vertikālā ātrumspēja 

   

Helikoptera kustības dinamika zemē. Zemes rezonanse     
7. Helikoptera balansēšana, vadāmība un  stabilitāte 
 

6 4 2 

Helikoptera garenbalansēšanas raksturojumi, tangāža leņķis un 
statiskā stabilitāte. 

   

Slīdes un sānsveres leņķī. Helikoptera sānu balansēšana, tā divas 
daļas. Sānu kustības statiskā stabilitāte 

   

Helikoptera dinamiskā reakcija. Slāpēšana un dinamiskā stabilitāte.     
Automātiskās stabilizācijas sistēma    
Helikoptera vadāmības galveni raksturojumi un vadāmības rezerves    

Kopā: 32 22 10 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 22 45.84 
Laboratorijas darbi 4 8.33 
Praktiskās nodarbības 6 12.50 
Patstāvīgais darbs 16 33.3 
Kopā 48 100 



 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Profila un spārna aerodinamiskie raksturojumi 
zemskaņa plūsmā  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Helikoptera līdzsvarošana un nivelēšana. 
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Helikoptera aerodinamiskais aprēķins  
• Nobeiguma eksāmens 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāvēt  1 laboratorijas darbi un 2 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250 

pp. 
2. А.М. Володко. Основы аэродинамики и динамики полета вертолетов// Учебноу 

пособие для вузов. – Москва: Транспорт, 1988. -342 с. 
3. Вертолеты. Книга 1: Аэродинамика// Под редакцией М.Л. Миля. - Москва: 

Машиностроение, 1966. -454 с. 
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp.  
5. V.Pavelko. Gaisa kuģu aerodinamika // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 55 lpp. 
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York. 
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley 

& Sons, Inc., 1995  ISBN 0-471-57506-2 672 pages 
8. Anderson, D.F. and Eberhardt, S., Understanding Flight, McGraw-Hill, 2001. 
9. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e  Arnold M. Kuethe and 

Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4,  572 pages 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aerodinamiskā caurule; 
• Datorklase; 
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-207) 
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā)  



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 
2.  

     HELIKOPTERA KONSTRUKCIJA 
 

3. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK103 
 

4. Statuss: 
• Obligātās izvēles priekšmets.  
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 12.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:   5 KP, Kontaktstundas: 80 stundas 

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• matemātikā, 
• fizika 
• aerodinamikas pamati  

 
6. Vispārīgais mērķis  

Mācību priekšmeta helikoptera konstrukcija mērķis ir apgūt  konstrukciju un tās uzbūvi, 
slogojumu, svārstības 
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt zināšanas par specifiskām helikoptera konstrukcijas analīzes metodēm 
• Izprast helikoptera konstrukcijas detaļas slogošanu un aprēķināšanas metodes. 
 

 
8. Saturs 

8.1. Priekšmeta saturs 
Helikoptera konstrukcijas agregāti. Helikoptera korpusa konstrukcija: fizelāžā, astes sija. 
Helikoptera nesošā gaisa skrūve. Lidojuma vadības virsmas un  vadības ierīces. Šasija. 
Praktiskais darbs: Helikoptera agregātu apskate un apraksts laboratorijā un apguve lidlaukā.  
2. Korpusa konstrukcijas galvenie principi. Konstrukciju klasifikācija. Lidotspējas prasības. 
Slogojums un spriegums konstrukcijā. Gaisa skrūves darbība un konstrukcija. Korpusa detaļu 
konstrukcija un savienošanas metodes. Virsmas aizsardzības metodes. Šasijas konstrukcijas tipi 
un  slogojums.. Vadības sistēmu slogojums un aprēķins. Konstrukcijas svārstības.  

 
8.2. ES Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 

 III PIELIKUMS, (66. daļa). Saskaņa ar nodaļām 12.1., 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.14 no   
12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 

 



 
 
 
12.1 Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Žiroskopiskās precesijas ietekme; 
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība; 
Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos; 
Pārneses tendence un tās korekcija; 
Koriolisa spēks un kompensācija; 
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga tangāža; 
Autorotācija; 
Zemes efekts. 
 
12.2 Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, no dzinēja kompresora 
novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana. 
 
12.3 Lāpstu iestatīšana un vibrāciju analīze 
Rotora noregulēšana; 
Galvenā un stūres rotora asu iestatīšana; 
Statiskā un dinamiskā balansēšana; 
Vibrāciju veidi, vibrāciju samazināšanas metodes; 
Zemes rezonanse. 
 
12.4 Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes. 
 
12.5 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas 
a) 
Lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības gadījumā; 
Primārā, sekundārā un terciārā konstrukcijas klasifikācija; 
Drošuma, droša kalpošanas laika, bojājumu pielaides jēdzieni; 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Spriegums, deformācija, liece, spiede, bīde, vērpe, stiepe, centrbēdzes spēku radītais spriegums, 
nogurums; 
Drenāžas un ventilācijas noteikumi; 
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
b) 



Izgatavošanas metodes: noslogotas virsmas fizelāžai, apļveida karkasa elementiem, stringeriem, 
lonžeroniem, starpsienām, rāmjiem, dubleriem, spraišļiem, šķērsribām, sijām, grīdas konstrukcijām, 
stiprinājumiem, apšūšanas un pretkorozijas aizsardzības metodes;  
Pilonu, stabilizatoru un šasijas pievienojumi; 
Sēdekļu uzstādīšana; 
Durvis: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības ierīces; 
Logi un priekšējā stikla konstrukcija; 
Degvielas tvertnes; 
Ugunsdrošās starpsienas; 
Dzinēja stiprinājumi; 
Konstrukcijas montāžas metodes: kniedēšana, skrūvēšana, līmēšana; 
Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana, krāsošana. 
Virsmas tīrīšana. 
Korpusa simetrija: iztaisnošanas metodes un simetrijas pārbaudes. 
 
12.14. Šasija (ATA 32) 
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
 

 
Stundu skaits Temati 

Kopā Teor. Prakt. 
1.  Ievadlekcija. Kursa uzdevumi. 2 2 - 
 Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika 

Terminoloģija; 
Žiroskopiskās precesijas ietekme; 
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība; 
Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos; 
Pārneses tendence un tās korekcija; 
Koriolisa spēks un kompensācija; 
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga 
tangāža; 
Autorotācija;  Zemes efekts. 

12 8 4 

2. Konstrukciju klasifikācija. Lidotspējas prasības. Slogojums 
un spriegums konstrukcijā. Gaisa skrūves darbība un 
konstrukcija. Korpusa detaļu konstrukcija un savienošanas 
metodes. 

10 6 4 

3. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas 
a) 
Lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības gadījumā; 
Primārā, sekundārā un terciārā konstrukcijas klasifikācija; 
Drošuma, droša kalpošanas laika, bojājumu pielaides 
jēdzieni; 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Spriegums, deformācija, liece, spiede, bīde, vērpe, stiepe, 
centrbēdzes spēku radītais spriegums, nogurums; 

   



Drenāžas un ventilācijas noteikumi; 
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
 

4. b) 
Izgatavošanas metodes: noslogotas virsmas fizelāžai, apļveida 
karkasa elementiem, stringeriem, lonžeroniem, starpsienām, 
rāmjiem, dubleriem, spraišļiem, šķērsribām, sijām, grīdas 
konstrukcijām, stiprinājumiem, apšūšanas un pretkorozijas 
aizsardzības metodes;  
Pilonu, stabilizatoru un šasijas pievienojumi; 
Sēdekļu uzstādīšana; 
Durvis: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības ierīces; 
Logi un priekšējā stikla konstrukcija; 
Degvielas tvertnes; 
Ugunsdrošās starpsienas; 
Dzinēja stiprinājumi; 
Konstrukcijas montāžas metodes: kniedēšana, skrūvēšana, 
līmēšana; 
Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, 
anodēšana, krāsošana. 
Virsmas tīrīšana. 
Korpusa simetrija: iztaisnošanas metodes un simetrijas 
pārbaudes. 
 

14 10 4 

5.  Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 

10 4 6 

6. Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres 
rotors, no dzinēja kompresora novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un 
pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami 
stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma 
vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana. 
 

10 6 4 

7. Šasija (ATA 32) 
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
 

10 4 6 



8. Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes 

6 4 2 

9. Konstrukcijas svārstības 4 2 2 
10. Noslēguma lekcija. Perspektīvie helikopteri 2 2  
Kopā  80 48 32 

 
 
8.3. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 48 60 
Laboratorijas darbi 8 10 
Praktiskās 
nodarbības 

8 10 

Patstāvīgais darbs 16 20 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Ieskaite 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 12.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 60 minūtes) 
• Nobeiguma eksāmens 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāuzraksta 3 kontroldarbi (30% kopējā vērtējuma) 
• Patstāvīgs darbs (10% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite (20% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (40% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

. 11. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Paramonov Yu. M. Aeroplane structure and strength analysis. Part 2// RTU, Av. institūts. 

2002  
2. Paramonovs Ju . M. Transportu līdzekļu slodzes, resurss un drošums. // RTU, Av. 

institūts.2002  
3. Paramonov Yu. M. Aeroplane construction and strength analysis. Part 1. Rīga: RAU, 1994  
4. M. Kleinhofs Lekciju konspekta daļas  

 
 
Papildliteratūra 

 
1. Helikopteru rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Mi-8 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. Bell 206 
7. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
 
 



12. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā  izglītība 
• Vēlams inženierzinātņu doktora grāds  

 
13. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Tāfele 
• Datorklase 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
14. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (2-313) 
• Mācību laboratorija (k. 19) 

 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja  
Prof.                                                                                         Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

  HELIKOPTERA SISTĒMAS 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK533 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 12.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Helikoptera  aerodinamika 
• Helikoptera konstrukcija 
• Materiāli un izstrādājumi 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt helikoptera un tā sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt  zināšanas par  sistēmu konstrukciju, agregātu atpazīšanu uz lidmašīnas un sistēmu 
piemēriem; 

• Apgūt helikoptera sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
• Apgūt pasažieru apkalpošanas sistēmu darbību 
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām 

un sagatavot 12.moduļa daļas testa kārtošanai 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Helikoptera konstrukcija, sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija un darbības principi. 
 
8.2 Priekšmeta saturs 
8.2.1. Helikoptera  sistēmu uzbūve, darbības principi 
8.2.2. Eiropas komisijas regula (EK) nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu III pielikums, (66. daļa) A iedaļa, A 
apakšdaļa:  
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
12. MODULIS. HELIKOPTERA  AERODINAMIKA,  

STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 
(p.: 12.2., 12.4., 12.6., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14.,12.16.) 

 
12.2 Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
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Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, no dzinēja kompresora 
novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana. 
12.4 Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes. 
12.6 Gaisa kondicionēšana (ATA 21) 
12.6.1 Gaisa padeve 
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto gaisu un pārvietojamo kompresoru;  
12.6.2 Gaisa kondicionēšana 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Sadales sistēmas; 
Plūsmas un temperatūras kontroles sistēmas; 
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
12.9 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas; 
Celšanas sistēmas. 
b) 
Avārijas peldēšanas sistēmas; 
Kabīnes izkārtojums, kravas stiprināšana; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana. 
12.10 Ugunsdrošība (ATA 26) 
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
Ugunsdzēsības sistēmas; 
Sistēmu pārbaudes. 
12.11 Degvielas sistēmas (ATA 28) 
Sistēmas izvietojums; 
Degvielas tvertnes; 
Degvielas padeves sistēmas; 
Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana. 
12.12 Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
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Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais; 
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos; 
Spiediena regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarne ar citām sistēmām. 
12.13 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30) 
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
Pretapledošanas un atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
Hermetizācija pret lietu; 
Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
12.14 Šasija (ATA 32) 
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
12.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36) 
Sistēmas izvietojums; 
Avoti: dzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes; 
Spiediena regulēšana; 
Sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarnes ar citām sistēmām. 
 
 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Helikopteru sistēmu vispārīgs raksturojums  2 4 
2. Nesējskrūves uzbūve 

Lāpstu iestatīšana un vibrāciju analīze 
Rotora noregulēšana; 
Galvenā un stūres rotora asu iestatīšana; 
Statiskā un dinamiskā balansēšana; 
Vibrāciju veidi, vibrāciju samazināšanas metodes; 
Zemes rezonanse. 
Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes. 
 

 4 8 

3.  Šasija  
Uzbūve, triecienu vājināšana; 

 4 8 
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Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
 

4 Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, 
no dzinēja kompresora novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un 
pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma 
vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana 
 

 10 14 

5. Hidrauliskā sistēma 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais; 
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos; 
Spiediena regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarne ar citām sistēmām 

 8 12 

6. Gaisa kondicionēšana 
 Gaisa padeve 
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto 
gaisu un pārvietojamo kompresoru;  
 Gaisa kondicionēšana 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Sadales sistēmas; 
Plūsmas un temperatūras kontroles sistēmas; 
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
 

 2 4 

7. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 

 2 4 
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- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

8. Degvielas sistēmu tipi un izvietojums 
- Degvielas tvertnes; 
- Degvielas padeves sistēmas; 
- Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
- Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
- Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana; 
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 

 2 4 

9. Aizsardzība pret apledojumu un lietu  
-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
-Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un 
ķīmiskās; 
-Hermetizācija pret lietu; 
-Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
-Stiklu tīrīšanas sistēmas. 

 2 2 

10. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 

 2 2 

11. Pneimatika/Vakuums  
- Sistēmas izvietojums; 
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots 
uz zemes; 
- Spiediena kontrole; 
- Sadale; 
 -Indikācijas un brīdinājumi; 
- Saskarnes ar citām sistēmām. 

 2 2 

12. Ūdens/atkritumi  
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un 
iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti. 

 2 2 
 

13. Iekārtas un aprīkojums  
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas; 
Celšanas sistēmas. 
Avārijas peldēšanas sistēmas; 
Kabīnes izkārtojums, kravas stiprināšana; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana. 
 

 2 2 
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  120 48 72 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 48 40 
Patstāvīgais darbs 72 60 
Kopā 120 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• helikopteru  sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā. 
• Jāizpilda un jāprezentē helikoptera sistēmas apraksts; atskaites pa tēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 12.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 60 minūtes) 
 
 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Helikopteru rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Вертолет МИ-8 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. Helicopter Bell 206 
6.  
  

 
Papildliteratūra 
1. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
2.  
3.  
  
  

 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Helikoptera  klase; 
• Helikoptera trenažieri 
• Sistēmu stendi laboratorijās 
• helikopteru  agregāti korp.2, 19. 
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13. Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorijas nodarbībām (2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Helikopteri  prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 
 
 
 

1. Mācībupriekšmeta nosaukums 
  AVIĀCIJAS DZINĒJU KONSTRUKCIJA 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:  
  TAD 114 
 
3. Statuss: 

•  Pirmā līmeņa profesionālās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 15 un 16. moduļu  

priekšmets 
 

4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas 
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Materiālu pretestība; 
• Materiāli un komponenti; 
• Aviācijas dzinēju teorija. 
 

6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta “Civilās aviācijas dzinēji” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu 
priekštatu par civilās aviācijas dzinēju konstrukciju un stiprību. Iemācīt studentus 
tehniski pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas 
dzinēju detaļu studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par GTD un VD sistēmu un 
pamatmezglu konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot viņus praktisku jautājumu 
risināšanai, kuri saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas 
iestādēs. 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Inženieru grafikā; 
• Tehniskā mehānikā; 
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām aviācijas VD un GTD detaļu aprēķina  

metodēm; 
• Izprast GTD un VD pamatmezglu darbu un konstrukciju. 
• Zināt pareizi pielietot statistiskās metodes ekonomisko parādību analīzē. 
• Zināt GTD un VD pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo izpildījumu, 

kā arī GTD un VD pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības principus. 
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu. 

8. Saturs 
 8.1 Priekšmeta apraksts 

Studējot civilās aviācijas dzinējus, studenti apgūst mūsdienu aviācijas dzinēju 
siltumfizikālos procesus, aviodzinēju konstrukciju un stiprību, to pamatsistēmu 
funkcionēšanu. Tiek dota aviācijas dzinēju atsevišķu mezglu un agregātu darbības kopējais 
princips un īpatnības. Tiek aplūkoti detaļu stiprinājuma varianti un agregātu montāžas 
paņēmieni. Priekšmetā tiek apskatīta arī mūsdienu aviācijas dzinēju ražošanas attīstības 
perspektīvas. 
Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa 

 
1



kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un 
šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments 
attiecas uz EEZ) III PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA 
KUĢU TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 

15. MODULIS. Gāzturbīnu dzinējs 
(15.1; 15.4 – 15.7; 15.10 – 15.13; 15.16 – 15.18; 15.20) 

15.1   Pamati: 
Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas 
izvietojums un darbība. 

15.4   Kompresori 
Aksiāla un centrabēdzes tipa kompresori. 
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un lietojums. 
Ventilatora balansēšana. 
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti, regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, 
regulējamas statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas. 

15.5   Degkamera 
Konstrukcijas īpašības un darbības principi. 

15.6   Turbīnu sekcija 
Lāpstiņas pievienojums pie diska. 
Sprauslu vadaparāts. 

15.7   Izplūdes sistēma 
Konstrukcijas īpatnības un darbības principi. 
Dzinēja trokšņa samazināšana. 
Reversa iekārtas. 

15.10 Eļļošanas sistēmas 
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas. 

15.11 Degvielas sistēmas 
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas. 

15.12 Gaisa padeves sistēmas 
Dzinēja gaisa plūsmas sadales un pretapledošanas vadības sistēmu, ieskaitot iekšējās 
dzesēšanas, hermetizēšanas un ārējos gaisa patērētājus, darbība. 

15.13 Palaišanas un aizdedzes sisēmas 
Aizdedzes sistēmas un to sastāvdaļas. 
Tehniskās apkopes drošības prasības. 

15.16 Turbopropelleru dzinēji 
Brīvās sapārotas turbīnas un mehāniski savienotās turbīnas. 
Reduktori. 

15.17 Turbovārpstas dzinēji 
Komponējums, piedziņas sistēmas, reduktori, savienojumi, vadības sistēmas. 

15.18 Palīgdzinēji 
Mērķi, darbība, aizsargsistēmas. 

15.20 Ugunsdrošības sistēmas 
Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība. 

 
 
 
 

16. MODULIS. Virzuļdzinējs 
(16.1; 16.3 - 16.7; 16.9) 

 
16.1 Pamati 
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Darbības principi – divtaktu, četrtaktu, benzīna dzinējs un dīzeļdzinējs; 
Cilindru darba tilpums un kompresijas pakāpe; 
Dzinēju konfigurācija un aizdedzes secība. 

16.3 Dzinēja uzbūve 
Karteris klokvārpsta, sadales vārpstas un nostādīnātāji; 
Palīgpārnesumkārba; 
Cilindra un virzuļa komplekti; 
Klaņi, ieplūdes un izplūdes kolektori; 
Vārstu mehānismi; 
Propellera reduktori; 

16.4 Dzinēja degvielas sistēmas 
16.4.1 Karburatori 

Veidi, uzbūve un darbības principi; 
Atledošana un apsilde. 

16.4.2 Degvielas iesmidzināšanas sistēmas 
Veidi, uzbūve un darbības principi. 

16.4.3 Elektriskā dzinēja vadība. 
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības 
sistēmas (FADEC), darbība; 
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas. 

16.5 Palaišanas un aizdedzes sistēmas 
Palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas; 
Magneto veidi, uzbūve un darbības principi; 
Aizdedzes elektroinstalācija, aizdedzes sveces; 
Augstsprieguma un zemsprieguma sistēmas. 

16.6 Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas 
Uzbūve un darbība šādām sistēmām: ieplūdes sistēmas, ieskaitot dublējošās gaisa 
padeves sistēmas; 
Izplūdes sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas – gaisa un šķidruma. 

16.7 Kompresori/Turbokompresori 
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz dzinēja parametriem; 
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība; 
Vispārējā terminoloģija; 
Vadības sistēmas; 
Sistēmas aizsardzība. 

16.9 Eļļošanas sistēmas 
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas. 

 
 

8.2  Priekšmeta saturs 
Stundu skaits Temati Kopā Teor. Prakt.

1. Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit 
cilindra un virzula grupā. Īsa virzuļdzinēju attīstības vēsture. 
TRD un tā pamatelementi. Procesu līdzība, kuri norit TRD un 
virzuļdzinējos. Vienkontūru TRD. Divkontūru TRD. 
Turbopropelleru dzinējs. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība. 

4 2 2 

2. GTD un VD uzbūve un galvenie raksturlielumi. VD cilindru 
virzuļu grupas, kloķa-klaņa mehānisms, spiednes, reduktora 
konstrukcijas īpašības. 

4 2 2 

3. Dzinēju degvielas sistēmas. GTD un VD eļļošanas, barošanas, 
aizdedzes, līdzsvarošanas sistēmas. 6 4 2 

4.    GTD un VD degvielas sistēmas. 
Karburatori. Degvielas iesmidzināšanas sistēmas: veidi, 6 4 2 
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uzbūve un darbības principi; atledošana un apsilde. 
5.    GTD un VD palaišanas un aizdedzes sistēmas: 

palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas; 
magneto veidi, uzbūve un darbības principi; 
aizdedzes sveces. 

6 4 2 

6.    GTD un VD ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas. 4 2 2 
7.   VD kompresori/turbokompresori: 

Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz 
dzinēja parametriem; 
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība; 
Vispārējā terminoloģija; 
Vadības sistēmas; 
Sistēmas aizsardzība. 

 

2 2  

Kopā 32 20 12 
 

8.3  Nodarbību sadalījums 

 Nodarbību skaits procenti 

Teorija 20 62,5` 
Labaratorijas 
nodarbības 12 37,5 

Kopā 32 100 
 

8.4  Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
• GTD un VD detaļu konstrukcija un apraksts (pēc brīvas izvēles) 
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi 
• Tests atbilstoši 66.sadaļas 16. moduļa prasībām 

9.  Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts. 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tik veikts 10 ballu sistēmā. 
 
10.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• М.Д. Банов, В.В. Казьмин, Е.В. Чемохуд. Авиационные поршневые двигатели: 
Конспект лекций. – Рига, РКИИГА, 1986,-с. 46. 

• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция, 
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997. 

• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД: 
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и 
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36. 

• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко.  Методические указания к курсовой 
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и 
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999, 

•  M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos 
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU, 
1999, 

• M.Banovs, I.Pavelko “Virszemes transporta dzinēju stiprība (virzuļdzinēju stiprība)” 
lekciju konspekts. Rīga, RTU Aviācijas institūts, 2001,   

• Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 
630p, 
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• A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc.1994. 550p, 
• Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972, 
• Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев. 

«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва, 
«Воздушный Транспорт», 1992. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• gāzturbīnu dzinēju klase; 
• gāzturbīnu dzinēju labaratorija un rasējumi; 
• gāzturbīnu dzinēju agregāti; 
•   dzinēju maketi; 
•   dzinēju un agregātu rasējumi un shēmas; 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
• periodiskā literatūra; 
• mācību materiāli. 

 
13. Priekšmeta norises vietas 

• Auditorija nodarbībām ( 1  -102) 
• Agregātu labaratorija ( 1 -102) 

 
 
 
Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja     Muharbijs Banovs 
Tālr. 681296 
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1

Mācību priekšmeta plāns. 
 
1. Priekšmeta nosaukums 

GĀZTURBĪNU DZINĒJU KONSTRUKCIJA 
 
2.    Nr. priekšmetu reģistrā: 
       TAD-503 
3.    Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 15. moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas 
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Materiālu pretestība; 
• Materiāli un komponenti; 
• Aviācijas dzinēju teorija. 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Mācību priekšmeta “Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija un izturība” mērķis ir 
noformulēt mūsdienīgu priekštatu par civilās aviācijas dzinēju konstrukciju un stiprību. Iemācīt 
studentus tehniski pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas 
gāzturbīnu dzinēju detaļu studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par GTD sistēmu un 
pamatmezglu konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot studentus praktisku jautājumu 
risināšanai, kuri saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas iestādēs. 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenām aviācijas GTD detaļu aprēķina metodēm; 
• Izprast GTD pamatmezglu darbu un konstrukciju  
• Zināt GTD pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo izpildījumu, kā arī GTD 

pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības principus. 
• Iemaņas korekti lietot GTD konstrukcijas terminoloģiju, pildot aprēķinus. Izprast 

aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu. 

8.    Saturs 
8.1.  Priekšmeta apraksts 

Studējot civilās aviācijas dzinējus, studenti apgūst mūsdienu aviācijas dzinēju siltumfizikālos 
procesus, aviodzinēju konstrukciju un stiprību, to pamatsistēmu funkcionēšanu. Tiek dota aviācijas 
dzinēju atsevišķu mezglu un agregātu darbības kopējais princips un īpatnības. Tiek aplūkoti detaļu 
stiprinājuma varianti un agregātu montāžas paņēmieni. Priekšmetā tiek apskatīta arī mūsdienu 
aviācijas dzinēju ražošanas attīstības perspektīvas. 

Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē 
iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) III 
PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢU TEHNISKĀS APKOPES 
LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 
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15. MODULIS. Gāzturbīnu dzinējs 
(15.1 – 15.7; 15.10 – 15.13; 15.16 – 15.18; 15.20) 

15.1   Pamati: 
Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas 
izvietojums un darbība. 

15.3   Ieplūde 
Kompresora ieplūdes kanāli. 
Aizsardzība pret apledošanu. 

15.4   Kompresori 
Aksiāla un centrabēdzes tipa kompresori. 
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un lietojums. 
Ventilatora balansēšana. 
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti, regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, regulējamas 
statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas. 

15.5   Degkamera 
Konstrukcijas īpašības un darbības principi. 

15.6   Turbīnu sekcija 
Lāpstiņas pievienojums pie diska. 
Sprauslu vadaparāts. 
Turbīnas lāpstiņu slodzes un vibrācijas cēloņi un ietekme. 

15.7   Izplūdes sistēma 
Konstrukcijas īpatnības un darbības principi. 
Dzinēja trokšņa samazināšana. 
Reversa iekārtas. 

15.10 Eļļošanas sistēmas 
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas. 

15.11 Degvielas sistēmas 
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas. 

15.12 Gaisa padeves sistēmas 
Dzinēja gaisa plūsmas sadales un pretapledošanas vadības sistēmu, ieskaitot iekšējās 
dzesēšanas, hermetizēšanas un ārējos gaisa patērētājus, darbība. 

15.13 Palaišanas un aizdedzes sisēmas 
Aizdedzes sistēmas un to sastāvdaļas. 
Tehniskās apkopes drošības prasības. 

15.16 Turbopropelleru dzinēji 
Brīvās sapārotas turbīnas un mehāniski savienotās turbīnas. 
Reduktori. 

15.17 Turbovārpstas dzinēji 
Komponējums, piedziņas sistēmas, reduktori, savienojumi, vadības sistēmas. 

15.18 Palīgdzinēji 
Mērķi, darbība, aizsargsistēmas. 

15.20 Ugunsdrošības sistēmas 
Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība. 

8.2. Priekšmeta saturs 
Stundu skaits Temati Kopā Teorija Praktika 

1. Aviācijas dzinēju klasifikācija. 2 2  
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2. Virzuļdzinēju un gāzturbīnu dzinēju cikli, to 
salīdzināšana un analīze. 2 2  

3. Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un 
turbopropelleru dzinēju konstrukcijas izvietojums 
un darbība. 

6 4 2 

4. Ieplūde. 
Aizsardzība pret apledošanu. 2 2  

5. Kompresori. 
Aksiāla un centrabēdzes tipa kompresori. 
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un 
lietojums. 
Ventilatora balansēšana. 
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti, 
regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, regulējamas 
statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas. 
Kompresora konstrukcijas analīze. 

6 4 2 

6. Degkamera 
Konstrukcijas īpašības un darbības principi. 
Konstrukcija un degvielas sprauslas konstrukcijas 
analīze. 
Degkameras konstrukcijas analīze. 

4 4  

7. Turbīnu sekcija. 
Lāpstiņas pievienojums pie diska. 
Sprauslu vadaparāts. 
Turbīnas lāpstiņu slodzes un vibrācijas cēloņi un 
ietekme. 
Turbīnas konstrukcijas analīze. 

6 4 2 

8. Reduktori. 
Reduktoru konstrukcija. 
Reduktora konstrukcijas analīze. 

4 2 2 

9. Izplūdes sistēma. 
Konstrukcijas īpatnības un darbības principi. 
Dzinēja trokšņa samazināšana. 
Reversa iekārtas. 

4 2 2 

10. Eļļošanas sistēmas. 
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas. 2 2  

11. Turbopropelleru dzinēji. 
Brīvās sapārotas turbīnas un mehāniski savienotās 
turbīnas. 

4 2 2 

12. Turbovārpstas dzinēji. 
Komponējums, piedziņas sistēmas, reduktori, 
savienojumi, vadības sistēmas. 

2 2  

13. Palīgdzinēji (APU). 
Mērķi, darbība, aizsargsistēmas. 2 2  

14. Ugunsdrošības sistēmas. 
Atklāšanas un dzesēšanas sistēmu darbība. 2 2  

Kopā 48 36 12 
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8.3 Nodarbību sadalījums 

 Nodarbību skaits procenti 

Teorija 36 75 
Labaratorijas nodarbības 12 25 
Kopā 48 100 

8.4  Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
• Gāzturbīnu dzinēju elementu un mezglu (pēc brīvas izvēles) konstruktīvā analīze 
• Nobeiguma ieskaite ar atzīmi 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 15. moduļa prasībām 

 
9.  Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts. 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 

  Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 
10.  Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция, 
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997. 

• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД: 
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и 
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36. 

• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко.  Методические указания к курсовой 
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и 
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999, 

•  M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos 
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU, 1999, 

• Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 
630p, 

• A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550p, 
• Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972, 
• Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев. 

«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва, 
«Воздушный Транспорт», 1992. 

 
11.  Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds 

 
12.  Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• Gāzturbīnu dzinēju klase 
• Gāzturbīnu dzinēju labaratorija un rasējumi 
• Gāzturbīnu dzinēju agregāti 

 
13.  Priekšmeta norises vietas 

• Auditorija nodarbībām (2 -104) 
• Agregātu labaratorija (2 -104) 

 
 
 
Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja     Muharbijs Banovs 
Tālr. 6812964 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 
 
 
 

1. Mācībupriekšmeta nosaukums 
VIRZUĻDINĒJU KONSTRUKCIJA 

 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:  
  TAD 524 
 
3. Statuss: 

• 1. līmeņa līmeņa priekšmets. 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 16. moduļu  priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas 
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Materiālu pretestība; 
• Materiāli un komponenti; 
• Aviācijas virzuļdzinēju teorija; 
 

6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta “Virzuļdzinēji” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu priekštatu par 
dzinēju konstrukciju un elementu stiprības. Iemācīt studentus tehniski pareizi risināt 
jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas virzuļdzinēju detaļu 
studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par virzuļdzinēju sistēmu un pamatmezglu 
konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot viņus praktisku jautājumu risināšanai, kuri 
saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas iestādēs. 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Inženieru grafikā; 
• Tehniskā mehānikā; 
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām aviācijas virzuļdzinēju detaļu aprēķina  

metodēm; 
• Izprast virzuļdzinēju pamatmezglu darbu un konstrukciju. 
• Zināt pareizi pielietot statistiskās metodes ekonomisko parādību analīzē. 
• Zināt virzuļdzinēju pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo 

izpildījumu, kā arī virzuļdzinēju pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības 
principus. 

• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu. 

8. Saturs 
 8.1 Priekšmeta apraksts 

Studējot virzuldzinējus, studenti apgūst mūsdienu aviācijas virzuļdzinēju siltumfizikālos 
procesus, aviācijas virzuļdzinēju konstrukciju un stiprības pamatus, to pamatsistēmu 
funkcionēšanu. Tiek dota virzuļdzinēju atsevišķu mezglu un agregātu darbības kopējais 
princips un īpatnības. Tiek aplūkoti detaļu stiprinājuma varianti un agregātu montāžas 
paņēmieni. Priekšmetā tiek apskatīta arī mūsdienu aviācijas virzuļdzinēju ražošanas 
attīstības perspektīvas. 

Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa 
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un 
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šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments 
attiecas uz EEZ) III PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA 
KUĢU TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
16. MODULIS. Virzuļdzinējs 

(16.1; 16.3 - 16.7; 16.9) 
 

16.1 Pamati 
Darbības principi – divtaktu, četrtaktu, benzīna dzinējs un dīzeļdzinējs; 
Cilindru darba tilpums un kompresijas pakāpe; 
Dzinēju konfigurācija un aizdedzes secība. 

16.3 Dzinēja uzbūve 
Karteris klokvārpsta, sadales vārpstas un nostādīnātāji; 
Palīgpārnesumkārba; 
Cilindra un virzuļa komplekti; 
Klaņi, ieplūdes un izplūdes kolektori; 
Vārstu mehānismi; 
Propellera reduktori; 

16.4 Dzinēja degvielas sistēmas 
16.4.1 Karburatori 

Veidi, uzbūve un darbības principi; 
Atledošana un apsilde. 

16.4.2 Degvielas iesmidzināšanas sistēmas 
Veidi, uzbūve un darbības principi. 

16.4.3 Elektriskā dzinēja vadība. 
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības 
sistēmas (FADEC), darbība; 
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas. 

16.5 Palaišanas un aizdedzes sistēmas 
Palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas; 
Magneto veidi, uzbūve un darbības principi; 
Aizdedzes elektroinstalācija, aizdedzes sveces; 
Augstsprieguma un zemsprieguma sistēmas. 

16.6 Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas 
Uzbūve un darbība šādām sistēmām: ieplūdes sistēmas, ieskaitot dublējošās gaisa 
padeves sistēmas; 
Izplūdes sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas – gaisa un šķidruma. 

16.7 Kompresori/Turbokompresori 
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz dzinēja parametriem; 
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība; 
Vispārējā terminoloģija; 
Vadības sistēmas; 
Sistēmas aizsardzība. 

16.9 Eļļošanas sistēmas 
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas. 

 
8.2  Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati Kopā Teor. Prakt.
1. Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit 

cilindra un virzula grupā. Īsa virzuļdzinēju attīstības vēsture. 
TRD un tā pamatelementi. Procesu līdzība, kuri norit TRD un 
virzuļdzinējos. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība. 

4 2 2 

2. Virzuļdzinēju uzbūve un galvenie raksturlielumi. Virzuļdzinēju 4 2 2 
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cilindru virzuļu grupas, kloķa-klaņa mehānisms, spiednes, 
reduktora konstrukcijas īpašības. 

3. Virzuļdzinēju degvielas sistēmas. Virzuļdzinēja eļļošanas, 
barošanas, aizdedzes, līdzsvarošanas sistēmas. 6 4 2 

4.    Virzuļdzinēju degvielas sistēmas. 
Karburatori. Degvielas iesmidzināšanas sistēmas: veidi, 
uzbūve un darbības principi; atledošana un apsilde. 

6 4 2 

5.    Virzuļdzinēju palaišanas un aizdedzes sistēmas: 
palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas; 
magneto veidi, uzbūve un darbības principi; 
aizdedzes sveces. 

6 4 2 

6.    Virzuļdzinēju ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas. 4 2 2 
7.   Virzuļdzinēju kompresori/turbokompresori: 

Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz 
virzuļdzinēja parametriem; 
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība; 
Vispārējā terminoloģija; 
Vadības sistēmas; 
Sistēmas aizsardzība. 

 

2 2  

Kopā 32 20 12 
 

8.3  Nodarbību sadalījums 

 Nodarbību skaits procenti 

Teorija 20 62,5` 
Labaratorijas 
nodarbības 12 37,5 

Kopā 32 100 
 

8.4  Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
• Virzuļdzinēju detaļu konstrukcija un apraksts (pēc brīvas izvēles) 
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi 
• Tests atbilstoši 66.sadaļas 16. moduļa prasībām 

9.  Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts. 
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tik veikts 10 ballu sistēmā. 
 
10.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• М.Д. Банов, В.В. Казьмин, Е.В. Чемохуд. Авиационные поршневые двигатели: 
Конспект лекций. – Рига, РКИИГА, 1986,-с. 46. 

• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция, 
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997. 

• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД: 
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и 
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36. 

• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко.  Методические указания к курсовой 
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и 
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999, 

•  M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos 
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU, 
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1999, 
• M.Banovs, I.Pavelko “Virszemes transporta dzinēju stiprība (virzuļdzinēju stiprība)” 

lekciju konspekts. Rīga, RTU Aviācijas institūts, 2001,   
• Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 

Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 
630p, 

• A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc.1994. 550p, 
• Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972, 
• Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев. 

«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва, 
«Воздушный Транспорт», 1992. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• virzuļdzinēju klase; 
• virzuļdzinēju laboratorija un rasējumi; 
• virzuļdzinēju agregāti; 
•   virzuļdzinēju maketi; 
•   virzuļdzinēju un agregātu rasējumi un shēmas; 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
• periodiskā literatūra; 
• mācību materiāli. 

 
13. Priekšmeta norises vietas 

• Auditorija nodarbībām ( 2  -102) 
• Agregātu laboratorija ( 2 -102) 

 
 
 
Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja     Muharbijs Banovs 
Tālr. 681296 
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Mācību priekšmeta apraksts. 

 
1. Priekšmeta nosaukums              
Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais   aprīkojums 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:    TAA515   
 
3. Statuss:    

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 11. un 12.moduļu 

priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:     3 KP,  Kontaktstundas:   48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• elektrotehnikā 
• elektronikā 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt aviācijas ierīces darbības principus, konstrukcijas un raksturojumus. 
       Veidot prasmes analizēt aviācijas ierīces funkcionēšanas dažādos režīmos. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

 
• Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par lidmašīnas un helikoptera 

radioelektronisko aprīkojumu 
• Apgūt un izprast lidmašīnas un helikoptera elektoenerģijas sistēmu 

 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 

 Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: 

      
Priekšmeta saturs atbilst –11 A un B MODULIM (11.5 d., 11.6 d.. 11.14 d.)  

11.5. Instrumenti/Radioelektroniskās sistēmas 
11.5.1. Instrumentu sistēmas (ATA 31) 
Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas: altimetrs, lidaparāta gaisa ātruma rādītājs, 
vertikālā ātruma indikators; 
Žiroskopiskās sistēmas: mākslīgais horizonts, telpiskā stāvokļa aviohorizonts, virziena rādītājs, 
aviohorizonts, pagrieziena un slīdēšanas indikators, pagrieziena koordinators; 
Kompasi: tiešās nolasīšanas, attālās nolasīšanas; 
Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas, iekrišanas brīdinājuma sistēmas. 
Citu gaisa kuģa sistēmu indikācijas sistēmas. 
11.5.2. Radioelektroniskās sistēmas 



Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati:  
– Automātiskā lidojuma vadības sistēma (ATA 22);  
– Sakaru sistēmas (ATA 23);  
– Navigācijas sistēmas (ATA 34). 
11.6. Elektroenerģija (ATA 24) 
Akumulatoru uzstādīšana un lietošana; 
Līdzstrāvas elektroenerģijas ražošana; 
Sprieguma regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
Elektriskās ķēdes aizsardzība; 
Invertori, transformatori, taisngrieži; 
11.14. Lukturi (ATA 33) 
Ārējie: navigācijas, pretsadursmju, nolaišanās, manevrēšanas un apledojuma; 
Iekšējie: kabīnes, pilotu kabīnes, kravas telpas; 
Avārijas signalizācijas lukturi. 

 
12 MODULIM (12.7 d., 12.8 d., 12.15) 

12.7. Instrumenti/Radioelektroniskās sistēmas 
12.7.1. Instrumentu sistēmas (ATA 31) 
Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas: altimetrs, lidaparāta gaisa ātruma rādītājs, 
vertikālā ātruma indikators; 
Žiroskopiskās sistēmas: mākslīgais horizonts, telpiskā stāvokļa aviohorizonts, virziena rādītājs, 
aviohorizonts, pagrieziena un slīdēšanas indikators, pagrieziena koordinators; 
Kompasi: tiešās nolasīšanas, attālās nolasīšanas; 
Vibrācijas indikācijas sistēmas — HUMS; 
Citu gaisa kuģa sistēmu indikācijas sistēmas. 
12.7.2. Aviācijas elektronikas sistēmas 
Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati: 
Automātiskā lidojuma vadības sistēma (ATA 22); 
Sakaru sistēmas (ATA 23); 
Navigācijas sistēmas (ATA 34). 
12.8. Elektroenerģija (ATA 24) 
Akumulatoru uzstādīšana un lietošana; 
Līdzstrāvas un maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana; 
Elektroenerģijas ražošana ārkārtas gadījumos; 
Sprieguma regulēšana, elektriskās ķēdes aizsardzība; 
Enerģijas sadale; 
Invertori, transformatori, taisngrieži; 
Ārējais/Aerodroma enerģijas padeves avots. 
12.15. Lukturi (ATA 33) 
Ārējie: navigācijas, nolaišanās, manevrēšanas un apledojuma; 
Iekšējie: kabīnes, pilotu kabīnes, kravas telpas; 



Avārijas signalizācijas lukturi. 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt.

1. Avionikas aprīkojums.  Uzdevumi. Novietojums 1 1 - 
2.Altimetrs. Gaisa ātruma rādītājs. Vertikālā ātruma indikators 3 2 1 
3. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces      4 3 1 
4. Žiroskopiskās un magnētiskas navigācijas ierīce 4 3 1 
5. Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas  2 1 1 
6. Automātiskas vadības sistēmas 4 3 1 
7.Saskaru sistēmas 4 3 1 
8. .Radionavigācijas sistēmas 6 4 2 
9. Inerciālas navigācijas sistēmas 3 2 1 
10.Līdzstrāvas elektroenerģijas ražošana 7 4 3 
11. Maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana 6 4 2 
12.Elektriskās ķēdes aizsardzība 2 1 1 
13.Apgaismošanas iekārtas. Lukturi      2 1 1 
Kopā 48 32 16 
 
8.2. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 59 
Laboratorijas darbi 4 15 
Praktiskās nodarbības 4 15 
Patstāvīgais darbs 3 11 
Kopā 27 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

Nobeiguma eksāmens, tēmas – Altimetrs. Gaisa ātruma rādītājs. Vertikālā ātruma 
indikators. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces. Žiroskopiskās un magnētiskas navigācijas ierīce. 
Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas. Automātiskas vadības sistēmas. Saskaru sistēmas. 
Radionavigācijas sistēmas. Inerciālas navigācijas sistēmas. Līdzstrāvas elektroenerģijas 
ražošana. Maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana. Elektriskās ķēdes aizsardzība. Apgaismošanas 
iekārtas.   
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

Eksāmens (100% kopējā vērtējuma). 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1.P.Trifonovs-Bogdanovs. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces. RTU. Rīga.2002g.102lpp.  
2. O.belavin. A.Gamulin. Elektro i pribornoe oborudovanie vozdušnih sudov. Moskva. 
Vozdušnji transport. 1990g. 207 lpp. 
3.L.Beļajevskij. Osnovi radionavigācij. Moskva. Transport. 1993g. 320 lpp. 
4.Wasson J. Avionic System. Operation & Maintenance. Coiorado. Jeppesen Sanderson. 
1994g. 318lpp.  

 
11. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā  izglītība elektrozinātnes. Nepieciešams vismaz maģistra grāds.  
Vēlams zinātniskais grāds. 
 



12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
• Aviācijas ierīces elementu un bloku paraugi. 
• Aviācijas ierīces laboratorijas stendi. 
 

13. Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām (3-211) 
• Specializētas aviācijas ierīces mācību laboratorija (3-214,-213,-204,-216).  

 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums:  
   Gaisa kuģu radio elektroniskais aprīkojums  
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA310   
 
3. Statuss:    

• Profesionālās 1. līmeņa studijas (koledžās)  
• Obligātās izvēles priekšmets  
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 2,0 KP. Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos: 

• Fizika 
• Elektrotehnikas pamati  
• Elektronikas pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Apgūt gaisa kuģu radio elektronisko ierīču un sistēmu uzdevumu un darbības principus, 
iepazīties ar tipiskām gaisa kuģu radio elektroniskām ierīcēm un sistēmām  

 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu radiosakaru, radionavigācijas un radiolokācijas   
ierīču un sistēmu uzdevumu, darbības principiem un parametriem 

• Izprast tipisko radio elektronisko ierīču un sistēmu sastāvu, izvietojumu un to 
darbspējas pārbaudes metodes   

8. Saturs   
8.1. Priekšmeta saturs 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 13 MODULIM (13.4.d.) 
 

13.4 Sakari/navigācija (ATA 23/34) 
Turpmāk minēto sistēmu darbības principi: 
– UĪV sakaru sistēma; 
– īsviļņu sakaru sistēma; 
– audiosistēma; 
– avārijas atrašanās vietas raidītāji; 
– kabīnes runas reģistrators; 
– ultraīsviļņu visaptveroša diapazona sistēma (VOR); 
– automātiskā virziena noteikšanas iekārta (ADF); 
– automātiskā nosēšanās sistēma (ILS); 



– nolaišanās vadības mikroviļņu sistēma (MLS); 
– lidojumu vadības sistēmas; attāluma mērīšanas iekārta (DME); 
– ļoti zemu frekvenču un hiperboliskās navigācijas sistēma (VLF/Omega); 
– Doplera navigācijas iekārta; 
– zonālās navigācijas, RNAV sistēmas; 
– inerciālā aeronavigācijas sistēma; 
– gaisa satiksmes vadības uztvērējraidītājs, sekundārais novērošanas radiolokators; 
– Sadursmes brīdinājuma sistēma (TCAS); 
– Meteoroloģiskais radars; 
– Radioaltimetrs; 

 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Labor. 

1. Audio un sakaru sistēmas 4 2 2 
2. Gaisa kuģu automātiskie radiopeilēkli (ADF)   2 2 - 
3. Ļoti augsto frekvenču (VHF) riņķa darbības navigācijas 

sistēma (VOR)   
4 4 - 

    4. Instrumentālās nosēšanas sistēmas (ILS, MLS) 4 4 2 
5. Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) 2 2 - 
6. Gaisa satiksmes vadības radio bakas retranslators 

(Transponder) 
4 2 2 

7. Gaisa kuģa radiolokators (RADAR) 4 2 2 
8. Satiksmes trauksmes un sadursmju brīdināšanas sistēma 

(TCAS) 
2 2 - 

9. Tālās darbības navigācijas sistēmas 2 2 - 
10. Radioaltimetrs 4 2 - 

 Kopā 32 24 8 
 
8.2. Nodarbību sadalījums  
 

 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 12 57 
Laboratorijas darbi 4 19 
Praktiskās nodarbības - - 
Patstāvīgais darbs 5 24 
Kopā 21 100 
 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Darbs uz gaisa kuģa iekšējo un ārējo sakaru 
iekārtas trenažiera 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa kuģa instrumentālās nosēšanas 
sistēmas (ILS) aparatūras parametru kontrole     

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa kuģa radio bakas retranslatora 
parametru kontrole     

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa kuģa radiolokatora parametru kontrole    
• Nobeiguma ieskaite 



9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un aizstāv 4 laboratorijas darbi (25% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite (75% kopējā vērtējuma) 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 Pamatliteratūra 
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p. 
- Avionic Systems. Operation & maintenance. James W. Wasson, Jeppesen. Sanderson 

Training products, 318 p. 
 

Papildliteratūra      
- Aviation Elektronics. By Keith W.Bose, Jeppesen. Sanderson Training products, 384 p.  
 

11. Prasības mācībspēkiem: 
- augstākā izglītība elektrozinātnēs; 
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds. 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

 Aviācijas institūta materiālā bāze: 
- lidmašīnas radiosakaru līdzekļu laboratorijas stendi un trenažieri ( „УСР-5”, „УСР-6”, 

„УСР-6A”);  
- lidmašīnas iekšējo sarunu aparatūra (audio sistēmas); 
- ultraīsviļņu un īsviļņu gaisa kuģu radiostacijas; 
- kabīnes runas reģistrātors; 
- radionavigācijas stendi ( „ARK”, „Kurs – MP”, „Vejer” );  
- radionavigācijas sistēmas un ierīces ( radio kompasi, tuvās darbības navigācijas sistēmas, 

nosēšanas sistēmas);  
- radiolokācijas stendi („Groza”, „SO”, „RV-5”);  
- radiolokācijas ierīces ( meteo – navigācijas radiolokatori, gaisa kuģu atbildētāji, radio 

altimetri);  
- plakāti.  
 

13. Priekšmeta norises vietas: 
- auditorija lekcijām (3-323); 
- specializētās mācību laboratorijas (3-216, 3-219, 3-221) 

 
14. Atbildīgais pasniedzējs: 
            Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs 
 

 
                   
 
 
 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 
 Priekšmeta nosaukums 
     GAISA KUĢU UN DZINĒJU TEHNISKĀ APKOPE  
 
 Nr. priekšmetu reģistrā: TAE303 

3. Statuss: 
 pirmā līmeņa studiju priekšmets  
 Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 7., 11.,15.un 16. moduļu 
priekšmets 
 
 Kredītpunkti:  6 KP, Kontaktstundas: 96 stundas  

 
 Sākuma nosacījumi, līmeni 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studējot priekšmetus: 
 Civilās aviācijas lidmašīnas un helikopteri 
 Gaisa kuģu dzinēji 
 Materiāli un izstrādājumi 
 GK elektroniskais aprīkojums 
 
 Vispārīgais mērķis  

Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa, tā dzinēju un tā sistēmu tehniskās  apkopes 
sistēmas darbību. GK apkope un remonts. GK lietošanas stratēģijas. 
 

 Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
 Iegūt  zināšanas par GK korpusa un sistēmu, agregātu tehniskās apkopes metodēm; 
 Apgūt GK sistēmu tehniskās apkopes principus uz konkrētiem piemēriem; 
 Apgūt pasažieru apkopes sistēmu darbību 
 Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām un 
sagatavot prakses darbiem atbilstoši 7. modulim, 11, 15.un 16.moduļu daļu testa kārtošanai 
 Iegūt zināšanas GK, dzinēja un sistēmu tehniskās apkopes  tehnoloģiskajiem procesiem. 
 Iegūt zināšanas par GK tehniskās apkopes organizēšanu, uzraudzību un kvalitātes 
nodrošināšanu 
 
 Saturs 

 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

      Gaisa kuģu, sistēmu un dzinēju tehniskās apkopes metodes, tehnoloģiskie procesi, tehniskās 
apkopes sistēmas darbība. Agregātu un sistēmu tehniskā apkope. 

 
8.2 Priekšmeta saturs  
 
8.2.1. GK tehniskās apkopes process. GK TA dokumentācija. GK tehniskais stāvoklis un 
vadīšanas stratēģija. GK tehniskā apkope un remonts. GK bāzes formu tehniskās apkopes 
tehnoloģija.  GK lidojuma derīguma nodrošināšana.  
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8.2.2. Eiropas komisijas regula (EK) nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu III  pielikums, (66. daļa) A iedaļa, A 
apakšdaļa:  
 
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
7. MODULIS. TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE 

(p.: 7.17., 7.18.7.19, 7.20.) 
 

7.17 Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana. 
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības pasākumi; 
Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to saistītie drošības pasākumi; 
Gaisa kuģa glabāšanas metodes; 
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras; 
Atkausēšanas/pretapledošanas procedūras; 
Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas atrodas uz zemes. 
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu 
 
7.18 Demontāžas, apskates, remonta un montāžas metodes 
a) Defektu veidi un vizuālās pārbaudes metodes. 
Korozijas noņemšana, novērtēšana un aizsardzība. 
b) Vispārējās remonta metodes, konstrukcijas remonta rokasgrāmata; 
Novecošanas, noguruma un korozijas kontroles programmas; 
c) Nesagraujošās pārbaudes metodes, ieskaitot krāsu, radiogrāfisko, virpuļstrāvas, ultraskaņas un 
optisko metodi. 
d) Demontāžas un atkārtotas montāžas metodes. 
e) Defektu noteikšanas metodes 
 
7.19 Ārkārtas gadījumi 
a) Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās. 
b) Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas nosēšanas un lidojums vētras laikā. 
 
7.20 Tehniskās apkopes procedūras 
Tehniskās apkopes plānošana; 
Izmaiņu veikšanas procedūras; 
Glabāšanas procedūras; 
Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras; 
Saskarne ar gaisa kuģa darbību; 
Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes nodrošināšana; 
Papildu tehniskās apkopes procedūras. 
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība 

 
 

11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN 
SISTĒMAS 

(p.: 11.17., 11.18.) 
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38) 
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Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti. 
11.18 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība). 

 
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS 

 
 (p.:  15.13c.,15.19., 15.20., 15.21., 15.22.) 

 
 
15.13 Palaišanas un aizdedzes sistēmas 
… 
Tehniskās apkopes drošības prasības. 
 
15.19 Spēka iekārtas uzstādīšana 
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas 
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu 
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija. 
 
 
15.21 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes 
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes; 
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana; 
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar 
dažādām optiskām metodēm); 
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus 
norādījis dzinēja ražotājs; 
Kompresora mazgāšana/tīrīšana; 
Svešķermeņu radīts bojājums. 
 
15.22 Dzinēja glabāšana un konservācija 
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no konservācijas. 
 

16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS 
(pp.: 16.4.1., 16.11., 16.12.,16.13., 15.20., 15.21., 15.22.) 

16.4 Dzinēja degvielas sistēmas 
16.4.1 Karburatori 
Veidi, uzbūve un darbības principi; 
Atledošana un apsilde. 
 
16.11 Spēka iekārtas uzstādīšana 
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Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas 
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu 
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija. 
 
16.12 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes 
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes; 
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana; 
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus norādījis dzinēja ražotājs. 
 
16.13 Dzinēja glabāšana un konservācija 
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no tās. 
 
 
 
Nodarbību plāns 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Aviācijas tehnikas tehniskās ekspluatācijas vide un apstākļu 
raksturojums 

 2 4 

2. GK tehniskās ekspluatācijas process. GK tehniskais stāvoklis un 
stāvokļa vadīšanas stratēģija. 

 4 6 

3. GK tehniskā apkope un remonts. GK TE dokumentācija.  2 4 
4. GK tehniskā ekspluatācija lidojumā. GK lidojuma derīguma 

nodrošināšana. 
 4 8 

5. Spēka iekārtas uzstādīšana 
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, 
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, 
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu 
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija. 

 2 6 

6. Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes 
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai 
uz zemes; 
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana; 
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un 
dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar dažādām optiskām metodēm); 
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību 
kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus norādījis dzinēja ražotājs; 
Kompresora mazgāšana/tīrīšana; 
Svešķermeņu radīts bojājums 

 6 10 

7. Tehniskās apkopes drošības prasības. 
Spēka iekārtas aizsardzība pret apledošanu. 
Ugunsdrošības sistēmas. Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība. 
Dzinēja glabāšana un konservācija 
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no 
konservācijas. 

 6  

8. Virzuļdzinēja tehniskās ekspluatācijas īpatnības.  4 6 
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Spēka iekārtas uzstādīšana. 
 Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, 
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, 
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu 
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija. 
Dzinēja degvielas sistēmas 
Karburatori 
Veidi, uzbūve un darbības principi; 
Atledošana un apsilde. 
Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes 
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai 
uz zemes; 
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana; 
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus 
norādījis dzinēja ražotājs. 

9. GK korpusa tehniskā ekspluatācija. Korozija un tās profilakse un 
novēršana. Korpusa tīrīšana un apkope. Zemes apledojums 
novēršana.  

 2 4 

10. Šāsijas ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un 
defekti. Šasijas tehniskā apkope. Riteņu, ABS darbība un apkope 

 4 4 

11. Mehānisko enerģētisko sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze, 
raksturīgās atteices un defekti. Tehniskā apkope 

 4 4 

12. GK vadības sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās 
atteices un defekti. Tehniskā apkope 

 4 4 

13. GK kondicionēšanas un spiediena regulēšanas sistēmu 
ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un defekti. 
Tehniskā apkope 

 2 2 

14. Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana. 
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības 
pasākumi; 

 2 2 
 

15. Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to 
saistītie drošības pasākumi; 

 4 8 

16. Gaisa kuģa glabāšanas metodes; 
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras; 

 6 8 

 Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, 
kas atrodas uz zemes. 
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu 

 4 8 

17. a) Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās. 
b) Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas 
nosēšanas un lidojums vētras laikā. 

 4 6 

18. Tehniskās apkopes procedūras 
Tehniskās apkopes plānošana; 
Izmaiņu veikšanas procedūras; 
Glabāšanas procedūras; 

 6 10 

19. Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras; 
Saskarne ar gaisa kuģa darbību; 

 2 4 
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20. Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes 
nodrošināšana; 
Papildu tehniskās apkopes procedūras. 
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība 

 4 6 

21. Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un 
iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti 

 4 6 

22. Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 

 4 6 

 Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 

 6 8 

 Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība).  2 4 
  240 96 144 

 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 96 40 
Patstāvīgais darbs 144 60 
Kopā 240 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
 GK  sistēmas tehniskās apk0pe (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
 Nobeigumā eksāmens ar atzīmi 
 Tests atbilstoši 66. sadaļas 7, 11, 15 un 16.moduļa prasībām 
 
 Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
 Eksāmens (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā. 
 Jāizpilda un jāprezentē GK sistēmas tehniskā apkope apraksts; atskaites pa tēmām (40%) 
 Tests atbilstoši 66. sadaļas 7, 11, 15.un 16. moduļa prasībām (B1 un B2 kategorijas — kopā 
80 atbilžu variantu jautājumi.  Atvēlētais laiks — 160 minūtes) 

 
 

 Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
Pamatliteratūra 
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.  Atrašanas vieta 
01. Kleinhofs Mārtiņš     Lekciju materiāli lekcija  
02. A&P Tehnician General Textbook  Jeppesen Sanderson 2002. -  B-103 
03. A&P Airframe  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
04. A&P Powerplant  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician B-103 
06. AC-43.13/1B information including: Non Destructive inspection 

techniques; Aircraft Corrosion Control; ... 
B-103 

07. Смирнов Н.Н. и др.     Техническая эксплуатация летательных 
аппратов. Москва, Транспорт,  1990. – 423 с. 

bibliotēkā 

08. Смирнов Н.Н., Ицкович  Эксплуатация и ремонт авиационной 
техники по состоянию. Москва, Транспорт,  1987. – 272 с. 

bibliotēkā 

 
6



09. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.  bibliotēkā 
10. Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов. 

Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c. 
bibliotēkā 

11. Gaisa kuģu rokasgrāmatas B-103  15A07 
12. Aviokompāniju dokumentācija A/k  
 

 
 Prasības mācībspēkiem 
 Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
 Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
 Vēlams: Dok.inž. grāds 
 
 Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
 Gaisa kuģu trenažieru  klase; 
 Gaisa kuģu stendi 
 Hidraulikas laboratorija k.19 un stends k.3 
 GK sistēmu apraksti, tehniskā dokumentācija 

 
 
 Priekšmeta norises vietas: 
 Auditorijas nodarbībām (3-341, 3k.-115-121) 
 Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
 GK trenažieru kabīnes 
 Lidmašīnas  prakses lidlaukā 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

1. Priekšmeta nosaukums: Gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana  

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 515 

3. Statuss:  

• pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets; 
 

4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas 

5. Ieejas nosacījumi, līmenis 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Matemātikā; 
• Fizikā; 
• Civilās aviācijas dzinēji; 
• Civilās aviācijas gaisakuģi;  
• Šķidrumu gāzu sistēmas 

6. Vispārīgais mērķis 
Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis: 
iemācīt studentiem pielietot tehniskās diagnosticēšanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
gaisakuģu diagnosticēšana ekspluatācijā un remontā.   

7. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
Priekšmeta mācīšanas rezultātā studentiem: 
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas pamati, metodes un līdzekļi; 
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas tehnoloģiskie procesi; 
jāzina diagnosticēšanas organizēšanu gaisa transportā; 
jāprot veikt gaisakuģu tehniskās diagnosticēšanas attīstības perspektīvu.        

8. Saturs 
8.1.  Priekšmeta apraksts 
Gaisakuģu diagnosticēšanas teorētiskie pamati; metodes un līdzekļi gaisakuģu tehniskā stāvokļa 
novērtēšana un izmaiņu prognozēšana; diagnosticēšanas sistēmu un tehnisko līdzekļu pamatprincipi 
gaisakuģu ekspluatācijas un remontā procesā; gaisakuģu diagnosticēšanas studiju organizācija. 
 
8.2. Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati Kopā Teor. Lab.d 
1. Ievada. Diagnostikas vieta gaisa kuģu ekspluatācijas 

sistēmā.                                                                        3 3 - 

2. Gaisakuģu diagnosticēšanas īpatnības. Kontroderīgums  
  un tā kritēriji                                                     2 2  

3. Gaisakuģu diagnosticēšanas metodes  13 13  
4. Gaisakuģu praktiskā diagnostika                                  13 5     8 
5. Diagnosticēšanas automatizētās sistēmas                       6 6  
6. Atteicu meklēšana saliktās sistēmas                               2 2  
7. Tehniskā stāvokļa prognozēšana. Noslēgums           9 5 4 
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Kopā 48 36 12 

 
Laboratorijas darbu saturs 

Nr Lekcijas tēmas numurs Nodarbības nosaukums Laika apjoms 

1. 3 Diagnosticēšana vadoties pēc atgāzu un 
šķidrumu analīzes. 

4 

2. 3 Vibroakustiskā diagnostika.   2 

3. 4 Gaisakuģu sistēmu diagnosticēšana. 4 

4. 5 Aviadzinēju diagnosticēšanas automatizētās 
sistēmas. 

2 

                                                                                                             Kopā 12 

Priekšmeta saturs atbilst 7.18; 7.20; 12.7.1; 12.9; 13.8; 13.10; 15.14; 15.21 MODULIEM 

8.3. Nodarbību sadalījums 

 Nodarbību skaits Procenti 

Teorija 18 75 

Laboratorijas darbi 6 25 

Praktiskās nodarbības - - 

Patstāvīgas darbs - - 

Kopā 24 100 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
1. Eksāmens  
    Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT    
2. TEXTBOOK.  Jeppesen Sanderson Inc., 1997.  
3. Aircraft  Maintenance @ Repair.  Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. Watkins,   
4. Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.  
5. Jampol’skij V.I. Kontrol’ I diagnostirovanie graždanskoj aviacionnoj tehniki. – M:, 

Transport, 1990, 182 atr. 
6. Pivovarov V.A. Povreždaemost’i diagnostirovanie aviacionnih konstrukcij. – M:, Transport, 

1994, 206 atr. 
7. Технические средства диагностики. Справочник. Под ред. В.В. Клюева. - M:, 

Машиностроение, 1989, 672 с. 
8. Загребельный В.И. и др. Техническая диагностика авиационной техники. Методы и 

средства технического диагностирования АТ. – Рига, 1986, 76 с. 
9. Изучение приборов диагностирования систем и агрегатов ВС. – Рига, РКИИГА, 30 с. 
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10. Коняев Е.А. Техническая диагностика авиационных ГТД. - Рига, РКИИГА, 63 с. 
11. Слепечец Е.Н. Техническая диагностика автомобилей. Часть 111. Диагностирование 

систем автомобиля. - Рига, РАУ. 1995, 92 с. 
12. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 

Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 630p, 
     13. A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550p, 

11. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā tehniskā izglītība. 
Vēlams maģistra grāds. 
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 

12.  Realizācijas nodrošinājums 
12.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• dzinēju un agregātu rasējumi un shēmas; 
• aparāti IKU – 1, PKVN, BARS, POŽ – M; 
• vibroakustiskās stendi, hidrostendi; 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
• periodiskā literatūra; 
• mācību materiāli. 

12.2. Norises vieta 
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
3 – 119, 3 – 121, 3 – 125. 
13. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Programma jāpārskata  un jāprecizē  pēc  katra  mācību  gada  līdz  ar izmaiņām likumdošanā, 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

1. Priekšmeta nosaukums: 

 Šķidruma un gāzu sistēmas. 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 411. 

3. Statuss: 
• 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets; 

4. Kredītpunkti: 2 KP, kontaktstundas: 32 stundas 

5. Ieejas nosacījumi, līmenis 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Matemātikā; 
• Fizikā; 
• Ķīmijā; 
• Civilās aviācijas dzinēji; 
• Civilās aviācijas gaisakuģi. 

 
6. Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis: 
 ŠGS vadība un kontrole zināšanu noformēšana to funkcionālo uzdevumi sfērā, darba teorētiskie 
pamati, shēmu un konstrukciju analīze. 

7.  Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
Studenti apmācības procesā iegūst šādas zināšanas:

sistēmu nozīme, klasifikācija, galvenie lidojuma gatavības normatīvie dokumenti un normas; 
ŠGS ietekme uz lidojumu un regularitāti; 
sistēmu funkcionēšanas teorētiskie pamati, galvenie uzbūves principi; 
ekspluatācijas faktori, kuri ietekmē ŠGS darbaspējas. 

  
Studenti nodarbību laikā apgūst galvenās darba iemaņas: 

ŠGS inženiertehniskā un salīdzinoša principiālo shēmu analīze ņemot vērā funkcionēšanas 
efektivitāti, drošību un ekspluatācijas tehnoloģiskumu; 
faktoru ietekmes analīze uz ŠGS tehnisko stāvokli; 
atteices iemeslu un sistēmas bojājumu analīze un to ietekme uz lidojumu regularitāti un 
drošību; 
ŽGS inženiertehniskie aprēķini. 

Nobeidzot mācību kursu studentiem jāiegūst priekšstats par ŠGS attīstības vēsturi un attīstības 
perspektīvās.  

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta aprakstsStudējot šķidruma un gāzu sistēmas, studenti apgūst prasības gaisakuģu 
šķidruma un gāzu sistēmas un to uzdevums, klasifikācija; sistēmu funkcionēšanas teorētiskie 
pamati un principiālas shēmas; sistēmu vadība un darbības kontrole; ekspluatācijas faktoru 
ietekme uz sistēmu darbību un to tehnisko stāvokli. 

 

 
 
 



 
8.2. Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati Kopā Teor. Prakt.
    Ievadlekcija.  2 2 - 
1. Degvielas sistēmas gaisakuģiem.  10 8 2 
2. Eļļas sistēma.  3 3 - 
3. Gaisakuģu pretapledošanas sistēmas.  6 6 - 
4. Ugunsdzēšanas sistēmas.  4 4 - 
5. Propeleris. 6 6 - 
    Noslēgums   1 1 - 
                                                                                                Kopā 32 30 2 

 
Laboratorijas darba saturs 
Nr Lekcijas 

tēmas 
numurs 

Nodarbības nosaukums Laika 
apjoms 

Nodarbību saturs 

1 2 Degvielas sistēmas 
raksturojumu 
noteikšana augstuma 
palielināšanas 

2 Gaisa kuģu pacelšanas ātruma 
ietekmes noteikšana uz degvielas 
sistēmas maksimālo darbības 
augstumu 

Priekšmeta saturs atbilst 12.10; 12.11; 12.13; 15.10 MODULIEM 

8.3.Nodarbību sadalījums 

 Nodarbību skaits Procenti 

Teorija 15 90 

Laboratorijas darbi 1 10 

Praktiskās nodarbības - - 

Patstāvīgas darbs - - 

Kopā 24 100 

8.4. Patstāvīgas darbs 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra  
Tēma Patstāvīgā darba temats Patstāvīgā darba 

veids 
1. Degvielas sistēmas gaisakuģiem.   Degvielas sistēmu aprēķins Pārskats 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
1. Ieskaite - tests un uzdevums (100 % no kopējā vērtējuma). 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 



1.  JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT    
     TEXTBOOK.  Jeppesen Sanderson Inc., 1997.  
2. Aircraft  Maintenance @ Repair.  Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. Watkins,   
    Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.  
3. Домотенко Н.Т. и др. Авиационные силовые установки. М., Транспорт, 1976. 
4. Методические указания по выполнению лабораторных работ и РТР по курсу  
     ЖГС. Рига, РКИИ ГА, 1987. 
5. Зубков Б.В. и др. Альтернативные топлива и безопасность полетов.      
     Безопасность движения на транспорте. М., Транспорт, 1992. 
6. Устройство и эксплуатация силовых установок самолетов Ил-96-300, Ту-204, 
     Ил-114. М., Транспорт, 1993г. 
 
Papildliteratūra 
1. Лещинер Л.Б. и др. Проектирование топливных систем самолетов. М., 

Машиностроение, 1991 г. 
2. Никитин Г.А. и др. Топливные, масляные и гидравлические системы воздушных 

судов. М., Машиностроение, 1977. 
3. Базилевский А.Н. и др. Воздушные винты. Киев, 1982. 
4. Мещерякова Т.П. Проектирование систем защиты  самолетов и вертолетов. М., 

Машиностроение, 1977. 

11. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā tehniskā izglītība. 
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 

12.  Realizācijas nodrošinājums 
12.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• agregātu maketi; 
• agregātu rasējumi un shēmas; 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
• periodiskā literatūra; 
• mācību materiāli. 

12.2. Norises vieta 
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
3 – 129, 3 – 121. 
 
13. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāprecizē  pēc  katra  mācību  gada  līdz  ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā un tautsaimniecībā. 

 

 

 

 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Elektronikas speciālās nodaļas 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA207   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles  priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• elektronikas pamati 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektronisko elementu darbības principus. 
      Veidot prasmes  analizēt elektronisksās shēmas            
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti elektronikas elementu funkcionēšana. 
      Parādīti elektronikas shēmas struktūras un elementu analīze.  
      
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Integrālās shēmas. Operācijpastiprinātājs 4 4 - 
2. Integratori. Diferenciatori. Komparatori 5 2 3 
3. Loģiskas shēmas apraksts un darbība  4 4 - 
4. Diskrētie signāli. Raksturojumi 2 2 - 
5 Tranzistors impulsu režīmā. Impulsu pastiprinātais      4 4 - 
6. Multivibratori. Trigeri.       6 6 - 
7. Iespiedshēmu plates      3 2 1 
8. Aviācijas ierīces elektroniskas bloki  4 - 4 
Kopā 32 24 8 
 
Priekšmeta saturs atbilst – 4. MODULIM  (4.1.3 d., 4.2 d., 4.1.2 d.) 
 
 
7.3. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības   -  - 
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 
 



 
7.4. Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

Nobeiguma ieskaite, tēmas – Operācijpastiprinātājs. Integratori. Diferenciatori. 
Komparatori. Loģiskas shēmas apraksts un darbība. Diskrēto signālu raksturojumi. 
Impulsu pastiprinātais. Aviahorizonta elektroniska shēma. Kursa sistēmas elektroniskas 
shēmas. 

 
8.Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
          Ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 

    Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

9.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
    1.Prjaņišnikov V. Elektronika.Kurs lekcij. Sankt-Peterburg. KORONA-print.2000g. 
      415 lpp. 
    2.Opadčij j. I dr., Analogovaja i cifrovaja elektronika. Moskva. Telekom. 2002g.  

  768 lpp.  
   3.Greivulis J. Raņķis I. Modernas elektronikas pamati. Rīga. Avots.1992g.  

 
10.Prasības mācībspēkiem 
     Augstākā  izglītība elektrozinātnēs 
     Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
     Aviācijas elektronisko elementu paraugi. 
     Elektroniskās  laboratorijas stendi. 

 
     Priekšmeta norises vietas: 
    Auditorija lekcijām (3-211) 
    Specializētas mācību laboratorijas (3-208, 3-213).  

                   
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Elektrotehnikas speciālās nodaļas. 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA208   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• elektrotehnikas pamati 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektrotehnikas likumus un elektrotehnisko elementu darbības principus. 
      Izprast elektrotehniskas shēmas aprēķināšanas metodes. 
      Veidot prasmes  analizēt elektrotehniskās shēmas            
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti elektrotehnikas likumi un elektrotehnisko elementu funkcionēšana. 
      Parādītas elektrotehnisko shēmu analīzes un aprēķināšanas metodes.      
      
 
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1.Filtri. Darbība, parametri un lietojums 8 4 4 
2. Indukcijas principi. Mijindukcija. Savienoti kontūri 2 2 - 
3.Signāli un viņas spektri 6 6 - 
4. Elektromagnētiskā lauka vienādojumi 4 4 - 
5. Garas līnijas. Telegrāfa  vienādojumi 6 6 - 
6. Aviācijas fideru īpatnība 6 2 4 
Kopā 32 24 8 
 
Priekšmeta saturs atbilst   -  3 MODULIM (3.11 d., 3.16 d., 3.9 d.) 
 
 
 
7.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības -  
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 



 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Ieskaite , tēmas – Zemo un augsto frekvenču filtri. Joslas filtri. Elektromagnētiskā 
lauka vienādojumi. Garas līnijas. Telegrāfa vienādojumi. Stāvviļņi un skrejviļņi. 
Aviācijas fideru īpatnība un raksturojumi. 

 
8.Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 
      Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
9.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• Rešetov S. Eļektrooborudovanie vozdušnih sudov. Moskva.Transport.1990g.282 lpp.  
• Electrical System for A&Ps. Coiorado. Jeppesen Sanderson. 1992g 269 lpp. 
• MatvejevsA. Eļektričestvo i maģnetizm. Moskva. Visšaja škola.1990g. 272 lpp. 
• Prjanišnikov V. Teoretičeskie osnovi elektrotehniki. Kurs lekcijs. Sankt-

Peterburg.KORONA-print. 2000g. 365 lpp. 
 
10.Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnēs 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

•  Aviācijas elektrotehnisko elementu paraugi. 
• Aviācijas elektrotehniskās  laboratorijas stendi. 
 
Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām ( 3 - 211.) 
• Specializētas mācību laboratorijas.  

                  Elektrotehniskā ( 3-208 )  
 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     LIDMAŠĪNU AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJA UN SISTĒMAS 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK104 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Ievads aviācijas nozarē 
• Materiāli un izstrādājumi 
 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aerodinamikas pamatus, lidaaparāta un tā sistēmu 
konstrukciju, sistēmu darbību. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt  zināšanas par aerodinamiku, gaisa kuģu korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu 
atpazīšanu uz lidmašīnas un sistēmu piemēriem; 

• Apgūt gaisa kuģu sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām 

un sagatavot 13.moduļa daļas testa kārtošanai 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Lidmašīnas konstrukcija, sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija un darbības principi. 
 
8.2 Priekšmeta saturs 
8.2.1. Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcijas un sistēmu uzbūve, darbības principi 
8.2.2. Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa 
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu  

III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:  
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 
 

13. MODULIS. GAISA KUĢA  AERODINAMIKA,  
STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 

(p.: 13.1.,13.2., 13.6., 13.10.) 
 

13.1 Lidojuma teorija 
a) Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri; 
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– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, mainīgie horizontālie 
stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārņi, aizspārņi; 
Pretestības radīšanas ierīces: spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās bremzes; 
Trimmeru, servokompensatoru un vadības virsmu noliekšanas paneļu darbība un ietekme. 
b) Lidojums lielā ātrumā 
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas lidojums; 
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis. 
c) Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Cikliskās, kolektīvās un pretvērpes vadības ierīču darbība un ietekme; 
 
13.2 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
a) 
Konstrukcijas sistēmu pamati. 
b) 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Elektroinstalācijas savienošana; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
 
13.6 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Lidojuma vadības ierīces (ATA 27) 
a) 
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre, spoilers; 
Trimmera vadības ierīce; 
Aktīvās slodzes vadības ierīce; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes; 
Sistēmas vadība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska; 
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, virzienstūres ierobežotāja un stūres 
bloķēšanas sistēmas.  
Iekrišanas aizsardzības sistēmas. 
b) 
Sistēmu darbība: elektriskā, lidojuma vadības elektriskā sistēma. 
 
13.10 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība) 
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Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Lidmašīnu vispārīgs raksturojums  2 4 
2. Lidojuma teorija 

a) Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri; 
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, 
stabilizatoraugstumstūres, mainīgie horizontālie stabilizatori un 
“pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārņi, aizspārņi; 
Pretestības radīšanas ierīces: spoileri, cēlējspēka samazināšanas 
ierīces, aerodinamiskās bremzes; 
Trimmeru, servokompensatoru un vadības virsmu noliekšanas 
paneļu darbība un ietekme. 
b) Lidojums lielā ātrumā 
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas 
lidojums; 
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis. 
c) Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Cikliskās, kolektīvās un pretvērpes vadības ierīču darbība un 
ietekme; 

 4 6 

3. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
Konstrukcijas sistēmu pamati. 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
- Fizelāžas dalījums un konstrukcija 
- Durvis un avārijas izejas: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības 
   ierīces; 
- Logu un priekšējā stikla uzbūve un mehānismi 
Spārns un spārnojums 
-  spārna agregāti (centroplāņs, konsoles) 
- degvielas tvertnes 
- spārnojuma konstrukcija 
Elektroinstalācijas savienošana; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
- Helikoptera nesējskrūve 

 4 4 

4. Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
 

 2 2 

5. Gaisa kuģu šasija 
- šasiju vispārīgs raksturojums 
- šasijas priekšējais balsts un tā kinemātika 

 2 2 
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- priekšēja balsta vadības sistēma  
- šasijas pamatbalstu konstrukcija un kinemātika 
- šasijas darba signalizācija un avārijas brīdinājumi  

6. Gaisa kuģu vadības sistēmas 
- vadības sistēmas raksturojums 
- augstumstūres vadība un tās agregāti 
- virziena stūres vadība un tās agregāti 
- šķersvadības sistēma un tās agregāti 
- spārna mehanizācijas vadības sistēmas darbība un tās agregāti 
-Trimmera vadības ierīce; 
Aktīvās slodzes vadības ierīce; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes; 
Sistēmas vadība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska; 
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, 
virzienstūres ierobežotāja un stūres bloķēšanas sistēmas.  
Iekrišanas aizsardzības sistēmas. 
b) 
Sistēmu darbība: elektriskā, lidojuma vadības elektriskā sistēma. 
- Helikoptera vadības sistēma 
 

 4 6 

7. Mehāniskās enerģētikas sistēmas 
Hidrauliskā sistēma 
- sistēmas izvietojums un enerģijas spiediena avoti 
- sistēmas patērētāji 
- sistēmas signalizācija un darbība avārijas gadījumos 
Pneimatika/Vakuums  
- Sistēmas izvietojums; 
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots 
uz zemes; 
- Spiediena kontrole; 
- Sadale; 
 -Indikācijas un brīdinājumi; 

 2 6 

8. Gaisa kuģu gaisa kondicionēšanas un spiediena regulēšanas 
sistēmas 
- Gaisa padeve - gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja 
kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un pārvietojamo 
kompresoru;  
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas un to agregāti  
- Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma. 
- Kabīnes spiediena augstuma regulētāji; 
- Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus; 
- Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
- Drošības un brīdināšanas sistēmas 

 2 4 

9. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 

 2 4 
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- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

10. Degvielas sistēmu tipi un izvietojums 
- Degvielas tvertnes; 
- Degvielas padeves sistēmas; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 

 2 4 

11. Aizsardzība pret apledojumu un lietu  
-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
-Stiklu tīrīšanas sistēmas. 

 2 2 

12. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
 

 2 2 

13.  Iekārtas un aprīkojums 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes izkārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis); 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
 

 2 2 

14. Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
 

 2 4 

  80 32 48 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 32 40 
Patstāvīgais darbs 48 60 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Lidmašīnu sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām 
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9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa GK sistēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām (B2 kategorija — 70 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 70 minūtes) 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Boeing 767. J. Paramonov. 33p. 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes 
6. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. 

 
Papildliteratūra 
1. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, Транспорт, 1977.-304с. 
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
3. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с. 
4.  

 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Lidmašīnu  klase; 
• Lidmašīnu  trenažieri 
• Lidmašīnu laboratorija un stendi 
• Lidmašīnu  agregāti korp.19. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Lidmašīnas prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
 
 

 
6



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     HELIKOPTERU AERODINAMIKA UN KONSTRUKCIJA 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK105 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 12.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Materiāli un izstrādājumi 
• Ievads aviācijas nozarē 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt helikoptera un tā sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt  zināšanas par  korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu atpazīšanu uz lidmašīnas 
un sistēmu piemēriem; 

• Apgūt helikoptera sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
• Apgūt pasažieru apkalpošanas sistēmu darbību 
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām 

un sagatavot 12.moduļa daļas testa kārtošanai 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Helikoptera konstrukcija, sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija un darbības principi. 
 
8.2 Priekšmeta saturs 
8.2.1. Helikoptera aerodinamika, konstrukcijas un sistēmu uzbūve, darbības principi 
8.2.2. Eiropas komisijas regula (EK) nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu 
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu III pielikums, (66. daļa) A iedaļa, A 
apakšdaļa:  
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
12. MODULIS. HELIKOPTERA  AERODINAMIKA,  

STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 
(p.: 12.1.,12.2., 12.3.,12.4., 12.5., 12.6., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14.,12.16.) 

 
12.1 Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Žiroskopiskās precesijas ietekme; 
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība; 

 
1



Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos; 
Pārneses tendence un tās korekcija; 
Koriolisa spēks un kompensācija; 
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga tangāža; 
Autorotācija; 
Zemes efekts. 
12.2 Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, no dzinēja kompresora 
novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana. 
12.3 Lāpstu iestatīšana un vibrāciju analīze 
Rotora noregulēšana; 
Galvenā un stūres rotora asu iestatīšana; 
Statiskā un dinamiskā balansēšana; 
Vibrāciju veidi, vibrāciju samazināšanas metodes; 
Zemes rezonanse. 
12.4 Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes. 
12.5 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas 
a) 
Lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības gadījumā; 
Primārā, sekundārā un terciārā konstrukcijas klasifikācija; 
Drošuma, droša kalpošanas laika, bojājumu pielaides jēdzieni; 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Spriegums, deformācija, liece, spiede, bīde, vērpe, stiepe, centrbēdzes spēku radītais spriegums, 
nogurums; 
Drenāžas un ventilācijas noteikumi; 
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
b) 
Izgatavošanas metodes: noslogotas virsmas fizelāžai, apļveida karkasa elementiem, stringeriem, 
lonžeroniem, starpsienām, rāmjiem, dubleriem, spraišļiem, šķērsribām, sijām, grīdas konstrukcijām, 
stiprinājumiem, apšūšanas un pretkorozijas aizsardzības metodes;  
Pilonu, stabilizatoru un šasijas pievienojumi; 
Sēdekļu uzstādīšana; 
Durvis: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības ierīces; 
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Logi un priekšējā stikla konstrukcija; 
Degvielas tvertnes; 
Ugunsdrošās starpsienas; 
Dzinēja stiprinājumi; 
Konstrukcijas montāžas metodes: kniedēšana, skrūvēšana, līmēšana; 
Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana, krāsošana. 
Virsmas tīrīšana. 
Korpusa simetrija: iztaisnošanas metodes un simetrijas pārbaudes. 
12.6 Gaisa kondicionēšana (ATA 21) 
12.6.1 Gaisa padeve 
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto gaisu un pārvietojamo kompresoru;  
12.6.2 Gaisa kondicionēšana 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Sadales sistēmas; 
Plūsmas un temperatūras kontroles sistēmas; 
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
12.9 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas; 
Celšanas sistēmas. 
b) 
Avārijas peldēšanas sistēmas; 
Kabīnes izkārtojums, kravas stiprināšana; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana. 
12.10 Ugunsdrošība (ATA 26) 
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
Ugunsdzēsības sistēmas; 
Sistēmu pārbaudes. 
12.11 Degvielas sistēmas (ATA 28) 
Sistēmas izvietojums; 
Degvielas tvertnes; 
Degvielas padeves sistēmas; 
Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana. 
12.12 Hidrauliskā enerģija (ATA 29) 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais; 
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos; 
Spiediena regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
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Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarne ar citām sistēmām. 
12.13 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30) 
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
Pretapledošanas un atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
Hermetizācija pret lietu; 
Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
12.14 Šasija (ATA 32) 
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
12.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36) 
Sistēmas izvietojums; 
Avoti: dzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes; 
Spiediena regulēšana; 
Sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarnes ar citām sistēmām. 
 
 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Konta

- kta 
patstā
vīgās 

1. Helikopteru vispārīgs raksturojums  2 4 
2. Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika 

Terminoloģija; 
Žiroskopiskās precesijas ietekme; 
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība; 
Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos; 
Pārneses tendence un tās korekcija; 
Koriolisa spēks un kompensācija; 
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga tangāža; 
Autorotācija; 
Zemes efekts 

   

3. Helikopteru korpusa konstrukcija 
- vispārīgs raksturojums, korpusa agregāti 
- Sistēmu uzstādīšanas noteikumi 
- Helikopteru sastiprināšana 
Fizelāža 
- Fizelāžas dalījums un konstrukcija 
-Astes sija 
- Durvis un avārijas izejas: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības 
   ierīces; 

 2 2 
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- Logu un priekšējā stikla uzbūve un mehānismi 
- Sēdekļu iemontēšana un kravas iekraušanas sistēma 
Degvielas tvertnes; 
- Drenāžas un ventilācijas noteikumi 
- Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana, 
   krāsošana; 
- Virsmas tīrīšana 
- Zibens aizsardzības noteikums 

4 Nesējskrūves uzbūve 
Lāpstu iestatīšana un vibrāciju analīze 
Rotora noregulēšana; 
Galvenā un stūres rotora asu iestatīšana; 
Statiskā un dinamiskā balansēšana; 
Vibrāciju veidi, vibrāciju samazināšanas metodes; 
Zemes rezonanse. 
Pārvadi 
Reduktori, galvenais un stūres rotors; 
Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora bremzes. 
 

 2 2 

5.  Šasija  
Uzbūve, triecienu vājināšana; 
Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas:  parastās un avārijas; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Riteņi, riepas, bremzes; 
Stūres iekārta. 
Slieces, pludiņi. 
 

 2 4 

6. Lidojuma vadības sistēmas 
Cikliskā vadības sistēma; 
Kolektīvā vadības sistēma; 
Nošķiebuma automāts; 
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, 
no dzinēja kompresora novirzītais gaiss; 
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības; 
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve; 
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un 
pievienojums; 
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori; 
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma 
vadības elektriskā sistēma; 
Mākslīgās slodzes sistēma; 
Līdzsvarošana un nivelēšana 
 

 4 4 

7. Hidrauliskā sistēma 
Sistēmas izvietojums; 
Hidrauliskie šķidrumi; 

 2 2 
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Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori; 
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais; 
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos; 
Spiediena regulēšana; 
Enerģijas sadale; 
Indikācijas un brīdinājumi; 
Saskarne ar citām sistēmām 

8. Gaisa kondicionēšana 
 Gaisa padeve 
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto 
gaisu un pārvietojamo kompresoru;  
 Gaisa kondicionēšana 
Gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
Sadales sistēmas; 
Plūsmas un temperatūras kontroles sistēmas; 
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
 

 2 4 

9. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 
- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

 2 4 

10. Degvielas sistēmu tipi un izvietojums 
- Degvielas tvertnes; 
- Degvielas padeves sistēmas; 
- Uzpildīšana, drenāža un ventilācija; 
- Šķērspadeve un pārsūknēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
- Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana; 
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 

 2 2 

11. Aizsardzība pret apledojumu un lietu  
-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
-Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un 
ķīmiskās; 
-Hermetizācija pret lietu; 
-Uztvērēju un drenāžas apsilde. 
-Stiklu tīrīšanas sistēmas. 

 2 2 

12. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 

 1 2 

13. Pneimatika/Vakuums   1 2 
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- Sistēmas izvietojums; 
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots 
uz zemes; 
- Spiediena kontrole; 
- Sadale; 
 -Indikācijas un brīdinājumi; 
- Saskarnes ar citām sistēmām. 

14. Ūdens/atkritumi  
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un 
iztukšošana; 
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana; 
Korozijas aspekti. 

 1 2 
 

15. Iekārtas un aprīkojums  
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas; 
Celšanas sistēmas. 
Avārijas peldēšanas sistēmas; 
Kabīnes izkārtojums, kravas stiprināšana; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana. 
 

 1 2 

  80 32 48 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 32 40 
Patstāvīgais darbs 48 60 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• helikopteru  sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā. 
• Jāizpilda un jāprezentē helikoptera sistēmas apraksts; atskaites pa tēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 12.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 60 minūtes) 
 
 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Helikopteru rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Вертолет МИ-8 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
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5.  
6.  
  

 
Papildliteratūra 
1. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
2.  
3.  
  
  

 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Helikoptera  klase; 
• Helikoptera trenažieri 
• Sistēmu stendi laboratorijās 
• helikopteru  agregāti korp.2, 19. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorijas nodarbībām (2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Helikopteri  prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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 Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

      Materiāli un izstrādājumi avionikā 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS207 
 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• matemātikā 
• fizikā 
• ķīmijā 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aviācijā pielietojamo materiālu un sakausējumu īpašības, 
kā arī iepazīties ar izstrādājumiem no tiem. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par materiālu un to sakausējumu uzbūvi un pamatīpašībām. 
• Apgūt aviācijā pielietojamo izstrādājumu klasifikāciju, galvenos ģeometriskos 

parametrus, kā arī to stiprības aprēķina pamatus.  
 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Dotā priekšmeta uzdevums ir pētīt materiālu un to sakausējumu uzbūvi un īpašības, kā arī dot 
vispārīgu priekšstatu par izstrādājumiem no šiem materiāliem.  

 
8.2 Priekšmeta saturs 
 

Studiju priekšmets ietver Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) 
par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo 
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz 
EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa), 6modulis 

 
 

6.MODULIS. MATERIĀLI UN KOMPONENTI 
 
6.1 Aviobūves materiāli — Melnie metāli 
a) 
Parasto leģēto tēraudu, kurus lieto aviobūvē, raksturlielumi, īpašības un identifikācija; 
Leģēto tēraudu termiskā apstrāde un izmantošana; 
b) 
Melno metālu cietības, stiepes izturības, nogurumizturības un triecienizturības pārbaude. 



6.2 Aviobūves materiāli — Krāsainie metāli 
a) 
Parasto krāsaino metālu, kurus lieto aviobūvē, raksturlielumi, īpašības un identifikācija; 
Krāsaino metālu termiskā apstrāde un izmantošana; 
b) 
Krāsaino metālu cietības, stiepes izturības, nogurumizturības un triecienizturības 
pārbaude. 
6.3 Aviobūves materiāli — kompozīti un nemetāliskie  
6.3.1 Kompozītie un nemetāliskie materiāli, kas nav koks un audums  
a) 
Parasto kompozītmateriālu un nemetālisko materiālu, kurus lieto aviobūvē, bet kas nav 
koks, raksturlielumi, īpašības un identifikācija; 
Hermetizējošās vielas un saistvielas. 
b) 
Defektu/nolietojuma atklāšana kompozītu un nemetāliskajos materiālos.  
Kompozītu un nemetālisko materiālu remonts.  
6.3.2 Koka konstrukcijas 
Gaisa kuģu koka korpusu izgatavošanas metodes; 
Lidmašīnu konstrukcijā lietotā koka un līmes raksturojums, īpašības un tipi; 
Koka konstrukcijas saglabāšana un uzturēšana; 
Defektu veidi koka materiālā un koka konstrukcijā; 
Defektu atklāšana koka konstrukcijā; 
Koka konstrukcijas remonts. 
6.3.3 Auduma pārklājums 
Lidmašīnu konstrukcijā lietoto audumu raksturojums, īpašības un tipi; 
Pārbaužu metodes auduma gadījumā; 
Defektu veidi audumā; 
Auduma pārklājuma remonts. 
6.4. Korozija 
a) 
Ķīmijas pamati; 
Korozijas veidošanās galvaniskās iedarbības, mikrobioloģisko procesu un sprieguma 
rezultātā; 
b) 
Korozijas veidi un to pazīšana; 
Korozijas iemesli; 
Materiālu veidi, kuri pakļauti korozijas ietekmei. 
6.5 Savienotājelementi 
6.5.1 Skrūvju vītnes 
Skrūvju nomenklatūra; 
Vītņu veidi, izmēri un pielaides standarta skrūvju vītnēm, kuras lieto aviobūvē; 
Skrūvju vītņu mērīšana; 



6.5.2 Bultskrūves, tapskrūves un skrūves 
Bultskrūvju tipi: aviācijas bultskrūvju specifikācija, identifikācija un marķēšana, 
starptautiskie standarti; 
Uzgriežņi: paškontrējošie, enkura tipa, standarta tipu; 
Nostiprinātājskrūves: aviācijas specifikācijas; 
Tapskrūves: veidi un lietojumi, ievietošana un izņemšana; 
Pašvītņgriezes skrūves, tapas. 
6.5.3 Bloķēšanas ierīces 
Paliktņi ar ķepiņām un atsperpaplāksnes, fiksējošās plāksnes, šķelttapas, uzgriežņi ar 
paplašinājumu, stiepļu fiksatori, ātri atverami aizbīdņi, atslēgas, sprostgredzeni un 
šķelttapas. 
6.5.4 Aviācijas kniedes 
Pilnkāta un necaurejošo kniežu tipi: specifikācijas, identifikācija un termiskā apstrāde. 
6.6. Caurules un savienojumi 
a) 
Gaisa kuģī lietojamo stingo un elastīgo cauruļu un to savienojumu veidi un identifikācija; 
b) 
Standarta savienojumi gaisa kuģu hidraulisko, degvielas, eļļas, pneimatisko un gaisa 
padeves sistēmu caurulēm. 
6.7. Atsperes 
Atsperu tipi, materiāli, raksturīpašības un pielietojumi. 
6.8 Gultņi 
Gultņu uzdevums, slodzes, materiāli, uzbūve; 
Gultņu tipi un to pielietojums. 
6.9 Pārvadi 
Pārvadu veidi un to pielietojums; 
Pārnesuma skaitļi, reduktoru un paātrinošo pārnesumu sistēmas, vadāmie un vadošie 
zobrati, starpzobrati, sazobes profili; 
Siksnas un trīši, ķēdes un ķēdes rati.  
6.10 Vadības troses 
Trošu veidi; 
Gala stiprinājumi, savilcējuzgriežņi un kompensācijas ierīces; 
Trīši un trošu sistēmas sastāvdaļas; 
Boudena troses; 
Elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas. 
6.11 Elektriskie kabeļi un savienotāji 
Kabeļu veidi, uzbūve un raksturīpašības; 
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi; 
Appresēšana; 
Kabeļuzmavu tipi, tapas, kontaktdakšas, izolatori, nominālais strāvas stiprums un 
nominālais spriegums, savienojums, identifikācijas kodi. 
 
 

 



Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt.

1. Metāla sakausējumu teorija 2 2 - 
Metālu un sakausējumu kristāliskā uzbūve    
Ķermeņu izotropija un anizotropija    
Polikristāliskais metāls    
Metālu reāla uzbūve    
Metālu kristalizācija    
Metālu un sakausējumu dzesēšanas līknes un stāvokļa diagrammas    
2. Metālu stiprība un plastiskā deformācija 8 4 4 
Materiālu galvenās mehāniskās īpašības    
Elastīgā un plastiskā deformācija    
Mazoglekļa tērauda stiepes diagrammas analīze    
Metālu plastiskā un trauslā sagrūšana    
Metālu cietība    
Metālu nogurums un noguruma robeža    
Metālu triecienizturība    
Metālu „atpūta” un rekristalizācija    
Metālu karstumizturība    
3. Metālu termiskā un ķīmiski termiskā apstrāde 2 2 - 
Metālu atkvēlināšana un normalizācija    
Metālu rūdīšana un atlaidināšana    
Virsmas nostiprināšanas metodes    
Ķīmiski termiskā apstrāde    
4. Aviācijas melnie metāli 8 4 4 
Oglekļa tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi    
Mazoglekļa tēraudu īpašības un identifikācija    
Tēraudu ar vidējo un augsto oglekļa saturu īpašības un identifikācija    
Leģētie tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi    
Leģējamie elementi tēraudā    
Nerūsējošie un karstumizturīgie tēraudi un sakausējumi.     
5. Aviācijas krāsainie metāli un sakausējumi 8 4 4 
Alumīnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
Duralumīnija sakausējumu īpašības un identifikācija    
Magnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
Titāna un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
Vara un tā sakausējumu īpašības un identifikācija    
6. Kompozītie un nemetāliskie materiāli 5 3 2 
Kompozītmateriālu raksturlielumi, īpašības un  identifikācija     
Hermetizējošās vielas un saistvielas    
Defektu atklāšana un remonts    
Koka konstrukciju  raksturojums, tipi un īpašības    
Koka konstrukciju izgatavošanas metodes un uzturēšana    
Defektu veidi, to atklāšana un remonts    
Audumu raksturojums, tipi un īpašības    
Auduma pārbaužu metodes, defektu veidi un remonts    
7. Korozija un aizsardzība pret koroziju 3 3 - 
Korozijas parādība    
Ķīmiskā un elektroķīmiskā korozija    
Korozijas tipi un to atpazīšana    
Tēraudu aizsardzības metodes    



Krāsaino sakausējumu aizsardzības metodes    
8. Savienotājelementi 12 6 6 
Kniedes, to tipi, specifikācijas un identifikācija    
Kniežu materiāli un termiskā apstrāde    
Skrūvju nomenklatūra    
Vītnes, to veidi un pielaides klases    
Bultskrūves, to veidi, specifikācijas un identifikācija     
Standarta uzgriežņi un paškontrējošie uzgriežņi    
Bloķēšanas ierīces, to veidi, specifikācijas un identifikācija    
Enkura un skārda uzgriežņi    
Tapskrūves, to veidi un pielietojumi    
Pašvītņgriezes skrūves, tapas    
9. Atsperes 2 2 - 
Atsperu tipi, materiāli un īpašības     
10. Gultņi 2 2 - 
Gultņu tipi, materiāli un īpašības    
11. Pārvadi 6 2 4 
Pārvadu veidi un to pielietojums     
Zobratu pārvadi, to sastāvdaļas, sazobe un pārnesuma skaitļi    
Siksnas un ķēžu pārvadi    
12. Caurules un savienojumi 2 2 - 
Stingro cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija    
Elastīgo cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija    
13. Vadības troses 2 2 - 
Cietās troses, to struktūra un materiāls    
Lokanās un īpaši lokanās troses, to struktūra un materiāls    
Trošu piestiprināšana, to veidi    
Trošu sistēma un tās sastāvdaļas    
Boudena troses    
14. Elektriskie kabeļi un savienotāji 2 2 - 
Kabeļu tipi, to uzbūve un īpašības    
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi, to appresēšana    
Kabeļuzmavu veidi, kontaktdakšas, izolatori, savienojums un 
identifikācija 

   

Kopā: 64 40 24 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 40 41,7 
Laboratorijas darbi 12 12,5 
Praktiskās nodarbības 12 12,5 
Patstāvīgais darbs 32 33.3 
Kopā 96 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metālu mehānisko raksturojumu 
noteikšana statiskās stiepes gadījumā  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metāla materiālu eksperimentālā 
pārbaude uz griezi  

• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Kniedētu un skrūvētu savienojumu stiprības 
aprēķini.  



• Nobeiguma eksāmens 
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un jāaizstāv  2 laboratorijas darbi un kursa darbu (33% no kopējā 
vērtējuma) 

• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

1. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 
630p. 

2. Aerospace Materials. Hardcover ASTM Standards Related to Materials, Coatings and 
Testing for Fasteners. 1997. 434p. 

3 Aircraft Structures and Materials. 1997. 434p. 

4. Standard Aircraft Handbook. For Mechanics and Technicians. Sixth Edition. Edited by 
Larry Reithmaier. 1999. 292p. 

5. Ē.Ozoliņš. Materiāli un izstrādājumi // Lekciju konspekts. - Rīga, RTU, 2004. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā tehniskā izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds 
• Vēlams: inž.zin.dok. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Iekārtas Laboratorijas darbu veikšanai; 
• Melno un krāsaino metālu paraugi; 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām (B-102) 
• Laboratorija (B-110) 

 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
1. Priekšmeta nosaukums: 
Tehniskās diagnostikas pamati  

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE325  

3. Statuss:  

• 1. līmeņa profesionālā studiju līmeņa priekšmets. 

 

4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas 

5. Ieejas nosacījumi, līmenis 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Matemātikā; 
• Fizikā; 
• Civilās aviācijas dzinēji; 
• Civilās aviācijas gaisakuģi;  
• Šķidrumu gāzu sistēmas 

6. Vispārīgais mērķis 
Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis: 
iemācīt studentiem pielietot tehniskās diagnosticēšanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
gaisakuģu diagnosticēšana ekspluatācijā un remontā.   

7. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
Priekšmeta mācīšanas rezultātā studentiem: 
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas pamati, metodes un līdzekļi; 
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas tehnoloģiskie procesi; 
jāzina diagnosticēšanas organizēšanu gaisa transportā; 
jāprot veikt gaisakuģu tehniskās diagnosticēšanas attīstības perspektīvu.        

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta apraksts 
Gaisakuģu diagnosticēšanas teorētiskie pamati; metodes un līdzekļi gaisakuģu tehniskā stāvokļa 
novērtēšana un izmaiņu prognozēšana; diagnosticēšanas sistēmu un tehnisko līdzekļu pamatprincipi 
gaisakuģu ekspluatācijas un remontā procesā; gaisakuģu diagnosticēšanas studiju organizācija. 
 
8.2. Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati Kopā Teor. Lab.d 
1. Ievada. Diagnostikas vieta gaisa kuģu ekspluatācijas 

sistēmā.                                                                        2 2 - 

2. Diagnostikas sistēmas. Gaisakuģu diagnosticēšanas    
      īpatnības.                                                                                2 2  

3. Diagnosticēšanas automatizētās sistēmas                       4 4  
4. Gaisakuģu diagnosticēšanas metodes  11 7 4 
5. Gaisakuģu praktiskā diagnostika                                  7 7     
6. Atteicu meklēšana saliktās sistēmas                               2 2  



7. Tehniskā stāvokļa prognozēšana. Noslēgums           4 2 2 
      Kopā                                                                                      32 26 6 

 
Laboratorijas darbu saturs 
 

Nr Lekcijas tēmas numurs Nodarbības nosaukums Laika apjoms 

1. 4 Diagnosticēšana vadoties pēc atgāzu 
un šķidrumu analīzes. 

4 

2. 4 Vibroakustiskā diagnostika.   2 
3 7 Gaisakuģu iekārtas prognozēšana 4 

                                                                                                             Kopā 10 

8.3. Nodarbību sadalījums 
 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 38 75 
Laboratorijas darbi 10 25 
Praktiskās nodarbības - - 
Patstāvīgas darbs - - 
Kopā 32 100 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
1. Eksāmens  
    Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT    
2. TEXTBOOK.  Jeppesen Sanderson Inc., 1997.  
3. Aircraft  Maintenance @ Repair.  Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. Watkins,   
4. Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.  
5. Jampol’skij V.I. Kontrol’ I diagnostirovanie graždanskoj aviacionnoj tehniki. – M:, 

Transport, 1990, 182 atr. 
6. Pivovarov V.A. Povreždaemost’i diagnostirovanie aviacionnih konstrukcij. – M:, Transport, 

1994, 206 atr. 
7. Технические средства диагностики. Справочник. Под ред. В.В. Клюева. - M:, 

Машиностроение, 1989, 672 с. 
8. Загребельный В.И. и др. Техническая диагностика авиационной техники. Методы и 

средства технического диагностирования АТ. – Рига, 1986, 76 с. 
9. Изучение приборов диагностирования систем и агрегатов ВС. – Рига, РКИИГА, 30 с. 
10. Коняев Е.А. Техническая диагностика авиационных ГТД. - Рига, РКИИГА, 63 с. 
11. Слепечец Е.Н. Техническая диагностика автомобилей. Часть 111. Диагностирование 

систем автомобиля. - Рига, РАУ. 1995, 92 с. 
12. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of 

Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 630p, 
     13. A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550p, 

11. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā tehniskā izglītība. 
Vēlams maģistra grāds. 
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 
 



12.  Realizācijas nodrošinājums 
12.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

• dzinēju un agregātu rasējumi un shēmas; 
• aparāti IKU – 1, PKVN, BARS, POŽ – M; 
• vibroakustiskās stendi, hidrostendi; 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika. 
• periodiskā literatūra; 
• mācību materiāli. 

12.2. Norises vieta 
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
3 – 119, 3 – 121, 3 – 125. 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti. 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA209   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   3 KP,  Kontaktstundas:   48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• elektrotehnikā 

 
6. Priekšmeta mērķis  
       Izprast aviācijas servomehānismu un elektrisko aparātu darbības principus. 
      Veidot prasmes analizēt dažādu aviācijas servomehānismu un elektrisko aparātu  
       darbības režīmus.           
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti aviācijas servomehānismu un elektrisko aparātu darbības likumi. 
      Parādīti aviācijas servomehānismu un elektrisko aparātu raksturojumi dažādos režīmos.      
 
     
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Elektriskās mašīnas un aparāti aviācijas ierīcēs 2 1 1 
2. Servomehānismi. Nenoslēgts un noslēgts kontūrs 2 2 - 
3.Sekošanas sistēmas. Automātiskas sistēmas dinamika 4 4 - 
4. Sekošanas sistēmas izpildu mehānismi 6 2 4 
5.Līdzstrāvas dzinēju regulēšana 7 4 3 
6.Maiņstravas dzinēju regulēšana      4 3 1 
7. Sekošanas sistēmas devēji      8 6 2 
8.Selsinu sistēmas. Selsīni.Konstrukcija, darbības likumi 5 4 1 
9.Elektriskās ķēdes, komutācijas un aizsardzības aparāti 10 6 4 
Kopā 48 32 16 

Priekšmeta saturs atbilst – 4 MODULIM (4.3 d.) un 13 MODULIM (13.5 d.) 
 
7.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 61 
Laboratorijas darbi   3 11 
Praktiskās nodarbības   5 20 
Patstāvīgais darbs   2 8 
Kopā 26 100 



 
 
 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Nobeiguma eksāmens, tēmas - Aviācijas servomehānismi. Nenoslēgts un noslēgts 
kontūri. Sekošanas sistēmas. Automātiskas sistēmas dinamika. Sekošanas sistēmas 
izpildu mehānismi. Līdzstrāvas dzinēju regulēšana. Maiņstrāvas dzinēju regulēšana. 
Sekošanas sistēmas devēji. Selsinu sistēmas. Selsīni. Konstrukcija, darbības likumi. 
Elektriskās ķēdes komutācijas un aizsardzības aparāti.  

 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Eksāmens (100% kopējā vērtējuma) 
      Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• J.Dirba. K.Ketners. Transporta elektriskās mašīnas. Rīga. RTU. 2001g.367 lpp.  
• Electrical System for A&Ps. Coiorado. Jeppesen Sanderson. 1992g. 269 lpp. 

 
10.Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnēs 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli:  

• Aviācijas elektriskās  mašīnas elementu paraugi 
• Aviācijas elektriskie aparāti 
• Elektrisko iekārtu laboratorijas stendi 
 
Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām ( 3-211 )  
• Specializētas mācību laboratorijas ( 3-214, 3-216 )  

 
 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 

1.Priekšmeta nosaukums:  Gaisa kuģu elektroapgādes sistēma  
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA 212   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 
 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP. Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• elektrotehnika, 
• fizikā. 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektroapgādes sistēmas struktūras shēmas un raksturojumus.  
       Izprast elektroapgādes sistēmas agregātu darbības  principus. 
      Veidot prasmes analizēt elektroapgādes sistēmas kļūdas.         
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti gaisa kuģu elektroapgādes sistēmu  shēmas, darbības principi un    
regulēšanas procesi.  
      
 
7.2 Priekšmeta saturs 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas uzdevumi un parametri 2 2 - 
2. Borta akumulatoru baterijas 3 2 1 
3 Līdzstrāvas un maiņstrāvas ģeneratoru sprieguma regulēšana. 4 4 - 
4. Sprieguma regulatora uzbūve un raksturojumi 6 4 2 
5. Sinhroģeneratora frekvences automātiskā regulēšana 6 4 2 
6. Strāvas un frekvences statiskie pārveidotāji. 4 2 2 
7. Elektroenerģijas sadalīšanas sistēmas 4 4 - 
8.Aerodroma enerģijas padeves avots 3 2 1 
    
Kopā 32 24 8 
 
 
 
 
 



Priekšmeta saturs atbilst:       A B1 B2 
11.6. Elektriskā enerģija (ATA 24):       1  3  - 
bateriju uzstādīšana un ekspluatācija; 
līdzstrāvas ģeneratori; 
maiņstrāvas ģeneratori; 
avārijas enerģijas avoti; 
sprieguma regulēšana; 
jaudas sadale; 
pārveidotāji, transformatori, taisngrieži; 
aizsardzība pret īssavienojumu; 
ārējā/zemes enerģijas padeve. 
12.8. Elektriskā enerģija (ATA 24):       1  3  - 
bateriju uzstādīšana un darbība; 
līdzstrāvas ģeneratori, maiņstrāvas ģeneratori; 
avārijas enerģijas avoti; 
sprieguma regulēšana, aizsardzība pret īssavienojumu; 
jaudas sadale; 
pārveidotāji, transformatori, taisngrieži; 
ārējā/zemes enerģijas padeve. 
13.5. Elektriskā enerģija (ATA 24):       -  -  3 
akumulatoru uzstādīšana un ekspluatācija; 
līdzstrāvas ģeneratori; 
maiņstrāvas ģeneratori; 
avārijas enerģijas avoti; 
sprieguma regulēšana; 
jaudas sadalījums; 
pārveidotāji, transformatori, taisngrieži; 
aizsardzība pret īssavienojumu; 
ārējā/zemes enerģijas padeve. 
3.12. Līdzstrāvas motoru/ģeneratoru teorija:      -  2/2  2 
vispārīgā motora un ģeneratora teorija; 
līdzstrāvas ģeneratoru konstrukcija un to elementu nozīme; 
līdzstrāvas ģeneratoru darbība un faktori, kas ietekmē izejas strāvu un 
tās plūsmas virzienu; 
līdzstrāvas motoru darbība un faktori, kas ietekmē izejas jaudu, griezes 
momentu, rotēšanas virzienu un ātrumu; 
virknes tinums, šunta tinums un kombinētie motori; 
startera-ģeneratora konstrukcija. 
3.13. Maiņstrāvas teorija:        1  2/2  2 
sinusoidālā viļņu forma: fāze, periods, frekvence, cikls; 
momentānā, vidējā, vidējā kvadrātiskā, maksimālā un strāvas 
amplitūdas vērtība un šo lielumu aprēķins saistībā ar spriegumu, strāvu 
un jaudu; 
zāģveida/ taisnstūrveida maiņspriegums; 
vienfāzes/3 fāzu principi. 
3.17. Maiņstrāvas ģeneratori:        -  2/2 
cilpas rotēšana magnētiskajā laukā un svārstību radīšana; 
maiņstrāvas ģeneratoru darbība un konstrukcija ar rotējošu enkuru un 
rotējošu lauku; 
vienfāzes, divfāžu un trīsfāzu maiņstrāvas ģeneratori; 
trīsfāzu zvaigznes un trīsstūra slēgumu priekšrocības un lietošana; 
līnijas un fāzes sprieguma un strāvas aprēķins; 
jaudas aprēķins trīsfāzu sistēmā; 
pastāvīga magnēta ģeneratori 



7.3 Nodarbību sadalījums 
 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības   -   - 
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 
 
 
 
8. Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

Ieskaite , tēmas - Borta akumulatoru baterijas. Līdzstrāvas un maiņstrāvas 
aviācijas ģeneratoru sprieguma regulēšana. Sprieguma regulatora uzbūve un 
raksturojumi. Sinhroģeneratora frekvences automātiskā regulēšana. Strāvas un 
frekvences statiskie pārveidotāji. Elektroenerģijas sadalīšanas sistēmas. 
Aerodroma enerģijas padeves avots. 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
Mācību priekšmeta zināšanām jāatbilst B1, B2  un C kategorijām 
sertificējošam personālam. 
Ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 

           Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 
10.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1.Sindejev I.M, Savelov A.A. Sistemi elektrosnabženija vozdušnih sudov. M.: 
Transporyt, 1990. 296 lpp. 
2.Dirba J., Ketnetrs K. un citi.  Transporta elektriskās māšanas. – Rīga: RTU, 
2001.  328 lpp. 
3.Elektrical Systema. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1992. 269 lpp. 
 

11.Prasības mācībspēkiem 
Augstākā izglītība elektrozinātnēs. Nepieciešams vismaz maģistra grāds.  
Vēlams zinātniskais grāds un ekspluatācijas pieredze. 
 

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
1.Elektroapgādes agregātu paraugi 
2.Laboratorijas stendi un plakāti 
 

  13.Priekšmeta norises vietas: 
Auditorija lekcijām (3-211) 
Specializēta mācību laboratorija (3-204) 

 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums:  Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA 211   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas  izvēles priekšmets  
• Profesionālās 1. Līmeņa studijas  

 
4. Kredītpunkti:  3 KP                                   Kontaktstundas: 48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• elektrotehnika, 
• fizikā. 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektroficētās sistēmas struktūras shēmas analīze un sintēze metodes.  
      Veidot prasmes  analizēt elektroficētās sistēmas   kļūdas.  
        
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti elektroficētās sistēmās dinamiski procesi. Parādīti regulēšanas  
kļūdas izcelšana. 
      
 
7.2 Priekšmeta saturs 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas uzdevumi un novietošana 4 2 2 
2. Gaisa kuģu galvenās vadības ierīces elektrificētās sistēmas 11 6 5 
3. Cēlējspēka vadības ierīces elektrificēti elementi 7 3 4 
4. Trimmera vadības ierīces elektrificēti elementi  4 2 2 
5. Automātiskas vadības sistēmas elektriskas ierīces 7 4 3 
6. Degviela patēriņa vadības ierīces elektrificētās sistēmas 6 2 4 
7. Aviācijas dzinēju darbības vadības elektriskās sistēmas 9 5 4 
Kopā 48 24 24 
 
 
 
Priekšmeta saturs atbilst – 13 MODULIM (13.6 d.) 
 
 
 
 
 
7.3 Nodarbību sadalījums 



 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 43 
Laboratorijas darbi   8 29 
Praktiskās nodarbības   4 14 
Patstāvīgais darbs   4 14 
Kopā 28 100 
 
 
8. Pārbaudījuma darbi un to tēmas  
      Nobeiguma eksāmens, tēmas –  Gaisa kuģu galvenās vadības ierīces elektrificētās       
sistēmas. Cēlējspēka vadības ierīces elektrificēti elementi. Trimmera vadības ierīces   
elektrificēti elementi. Automātiskas vadības sistēmas elektriskas ierīces. Degviela   
patēriņa vadības ierīces elektrificētās sistēmas. Aviācijas dzinēju darbības vadības   
elektriskās sistēmas.  
 
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

 Eksāmens (100% kopējā vērtējuma) 
 Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
 10.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1.Dirba J., Ketnetrs K. un citi.  Transporta elektriskās māšinas. – Rīga: RTU, 
2001. 328 lpp. 
2.Elektrical Systema. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1992. 269 lpp. 
3.Rešetov S.A. I dr. Elektrooborudovanie vozdu`snih sudov. M.: transport, 
1990. 320 lpp. 
  

11.Prasības mācībspēkiem 
Augstākā izglītība elektrozinātnes Nepieciešams vismaz maģistra grāds.  
Vēlams zinātniskais grāds un ekspluatācijas pieredze. 
 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
          Aviācijas elektrificētās sistēmas elementu paraugi. 
          Elektrificētās sistēmas  laboratorijas stendi. 
 

 
 13.Priekšmeta norises vietas: 

Auditorija lekcijām (3-211) 
Specializētas mācību laboratorija (3-204) 

 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
1. Priekšmeta nosaukums:              

Aviācijas ierīces un sistēmas 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:     TAA404   
 
3. Statuss:    

• 1. līmeņa profesionālās studijas 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:    2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• fizikā   
• elektrotehnikā 
• elektronikā 

 
6. Vispārīgais mērķis 
      Apgūt aviācijas ierīces darbības principus, konstrukcijas un raksturojumus. 
       Veidot prasmes  analizēt aviācijas ierīces kļūdas dažādos apstākļos. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par aviācijas mērierīcēm, to klasifikāciju un darbību 
• Apgūt prasmes  analizēt aviācijas ierīces darbības principus dažādos apstakļos 

        
 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 

 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 

III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

13 MODULIM (13.8 d.) 
13.8 Instrumentu sistēmas (ATA 31) 
Klasifikācija; 
Atmosfēra; 
Terminoloģija; 
Spiediena mērīšanas ierīces un sistēmas; 
Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas; 
Altimetri; 
Vertikālā ātruma indikatori; 



Lidaparāta gaisa ātruma rādītāji; 
Mahmetri; 
Augstuma ziņošanas sistēmas; 
Lidojuma informācijas datori; 
Pneimatiskās instrumentu sistēmas; 
Tiešās nolasīšanas spiediena un temperatūras manometri; 
Temperatūras indikācijas sistēmas; 
Degvielas daudzuma indikācijas sistēmas; 
Žiroskopiskie principi; 
Mākslīgie horizonti; 
Slīdēšanas indikatori; 
Kursa žiroskopi; 

 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt.

1.  Gaisa kuģa aviācijas mērierīces klasifikācija 1 1 - 
2. Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas. Altimeti.  4 3 1 
3. Lidaparāta gaisa ātruma rādītāji 3 2 1 
4. Vertikālā ātruma indikatori 2 1 1 
5. Žiroskopiskie principi. Teorijas pamati 6 4 2 
6. Mākslīgie horizonti.Aviahorizonts 5 4 1 
7. Magnētiskā kursa mērīšanas ierīces      5 4 1 
8. Kursa žiroskopi. Kursa sistēmas 6  5 1 
Kopā 32 24 8 
 
 
8.2. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības   - - 
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Nobeiguma eksāmens, tēmas - . Altimetrs. Variometrs. Lidojuma ātruma mērīšanas 
ierīces. Žiroskopiskie principi. Teorijas pamati. Aviahorizonts. Magnētiskā kursa 
mērīšanas ierīces. Kursa žiroskopi. Žiroskopiskā kursa sistēma. 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Eksāmens (100% kopējā vērtējuma) 
      Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• P.Trifonovs-Bogdanovs. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces. RTU. Rīga.2002g.102 lpp.  
•  D.Peļpor. Giroskopičeskje sistemi. Visšaja škola. 1993g. 316 lpp. 



• Wasson J. Avionic System. Operation & Maintenance. Coiorado. Jeppesen 
Sanderson. 1994g. 318 lpp.  

 
 11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnes 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
 12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aviācijas ierīces elementu un bloku paraugi. 
• Aviācijas ierīces laboratorijas stendi. 
 

 13. Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām (3 - 211) 
• Specializētas aviācijas ierīces mācību laboratorija (3 -213) 

                   
 14. Atbildīgais pasniedzējs:   
                 Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing.  P.Trifonovs-Bogdanovs 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums:  
    Sakaru sistēmu pamati  
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA107   
 
3. Statuss:    

• Profesionālās 1. līmeņa studijas (koledžās)  
• Obligātās izvēles priekšmets  
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 2,0 KP. Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos: 

• Fizika 
• Elektrotehnikas pamati 
• Elektronikas pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Apgūt priekšstatu par sakaru teorijas pamatiem, signālu un traucējumu īpašībām aviācijas 
sakaru kanālos, aviācijas sakaru uzdevumu un organizāciju   

 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt zināšanas par sakaru teorijas pamatjēdzieniem, sakaru sistēmu signāliem un 
traucējumiem 

• Izprast elektroakustisko pārveidotāju darbības principus, sakaru sistēmu galvenos 
raksturojumus 

• Iegūt zināšanas par aviācijas sakaru uzdevumu un organizāciju  
 
8. Saturs   
8.1. Priekšmeta saturs 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 13 MODULIM (13.4.d.) 
 

13.4 Sakari/navigācija (ATA 23/34) 
Radioviļņu izplatīšanās, antenu, pārvades līniju, sakaru, uztvērēja un raidītāja pamati. 

 
Stundu skaits Temati 

Kopā Teor. Lab. d. 
1. Sakaru teorijas pamatjēdzieni 2 2 - 
2. Sakaru sistēmu pārvades līnijas  2 2 - 

    3. Informācijas kodēšana un signālu modulācija 4 2 2 
4. Datu daudzums ziņojumā 2 2 - 
5. Sakaru sistēmas ietilpība 2 2 - 



6. Aviācijas sakaru uzdevums  2 2 - 
7. Aviācijas sakaru sistēmu ekspluatācijas un tehniskie 

raksturojumi 
4 2 2 

8. Trokšņi aviācijas sakaru kanālos un to ietekme uz 
paziņojuma skaidrumu   

4 2 2 

10. Traucējumi aviācijas sakaru kanālos   4 4 - 
11. Elektroakustiskie pārveidotāji 4 2 2 
12. Aviācijas sakaru organizācija  2 2 - 

 Kopā 32 24 8 
 
8.2. Nodarbību sadalījums  
 

 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 12 57 
Laboratorijas darbi 4 19 
Praktiskās nodarbības - - 
Patstāvīgais darbs 5 24 
Kopā 21 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Signāla ar amplitūdas modulāciju parametru 
mērīšana  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: VHF radiostacijas tehnisko parametru 
kontrole ar specializēto aparatūru     

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: VHF radiostacijas uztvērēja reālās jutības 
mērīšana     

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Elektroakustisko pārveidotāju parametru 
mērīšana     

• Nobeiguma ieskaite 
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāv 4 laboratorijas darbi (25% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite (75% kopējā vērtējuma) 

 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

Pamatliteratūra 
- Aviation Elektronics. By Keith W. Bose, Jeppesen. Sanderson Training products, 384 p.  
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p. 
- A. Veresčaka, P. Oļjaņuk. Aviacionnje radiooborudovaņije. Moskva, Transport, 1996, 

343 s. 
  

Papildliteratūra      
- Avionic Systems. Operation & maintenance. James W. Wasson, Jeppesen, Sanderson 

Training products, 318 p. 
- V. Kaplun un c. Radiotehničeskije ustroistva i elementi radiosistem. Moskva, Visšaja 

škola, 2002, 294 s.  
- Radiosvjaz. Pod red. O. Golovina. Moskva, Gorjačaja ļiņija – Teļekom, 2001, 285 s. 

 
11. Prasības mācībspēkiem: 

- augstākā izglītība elektrozinātnēs; 
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds. 



 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

 Aviācijas institūta materiālā bāze: 
- lidmašīnas radiosakaru līdzekļu laboratorijas stendi un trenažieri ( „УСР-5”, „УСР-6”, 

„УСР-6A”);  
- lidmašīnas iekšējo sarunu aparatūra (audio sistēmas); 
- ultraīsviļņu un īsviļņu gaisa kuģu radiostacijas; 
- radiosakaru ierīču pārbaudes aparatūra; 
- elektroniskie mērlīdzekļi (ģeneratori, voltmetri, oscilogrāfi, nelineāro kropļojumu 

mērītāji, modulācijas parametru mērītāji);   
- plakāti.  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

- auditorija lekcijām (3-323); 
- specializētās mācību laboratorijas ( 3-219, 3-320 ) 

 
14. Atbildīgais pasniedzējs: 
            Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs 
 

 
                   
 
 
 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 

1.Priekšmeta nosaukums             Gaisa kuģu automātiskās vadības sistēmas. 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA230   
 
3. Statuss:    

• 1. līmeņa  profesionālo studiju priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:                   4 KP,  Kontaktstundas:   64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• gaisa kuģu aerodinamikā   
• matemātikā 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt gaisa kuģa automātiskas vadības sistēmas uzbūves struktūru un darbības principu. 
      Izprast gaisa kuģa parametrus regulēšanas dinamisko procesus. 
      Veidot prasmes analizēt gaisa kuģa parametrus regulēšanas procesus. 
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīta gaisa kuģa automātiskas vadības sistēmas uzbūves struktūra, pamatelementi                 
un funkcionēšana dažādos režīmos. 
      Parādīti gaisa kuģa parametrus regulēšanas dinamiski procesi. 
      
 
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Automātiskās vadības sistēmas darbībās principi  2 2 - 
2. Komandas signālu apstrāde. Gaisa kuģa kustības dinamika 6 6 - 
3. Automātiskas vadības sistēmas tipiski elementi 6 4 2 
4. Darbības režīmi.Gaisa kuģa leņķu  kustības regulēšana 8 6 2 
5. Gaisa kuģa lidojuma ātrumas stabilizācija      4 4 - 
6. Gaisa kuģa lidojuma maršrutā automātiskā vadība 8 6 2 
7. Automātiskās nosēšanās  sistēmas 8 6 2 
8. Helikoptera automātiskās vadības sistēmas 12 8 4 
9. Automātiskās dzinēju vadības sistēmas 10 6 4 
Kopā 64 48 16 
 

 
Priekšmeta saturs atbilst – 13 MODULIM (13.3 d.) 

 
  
 
 
7.3 Nodarbību sadalījums 



 nodarbību skaits procenti 
Teorija 24 67 
Laboratorijas darbi   4 11 
Praktiskās nodarbības   4 11 
Patstāvīgais darbs   4 11 
Kopā 36 100 
 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Ieskaite , tēmas - Automātiskas vadības sistēmas darbs un struktūras shēma. 
Automātiskas vadības sistēmas tipiski elementi. Gaisa kuģa kustības dinamika. 

      Gaisa kuģa leņķu  kustības regulēšana  . 
• Nobeiguma eksāmens, tēmas - Gaisa kuģa lidojuma ātruma stabilizācija. Gaisa kuģa 

lidojuma maršrutā automātiskā vadība. Automātiskās nosēšanās  sistēmas. 
Helikoptera automātiskās vadības sistēmas. Automātiskās dzinēju vadības sistēmas. 

 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (41% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (59% kopējā vērtējuma) 
      Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

  9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
• V.Vorobjev,  S,Kuznecov. Avtomatičeskoe upravlenie poljotom 

samoljotov.Moskva.Transport.1995g. 423 lpp. 
• Private Pilot Manual. Canada. Jeppesen Sanderson. Inc. 2001g. 132 lpp. 
•  G.Razorjonov. Sistemi upravlenija letateļnimi apparatami.Moskva. 

           Mašinostroenie. 2003g. 582 lpp. 
 

  10. Prasības mācībspēkiem                             
• Augstākā  izglītība elektrozinātnes 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
  11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Gaisa kuģa automātiskas vadības sistēmas tipisko elementu paraugi. 
 

  12.Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām (3 -211) 
• Specializētas mācību laboratorijas (3 - 213) 

                   
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums:  

Gaisa kuģu sakaru sistēmas  
   
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA203   
 
3. Statuss:    

• Profesionālās 1. līmeņa studijas (koledžās)  
• Obligātās izvēles priekšmets  
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 4,0 KP. Kontaktstundas: 64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos: 

• Elektrotehnikas pamati 
• Elektronikas pamati  
• Sakaru sistēmu pamati 
• Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Apgūt priekšstatu par gaisa kuģu iekšējo un ārējo sakaru līdzekļu uzdevumu, 
raksturojumiem un darbības principiem 

 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:    

• Iegūt zināšanas par antenu, radioviļņu izplatīšanās, radiouztvērēju un radioraidītāju 
pamatiem 

• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu VHF un HF diapazonu radiostaciju uzdevumu, 
uzbūves pamatiem un tehniskiem parametriem   

• Iegūt zināšanas par kuģu audio sistēmām, kabīnes izklaides un runas dokumentēšanas 
iekārtu uzdevumu un to raksturojumiem    

• Izprast gaisa kuģu sakaru līdzekļu sastāvu, izvietojumu, darbspējas pārbaudes 
metodes, apgūt praktiskās iemaņas to tehniskai apkopei     

 
8. Saturs   
8.1. Priekšmeta saturs 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 13 MODULIM (13.4, 
13.6.d.) 
 

13.4 Sakari/navigācija (ATA 23/34) 
Radioviļņu izplatīšanās, antenu, pārvades līniju, sakaru, uztvērēja un raidītāja pamati; 
Turpmāk minēto sistēmu darbības principi: 
– UĪV sakaru sistēma; 



– īsviļņu sakaru sistēma; 
– audiosistēma; 
– avārijas atrašanās vietas raidītāji; 
– kabīnes runas reģistrators; 
– ARINC sakaru un ziņošanas sistēma. 
13.6 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
Kabīnes izklaides iekārtas; 

 
    

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Labor. 

1. Antenas  4 4 - 
2. Radioviļņu izplatīšanas 4 4 - 
3. Radioraidītāji  8 8 - 
4. Radiouztvētēji 8 8 - 
5. Ultraīsu viļņu (VHF) sakaru sistēmas 8 4 4 
6. Īsu viļņu (HF) sakaru sistēmas 8 4 4 
7. Gaisa kuģu audio sistēmas 8 4 4 
8. Avārijas atrašanās vietas raidītāji 2 2 - 
10. Kabīnes runas reģistrātors 6 2 4 
11. Kabīnes izklaides iekārtas 2 2 - 
12. ARINC sakaru un ziņošanas sistēma 6 6 - 

 Kopā 64 48 16 
 
8.2. Nodarbību sadalījums  
 

 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 24 60 
Laboratorijas darbi 8 20 
Praktiskās nodarbības - - 
Patstāvīgais darbs 8 20 
Kopā 40 100 
 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: VHF radiostacijas tehnisko parametru 
kontrole  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: HF radiostacijas tehnisko parametru kontrole  
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Darbs uz gaisa kuģa iekšējo un ārējo sakaru 

iekārtas trenažiera  
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Kabīnes runas reģistratora izpēte  
• Mājās darba aizstāvēšana. Darba tēma: Signālu ar vienjoslas modulāciju (SSB) 

formēšana un uztveršana  
• Nobeiguma ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāv 4 laboratorijas darbi (20% kopējā vērtējuma) 
• Jāizpilda un aizstāv mājās darbs (10% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (70% kopējā vērtējuma) 



           Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

Pamatliteratūra 
- Aviation Elektronics. By Keith W. Bose, Jeppesen. Sanderson Training products, 384 p.  
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p. 
 

Papildliteratūra      
- Avionic Systems. Operation & maintenance. James W. Wasson, Jeppesen, Sanderson 

Training products, 318 p. 
- N. Vdovičenko i dr. Sistemi svjazi vozdušnih sudov graždanskoj aviacii, Moskva, 

Transport, 1988, 303 s. 
- V. Broido. Vičisļiteļnije sistemi, seti i teļekomuņikacii, Sankt-Peterburg, Piter, 2002,  
      688 s.  

11. Prasības mācībspēkiem: 
- augstākā izglītība elektrozinātnēs; 
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds. 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

Aviācijas institūta materiālā bāze: 
- lidmašīnas radiosakaru līdzekļu laboratorijas stendi un trenažieri ( „УСР-5”, „УСР-6”, 

„УСР-6A”);  
- lidmašīnas iekšējo sarunu aparatūra (audio sistēmas); 
- ultraīsviļņu un īsviļņu gaisa kuģu radiostacijas; 
- kabīnes runas reģistrātors; 
- radiosakaru ierīču pārbaudes aparatūra; 
- elektroniskie mērlīdzekļi (ģeneratori, voltmetri, oscilogrāfi, nelineāro kropļojumu 

mērītāji, modulācijas parametru mērītāji);   
- plakāti.  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

- auditorija lekcijām (3-323); 
- specializētā mācību laboratorija ( 3-219).  

 
14. Atbildīgais pasniedzējs: 
            Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs 
 

 
                   
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums:  
    Radionavigācijas pamati un gaisa kuģu radionavigācijas sistēmas  
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA214   
 
3. Statuss:    

• Profesionālās 1. līmeņa studijas (koledžās)  
• Obligātās izvēles priekšmets  
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 4,0 KP. Kontaktstundas: 64 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos: 

• Elektrotehnikas pamati 
• Elektronikas pamati 
• Antenas un radioviļņu izplātīšanas    
• Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas 
  

6. Vispārīgais mērķis  
   Apgūt radionavigācijas pamatjēdzienus, iepazīties ar tipiskām gaisa kuģu 
radionavigācijas ierīcēm un sistēmām      
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu radionavigācijas ierīču un sistēmu uzdevumu un 

darbības principiem, to ekspluatācijas un tehniskiem raksturojumiem 
•  Izprast tipisko gaisa kuģu radionavigācijas ierīču un sistēmu izvietojumu, darbspējas 

pārbaudes metodes 
• apgūt praktiskās iemaņas radionavigācijas ierīču un sistēmu tehniskai apkopei.     

 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 13 MODULIM (13.4.d.) 
 

13.4 Sakari/navigācija (ATA 23/34) 
– ultraīsviļņu visaptveroša diapazona sistēma (VOR); 
– automātiskā virziena noteikšanas iekārta (ADF); 
– automātiskā nosēšanās sistēma (ILS); 
– nolaišanās vadības mikroviļņu sistēma (MLS); 
– lidojumu vadības sistēmas; attāluma mērīšanas iekārta (DME); 
– ļoti zemu frekvenču un hiperboliskās navigācijas sistēma (VLF/Omega); 



– Doplera navigācijas iekārta; 
– zonālās navigācijas, RNAV sistēmas; 

 
Stundu skaits Temati 

Kopā Teor. Prakt. Lab.
1. Radionavigācija un gaisa satiksmes vadība   2 2 - - 
2. Radionavigācijas fizikālie pamatprincipi  2 2 - - 
3. Radionavigācijas līdzekļu parametri  4 2 - 2 

    4. Radionavigācijas līdzekļu precizitāte 4 2 - 2 
5. Ļoti augsto frekvenču (VHF) riņķa darbības 

navigācijas sistēma (VOR)   
8 6 2 - 

6. Instrumentālā nosēšanas sistēma (ILS) 8 4 - 4 
7. Mikroviļņu nosēšanas sistēma (MLS) 4 4 - - 
8. Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) 8 4 2 2 
9. Zonālā navigācija (RNAV) 4 2 2 - 
10. Gaisa kuģu automātiskie radiopeilēkli (ADF)   4 2 - 2 
11. Ļoti zemo frekvenču (VLF) un hiperboliskās 

navigācijas sistēmas  
2 2 - - 

12. Doplera navigācija 2 2 - - 
13. Globālās navigācijas pavadoņu sistēmas 8 4 - 4 
14. Kompleksa navigācijas sistēmu uzbūves principi 4 2 2 - 

 Kopā 64 40 8 16 
 
8.2. Nodarbību sadalījums  
 

 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 20 45 
Laboratorijas darbi 8 18 
Praktiskās nodarbības 4 10 
Patstāvīgais darbs 12 27 
Kopā 44 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Radionavigācijas līdzekļu parametri un to 
mērīšanas kļūdas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Instrumentālas nosēšanas sistēmas parametru 
kontrole  

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Tuvās darbības navigācijas sistēmas tāluma 
mērīšanas kanāla parametru kontrole     

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa kuģu automātiskā radiopeilēkļa (ADF) 
parametru kontrole    

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Darbs ar GNS 430 simulātoru 
• Mājās darba aizstāvēšana. Darba tēma: Radionavigācijas līdzekļu ekspluatācijas un 

tehniskie parametri un signāli  
• Nobeiguma eksāmens 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāv 5 laboratorijas darbi (25% kopējā vērtējuma) 
• Jāizpilda un aizstāv mājās darbs (10% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (65% kopējā vērtējuma) 



           Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

 Pamatliteratūra 
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p. 
- Avionic Systems. Operation & maintenance. James W. Wasson, Jeppesen. Sanderson 

Training products, 318 p. 
- Automatic Flight Control. E. H. J. Pallet and Shawn Coyle, Blackwell, Science, 2005, 

323 p.  
Papildliteratūra      

- Aviation Elektronics. By Keith W.Bose, Jeppesen. Sanderson Training products, 384 p.  
- Aircraft instruments and integrated systems. E. H. J. Pallet, Pearson Education Limited, 

Edinburgh Gate, Harlow, 2005, 444 p.  
 
 

11. Prasības mācībspēkiem: 
- augstākā izglītība elektrozinātnēs; 
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds. 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

 Aviācijas institūta materiālā bāze: 
- radionavigācijas stendi ( „ARK”, „Kurs – MP”, „Vejer” );  
- radionavigācijas sistēmas un ierīces ( radio kompasi, tuvās darbības navigācijas sistēmas, 

nosēšanas sistēmas);  
- radionavigācijas signālu imitatori;   
- radionavigācijas ierīču paraugi;   
- navigācijas indikatori ;  
- plakāti. 
 

13. Priekšmeta norises vietas: 
- auditorija lekcijām (3-323); 
- specializētā mācību laboratorija (3-216) 

 
14. Atbildīgais pasniedzējs: 
            Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs 
 
 

 
                   
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums:  
    Radiolokācijas pamati un gaisa kuģu radiolokācijas sistēmas  
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA305   
 
3. Statuss:    

• Profesionālās 1. līmeņa studijas (koledžās)  
• Obligātās izvēles priekšmets  
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti: 3,0 KP. Kontaktstundas: 48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos: 

• Elektrotehnikas pamati 
• Elektronikas pamati 
• Antenas un radioviļņu izplātīšanas    
• Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas 

 
6. Vispārīgais mērķis  

   Apgūt radiolokācijas pamatjēdzienus, iepazīties ar tipiskām gaisa kuģu radiolokācijas 
ierīcēm un sistēmām      
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt zināšanas par radiolokācijas signālu raksturojumiem un to apstrādes 

algoritmiem  
• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu radiolokācijas ierīču un sistēmu uzdevumu un darbības 

principiem, to ekspluatācijas un tehniskiem raksturojumiem 
• Izprast tipisko gaisa kuģu radiolokācijas ierīču un sistēmu izvietojumu, darbspējas 

pārbaudes metodes, apgūt praktiskās iemaņas to tehniskai apkopei   
 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 13 MODULIM (13.4.d.) 
 
13.4 Sakari/navigācija (ATA 23/34) 
– Gaisa satiksmes vadības uztvērējraidītājs, sekundārais novērošanas radiolokators; 
– Sadursmes brīdinājuma sistēma (TCAS); 
– Meteoroloģiskais radars; 
– Radioaltimetrs; 
 
 



   
Stundu skaits Temati 

Kopā Teor. Prakt. Lab.
1. Impulsu radiolokācijas staciju (RLS) darbības 

principi un to galvenie parametri 
4 4 - - 

2. Radiolokācijas signālu apstrādes pamatjēdzieni 4 4 - - 
3. Gaisa kuģu RLS antenas 4 2 2 - 

    4. Gaisa kuģu RLS raidītāji 4 2 2 - 
5. Gaisa kuģu RLS analoguztvērēji 6 4 2 - 
6. Radiolokācijas informācijas uztveršanas un 

apstrādes ciparu ierīces  
4 4 - - 

7. Gaisa kuģu RLS indikācijas ierīces 4 2 2 - 
8. Gaisa kuģa radiolokators (RADAR)  6 2 - 4 
9. Gaisa satiksmes vadības radiobakas retranslators 

(Transponder) 
4 2 - 2 

10. Satiksmes trauksmes un sadursmju brīdināšanas 
sistēma (TCAS) 

4 4 - - 

11. Radioaltimetrs 4 2 - 2 
 Kopā 48 32 8 8 

 
8.2. Nodarbību sadalījums  
 

 Nodarbību skaits Procenti 
Teorija 16 55 
Laboratorijas darbi 4 14 
Praktiskās nodarbības 4 14 
Patstāvīgais darbs 5 17 
Kopā 29 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa kuģa radiolokatora parametru kontrole  
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gaisa satiksmes vadības radiobakas 

retranslatora parametru kontrole  
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Radioaltimetra parametru kontrole   
• Nobeiguma eksāmens 

 
 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Jāizpilda un aizstāv 3 laboratorijas darbi (17% kopējā vērtējuma) 
• Eksāmens (83% kopējā vērtējuma) 

            Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 
10. Mācību un ieteicamā literatūra 

Pamatliteratūra 
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p. 
- Avionic Systems. Operation & maintenance. James W. Wasson, Jeppesen, Sanderson 

Training products, 318 p. 
- Automatic Flight Control. E. H. J. Pallet and Shawn Coyle, Blackwell, Science, 2005, 

323 p.  
Papildliteratūra      

- Aviation Elektronics. By Keith W.Bose, Jeppesen. Sanderson Training products, 384 p.  



- Aircraft instruments and integrated systems. E. H. J. Pallet, Pearson Education Limited, 
Edinburgh Gate, Harlow, 2005, 444 p.  

 
11. Prasības mācībspēkiem: 

- augstākā izglītība elektrozinātnēs; 
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds. 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

 Aviācijas institūta materiālā bāze: 
- radiolokācijas stendi („Groza”, „SO”, „RV-5”);  
- radiolokācijas ierīces ( radiolokatori, gaisa kuģu atbildētāji, radio altimetri);  
- radiolokācijas ierīču pārbaudes aparatūra;   
- radiolokācijas ierīču paraugi;   
- plakāti.  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

- auditorija lekcijām (3-323); 
- specializētā mācību laboratorija (3-221) 

 
14. Atbildīgais pasniedzējs: 
            Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs 
 
 
 
 

 
                   
 
 
 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 
 

1.Priekšmeta nosaukums          
    Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma sistēmas  
elektroniskais aprīkojums 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA210 
   
3. Statuss:    

• Ierobežotas izvēles priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:  2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Fizikā 
• Elektrotehnikā  
• Elektronikā  
 

6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma aprīkojuma darbības principus,    
konstrukcijas un raksturojumus. 
       Veidot prasmes analizēt aviācijas cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma 
elektronisko ierīces un blokus darbu dažādos režīmos. 
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma ierīces konstrukcijas, raksturojumi 
un funkcionēšana. 
      Parādīti aviācijas cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma elektronisko ierīces un 
bloku regulēšana.      
 
       
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Lidojuma augstuma ietekme uz cilvēka organismu  3 - 
2. Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma metodes  5 - 
3. Hermētiskās kabīnēs gaisa kondicionēšanas sistēmas. 
Automātiskas regulēšanas. Elektroniski bloki 

 7 3 

4. Gaisa kuģu skābekļa sistēma. Indikācijas un brīdinājumi  9 5 
Kopā 32 24 8 
 
Priekšmeta saturs atbilst – 13 MODULIM (13.8 d.) un 11MODULIM (11.4.2 d., 11.15 d.) 
 
 
 



 
7.3 Nodarbību sadalījums 
 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12 67 
Laboratorijas darbi   4 22 
Praktiskās nodarbības    -   - 
Patstāvīgais darbs   2 11 
Kopā 18 100 
 
 
7.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

  Nobeiguma ieskaite, tēmas – Lidojuma augstuma ietekme uz cilvēka organismu.           
Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma metodes. Hermētiskās kabīnēs gaisa 
kondicionēšanas sistēmas. Automātiskas regulēšanas. Elektroniski bloki. 
 Gaisa kuģu skābekļa sistēma. Indikācijas un brīdinājumi. 
 

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
 Ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 
 Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1.Wasson J. Avionic System. Operation & Maintenance. Colorado. Jeppesen Sanderson. 
Inc. 1994g. 318 lpp.  
2.Henderson M. Aircraft Instruments &Avionics for Technicians. . Colorado. Jeppesen 
Sanderson. Inc. 2001g. 212 lpp.  
 

10.Prasības mācībspēkiem 
Augstākā izglītība elektrozinātnes.  Nepieciešams vismaz maģistra grāds. 
 Vēlams zinātniskais grāds. 
 

 
11.Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

Aviācijas cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma ierīces elementu un bloku paraugi. 
 
 

12. Priekšmeta norises vietas: 
Auditorija lekcijām (3-211) 
Specializētas aviācijas ierīces mācību laboratorijas (3-213).  

                   
 
 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums 

     CILVĒKA DZĪVĪBAS UN DROŠĪBAS NODROŠINĀJUMA SISTĒMAS 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK204 
3. Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
 

4. Kredītpunkti:  2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Ievads aviācijas nozarē 
• Materiāli un izstrādājumi 
• Civilās aviācijas gaisa kuģi 
 

 
6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma sistēmas 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt  zināšanas par sistēmas sastāvu, kondicionēšanas un spiediena regulēšanas 
sistēmām; 

• Apgūt gaisa kuģu sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
 

8. Saturs 
 
8.1. Priekšmeta uzdevumi 

Kondicionēšanas un spiediena regulēšanas sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija un 
darbības principi. Skābekļa sistēma 

 
8.2 Priekšmeta saturs 

8.2.1. Kondicionēšanas un spiediena regulēšanas sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija 
un darbības principi. Skābekļa sistēma 

 
Stundu skaits Nr. 

p.k. 
Nodarbību temati 

Kopā Konta
- kta 

patstā
vīgās 

1. Sistēmas vispārīgs raksturojums un sastāvs  4 4 
2. Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 

Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
 

 4 4 

3. Gaisa kuģu gaisa kondicionēšanas sistēma 
- Gaisa padeve - gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja 
kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un pārvietojamo 
kompresoru;  

 4 8 
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- Gaisa kondicionēšanas sistēmas un to agregāti  
- Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma. 
 

4. Gaisa kuģu gaisa  spiediena regulēšanas sistēma 
- Kabīnes spiediena augstuma regulētāji; 
- Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus; 
- Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
- Drošības un brīdināšanas sistēmas 

 4 8 

5. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 
- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

 4 4 

6. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
 

 4 4 

7.  Iekārtas un aprīkojums 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes izkārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis); 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
 

 4 8 

 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
 

 4 8 

  80 32 48 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 32 40 
Patstāvīgais darbs 48 60 
Kopā 80 100 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 
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• Lidmašīnu sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa GK sistēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām (B2 kategorija — 70 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 70 minūtes) 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles) 
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas 
3. Boeing 767. J. Paramonov. 33p. 
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook 
5. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes 
6. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. 

 
Papildliteratūra 
1. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. 

FAA,1991.- 500 lpp. 
2. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с. 

 
 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Lidmašīnu  klase; 
• Lidmašīnu  trenažieri 
• Lidmašīnu laboratorija un stendi 
• Lidmašīnu  agregāti korp.19. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Lidmašīnas prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1.Priekšmeta nosaukums             Borta skaitļošanas bloki un sistēmas 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA306   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles  priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   2 KP,  Kontaktstundas:   32 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• ciparu tehnika  
• elektronikas pamati 

 
6. Priekšmeta mērķis  
      Apgūt elektronisko skaitļošanas blokus darbības principus. 
      Veidot prasmes  analizēt elektroniskas skaitļošanas blokus shēmas.            
 
7.1 Priekšmeta apraksts 
 Aprakstīti elektroniskas skaitļošanas elementu funkcionēšana. 
      Parādīti skaitļošanas bloku un sistēmas struktūras shēmas uzbūves principi 
       un funkcionēšana.   
      
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Gaisa kuģu skaitļošanas blokus un sistēmas uzdevumi 2 2 - 
2. Gaisa kuģu analogu skaitļošanas bloki 9 6 3 
3. Gaisa kuģu  diskrētas skaitļošanas bloki 11 8 3 
4. Borta datoru struktūra un funkcionēšana 2 2 - 
5. Borta datora galveni struktūras elementi       6 4 2 
6. Skaitļošanas sistēmas. Struktūra un funkcionēšana.        2 2 - 
Kopā 32 24 8 

 
Priekšmeta saturs atbilst  - 13 MODULIM (13.8 d., 13.3 d., 13.4 d., 13.10 d.) 

 
 
 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 12  67 
Laboratorijas darbi   4  22 
Praktiskās nodarbības   -    - 
Patstāvīgais darbs   2  11 
Kopā  18 100 
 



 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Nobeiguma ieskaite, tēmas –  Navigācijas analogu skaitļošanas bloki. Gaisa kuģu  
diskrētas skaitļošanas bloki. Borta datoru struktūra un funkcionēšana. Borta datora 
galveni struktūras elementi. Skaitļošanas sistēmas struktūra un funkcionēšana. 

• Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Ieskaite (100% kopējā vērtējuma) 
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
7. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

• Aviacionnie cifrovie sistemi kontroļa i upravlenija. Pod red. Mjasnikova V. 
Leningrad. Mašinostroenie. 1990g. 386 lpp. 

• Henderson M. Aircraft instruments. Avioniks for technicians. Colorado. Jeppesen 
Sanderson. 2001g. 212 lpp. 

• Wasson J. Avionic Systems. Operation and maintenance.Colorado. Jeppesen. 
Sanderson. 1994g. 318 lpp. 

 
8. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā  izglītība elektrozinātnes 
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds. 

 
9. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Aviācijas elektronisko elementu paraugi. 
 
• Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija lekcijām (3-211) 
• Specializētas mācību laboratorijas (3-219, 3-213) 

                   
 
 
 
 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 
 

1.Priekšmeta nosaukums             Gaisa kuģu elektronisko sistēmu  
                                                         tehniskā ekspluatācija 
 
2.Nr. priekšmetu reģistrā:          TAA307   
 
3. Statuss:    

• Programmas ierobežotas izvēles  priekšmets  
• 1. līmeņa  profesionālās studijas 

 
4. Kredītpunkti:                   3 KP,  Kontaktstundas:   48 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmeni 
       Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• aviācijas ierīces un sistēmas  
• automātiskas vadības sistēmas 
• elektroficētās sistēmas 
• elektroapgādes sistēmas 
• radionavigācijas sistēmas  
• sakaru sistēmas un tīkli 
 

     6.piekšmeta mērķis  
      Apgūt  elektronisko sistēmu tehniskās apkopes metodes un tehnologijas      
      Veidot prasmes analizēt elektroniskas sistēmas funkcionēšanu           
 
7.1 Priekšmeta apraksts    
 Aprakstīti gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehniskās apkopes metodes. 
      Parādīti gaisa kuģu elektronisko sistēmu apkopes tehniskais un tehnoloģiskais                 
     nodrošinājums. 
 
 
7.2 Priekšmeta saturs 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1.Aviācijas transporta tehniskās ekspluatācijas sistēma 4 2 2 
2.Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehniskās apkopes metodes 6 6 - 
3. Elektronisko sistēmu tehniskās apkopes organizēšana.     
Elektroniskās bibliotēkas sistēma. Apkopes datori. 

10 8 2 

4. Gaisa kuģu elektronisko sistēmu apkopes tehniskais un 
tehnoloģiskais nodrošinājums 

18 10 8 

5. Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehnisko parametru kontrole        10 6 4 
Kopā 48 32 16 
 
Priekšmeta saturs atbilst – 13 MODULIM (13.10 d., 13.4 d., 13.5 d., 13.8 d.) 
 



 
8.3 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 16 50 
Laboratorijas darbi   4 12,5 
Praktiskās nodarbības   4 12,5 
Patstāvīgais darbs   8 25 
Kopā 32 100 
 
 
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas  

• Nobeiguma eksāmens, tēmas –  Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehniskās apkopes 
metodes. Elektronisko sistēmu tehniskās apkopes organizēšana. Elektroniskās 
bibliotēkas sistēma. Apkopes datori.Gaisa kuģu elektronisko sistēmu apkopes 
tehniskais nodrošinājums. Gaisa kuģu elektronisko sistēmu apkopes tehnoloģiskais 
nodrošinājums. Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehnisko parametru kontrole.   

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

     Eksāmens (100% kopējā vērtējuma) 
     Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 

 
10.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1. JAR-145, Maitenance Organization Exposition. 
2.Henderson M. Aircraft instruments. Avioniks for technicians. Colorado. Jeppesen 
Sanderson. 2001g. 212 lpp. 
3.Wasson J. Avionic Systems. Operation and maintenance.Colorado. Jeppesen. 
Sanderson. 1994g. 318 lpp. 

 
11.Prasības mācībspēkiem 

Augstākā izglītība elektrozinātnes Nepieciešams vismaz maģistra grāds.  
Vēlams zinātniskais grāds un ekspluatācijas pieredze. 
 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
         1.Aviācijas elektronisko elementu paraugi. 
         2.Elektroniskas  laboratorijas stendi. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 
        Auditorija lekcijām (3-211) 
        Specializētas mācību laboratorijas (3-213, 3-204, 3-219).  
                   
 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

 
1. Priekšmeta nosaukums: 

   Spēka iekārtu automātiskās vadības un regulēšanas sistēmas 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD214 
 

3. Statuss: 
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:   3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas 

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• aviācijas dzinēju teorijā 
• aviācijas dzinēju konstrukcija un stiprībā 
• automātikas pamati 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gāzturbīnas dzinēju vadības un regulēšanas principus, kā 
arī konkrēto dzinēju automātiskās vadības un regulēšanas sistēmu uzbūvi un darbību. 

 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

• Iegūt teorētiskās zināšanas par dažādu tipu gāzturbīnas dzinēju vadības un 
regulēšanas programmām, likumiem un to realizācijas principiem 

• Izprast dažādu tipu gāzturbīnas dzinēju automātiskās vadības un regulēšanas sistēmu 
konstrukciju un darba principus 

 
8. Saturs 

8.1. Priekšmeta saturs 
 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

 
14. MODULIS. PIEDZIŅA 

14.1 Turbodzinēji 
b) Dzinēja elektroniskās vadības un degvielas dozēšanas sistēmas (FADEC) 

15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS 
15.11 Degvielas sistēmas 
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības sistēmas 
(FADEC), darbība; 
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas. 
15.16 Turbopropelleru dzinēji 



Integrētās dzinēja un propellera vadības ierīces; 
Ātruma ierobežošanas ierīces. 
15.17 Turbovārpstas dzinēji 
..., vadības sistēmas. 

17. MODULIS. PROPELLERIS 
17.3 Propellera soļa regulēšana 
Mehāniskās un elektriskās/elektroniskās propellera griešanās ātruma un soļa maiņas metodes; 
Flīģera un reversa solis; 
Ātruma ierobežošanas ierīces. 
 
 

Stundu skaits Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Vispārēja informācija par gāzturbīnas dzinēju 
automātiskas vadības sistēmām 

4 2 2 

Regulējamie parametri un regulējošie faktori    
Vadības likumi    
Automātiskās vadības sistēmu uzbūves principi    
Slēgto automātiskās vadības sistēmu regulatoru galvenie elementi    
Automātiskās vadības sistēmu klasifikācija    
2. Gāzturbīnas dzinējs, kā regulējamais objekts 4 3 1 
Vienrotora turboreaktīvais dzinējs    
Divkonturu turboreaktīvais dzinējs un divrotoru turboreaktīvais 
dzinējs 

   

Turboreaktīvais dzinējs ar regulējamo reaktīvās sprauslas kritiska 
šķēluma laukumu 

   

Turbopropellera dzinējs un turbovārpstas dzinējs    
3. Degvielas patēriņa regulators 8 4 4 
Vispārējā informācija    
Pumpējošie mezgli un izpildorgāni    
Dozējošās ierīces    
Spiedienu starpības jūtīgie elementi    
Hidrauliskais reduktors    
Hidrauliskie pastiprinātāji    
Degvielas sadales vārsti    
Tiešās darbības degvielas patēriņa regulatora uzbūve un darbības 
princips 

   

Netiešās darbības degvielas patēriņa regulatora uzbūve un darbības 
princips 

   

4. Dozējošās ierīces vadība 8 3 5 
Apgriezienu frekvences regulators    
Apgriezienu regulatoru mērierīce    
Kompresora spiediena paaugstināšanas pakāpes regulators    
5. Turbopropellera un turbovārpstas dzinēju vadības 
īpašības  

8 4 4 

Vienrotora turbopropellera dzinēja vadības programmas     



Augstuma vienrotora turbopropellera dzinēja automātiskās vadības 
sistēmas funkcionālā shēma un darbība  

   

Turbovārpstas gāzturbīnas un divrotoru turbopropellera dzinēju 
vadības īpašības  

   

6. Gāzu temperatūras uz turbīnas ieejas visrežīmu 
regulēšana 

3 1 2 

7. Automātiskās vadības sistēmu korekcija 5 3 2 
Cietā atgriezeniskā saite    
Izodroma (elastīgā) atgriezeniskā saite    
8. Uzrāves automatizācija 4 2 2 
Hidrauliskais kavētājs    
Spiediena paaugstināšanas ierobežotājs    
Uzrāves automāts pēc dzinēja iekšējiem parametriem    
9. Iedarbināšanas automatizācija 4 2 2 
Pneimatiskais degvielas iedarbināšanas automāts    
Laika degvielas iedarbināšanas automāts    

Kopā: 48 24 24 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Teorija 24 33.3 
Laboratorijas darbi - - 
Praktiskās 
nodarbības 

24 33.3 

Patstāvīgais darbs 24 33.3 
Kopā 72 100 
 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Grafiska darba aizstāvēšana. GD tēma: Konkrēta gāzturbīnas dzinēja automātiska 
regulatora uzbūves un darbības apraksts 

• Auditorijas kontroldarbs. Kontroldarba uzdevums: Degvielas patēriņa regulatora shēmas 
sastādīšana no piedāvātām ierīcēm un agregātiem    

• Nobeiguma ieskaite 
 

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
• Jāizpilda un jāaizstāv 1 kontroldarbu un 1 grafisko darbu (50% kopējā vērtējuma) 
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma) 

Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā. 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. A@P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550 p. 
2. I. Pavelko. Gāzturbīnas dzinēju vadība / Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2003. – 44 lpp. 

ISBN 9984 – 690 -23 – 7. 
3. Б. А. Черкасов. Автоматика и регулирование воздушно-реактивных двигателей. 

“Машиностроение” М., 1988. 
4. В. Ф. Березлев, И. И. Гвоздицкий и др. Системы автоматического управления 

частотой вращения роторов газотурбинных двигателей. – Киев: 1985. 
5. А. В. Штода. Автоматика авиационных двигателей. – Москва: 1968. 



6. И. Р. Приклонский, В. Ю. Колобанов, Е. В. Чемохуд. Автоматы запуска и 
автоматические ограничители в системах регулирования ГТД. – Рига: 1981. 

7. В. Ю. Колобанов, Е. В. Чемохуд. Основы управления авиационными двигателями. – 
Рига: 1985. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā inženieru izglītība 
• Minimāli: inženierzinātņu maģistra grāds 
• Vēlams: inženierzinātņu doktora grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Automātisko regulatoru paraugi un speciālie plakāti; 
• Datordemonstrācijas aprīkojums  

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija lekcijām un praktiskām nodarbībām (Lomonosova iela 1, aud. 1-117) 
 



Mācību priekšmeta apraksts. 
 

1. Priekšmeta nosaukums  
DZINĒJSPĒKS 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 213 

3. Statuss: 
• Pirmā līmeņa profesionālās (koledžas) augstākās izglītības līmeņa priekšmets. 
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 14.moduļa priekšmets 

4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas. 
 5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Matemātikā; 
• Fizikā; 
• Ķīmijā un ķīmotologijā. 

6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta “Dzinējspēks” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu priekšstatu par dažādas 
shēmas civilās aviācijas dzinēju darbību. Iemācīt studentus tehniski pareizi risināt jautājumus, 
kuri ir saistīti ar aviācijas gāzturbīnu dzinēju automātiskās vadības sistēmu studēšanu. Sniegt 
studentiem zināšanas par aviācijas dzinēju pamatmezglu izpildi, ekspluatācijas raksturojumi un 
dzinēju indikācijas sistēmas. 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi 
• Iegūt zināšanas par specifiskām aviācijas dzinēju ekspluatācijas raksturlīknēm; 
• Zināt GTD pamatmezglu nepieciešamās prasības un izpildījumu shēmu, kā arī virzuļu, 

turboreaktīvo, divkontūru turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju konstrukciju un  
darbības principus; 

• Zināt mūsdienu dzinēja elektroniskās vadības un degvielas padeves regulēšanas sistēmu; 
• Iemaņas korekti lietot GTD konstrukcijas terminoloģiju, pildot inženieru aprēķinus; 
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu. 

8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 

 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 

14. MODULIS. PIEDZIŅA (14.1; 14.2) 
 
14.1 Turbodzinēji 

a) Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas 
izvietojums un darbība; 

b) Dzinēja elektroniskās vadības un degvielas dozēšanas sistēmas (FADEC); 



 
14.2 Dzinēja indikācijas sistēmas 

- Izplūdes gāzu temperatūras/Turbīnu starppakāpju temperatūras indikācijas 
sistēmas; 

- Dzinēja apgriezienu skaits; 
- Dzinēja vilces indikācija: dzinēja kompresijas pakāpes, dzinēja turbīnas 

izplūdes spiediena vai reaktīvās strūklas spiediena indikācijas sistēmas; 
- Eļļas spiediens un temperatūra; 
- Degvielas spiediens, temperatūra un plūsma; 
- Spiediens kolektorā; 
- Dzinēja griezes moments; 
- Propellera griešanās ātrums. 

 
Stundu skaits 

Nodarbību temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Ievadlekcija. Īsa virzuļdzinēju un GTD attīstības vēsture. 
TRD un tā pamatelementi. Dzinējas tipi, shēmas un 
pielietošanas nozares.  

4 2 2 

2. Vienkontūru TRD galvenie raksturlielumi, cikla parametram  
ietekme, TRD raksturojumu īpašības. 2 2 - 

3. Aviācijas gāzturbīnu dzinēju indikācijas sistēmas un 
parametrus mērīšanas analīzē, GTD parametrus mērīšanas 
sistēmas īpašības. 

4 2 2 

4. Divkontūru gāzturbīnu dzinējs un to ekspluatācijas 
raksturlīkņu īpatnības. 4 2 2 

5. Kompresora mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi. Rotors 
un stators, tā pamatelementi un pretpompāžas sistēma. 2 2 - 

6. Turbīnas mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi. Turbīnas 
elementu dzesēšana. Vārpstas montāžas shēma. 2 2 - 

7. Degšanas kameras pamatelementi. Degkameru konstruktīvais 
izpildījums, degvielas padeves regulēšanas sistēma. Dzesēšanas 
paņēmieni un raksturlīkņas. 

4 2 2 

8. Turbopropelleru dzinējs un to ekspluatācijas raksturojamas 
īpatnības. 4 2 2 

9. GTD automātiskā palaišana un to vadības sistēmas. 4 2 2 
10. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība. Mūsdienu dzinēja 

elektroniskās vadības sistēmas (FADEC). 2 2 - 

Kopā  32 20 12 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 20 62 
Patstāvīgais darbs 12 38 
Kopā 32 100 
 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Nobeigumā ieskaite 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 14.moduļa prasībām. 



 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma).  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa dzinēja indikācijas sistēmām 

(40%). 
Tests atbilstoši 66. sadaļas 14.moduļa prasībām (B2 kategorija — 70 atbilžu variantu jautājumi.  
Atvēlētais laiks — 70 minūtes). 

10.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
1. Aviacionnie gazoturbinnie dvigateli (Osnovi teorii, konstrukcii i ekspluatacii). Chast 1./ 

perevod s angl. S. Doroshko, J. Sopulis. - Riga:RAU, 1999. –182 str. 
2. Gohen H., Rogers G. F. C. Saravanamuttoo H. I. H. Gas turbine theory./ 3rd ed. – England: 

Longman scientific&Technical, 1991. 
3. Internal combustion engines./ Edited by V. Lukanin. – Moscow: MIR Publishers, 1990. 
4. A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson Inc., 1994. –550 pp. 
 
Papildliteratūra 
1. Tihonov N. Rabochi proces i ekspluatacionnie harakteristiki aviacionnih GTD./ Teksti 

lekcij. – Rīga: RAU, 1991. 
2. Labendik V., Tihonov N. Raschet parametrov cikla i ekspluatacionnih harakteristik TRD i 

TRDD. – Rīga: RIIGA, 1990. 
3. Labendik V. Vibor parametrov i raschet harakteristik TVVD. - Rīga: RIIGA, 1987. 

11. Prasības mācībspēkiem 
• Augstākā tehniskā izglītība. 
• Vēlams maģistra un doktora grāds. 
• Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme. 

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli 
• dzinēju shēmas un maketi; 
• dzinēju klase, tāfele un kodoskops; 
• laboratorijas iekārtas; 
• mācību materiāli. 

13. Priekšmeta norises vietas: 
• Auditorija nodarbībām (3-341, 3-125) 
• Dzinēju agregātu laboratorija (2-103) 

 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Vladimirs Labendiks  
Tālr. 9754804 



 
Mācību priekšmeta apraksts. 

 
 

1. Priekšmeta nosaukums 
     Tehniskās apkopes prakse 
 

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 010 
 

3. Statuss: 
• pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 7. moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  24 KP, Kontaktstundas: 384 stundas  
 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 

• Civilās aviācijas lidmašīnas  
• Civilās aviācijas helikopteri 
• Civilās aviācijas dzinēji 
• Aviācijas dzinēju teorija 
• Materiāli un izstrādājumi 
• Aviācijas ierīces un sistēmas  
• Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti 

 
6. Vispārīgais mērķis  

Prakses rezultātā studentiem jāzina un jāiegūst iemaņas: 
-     praktiskās darba iemaņas ar instrumentiem un darbu izpildīšana; 
- darbs ar ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju; 
- apkopes tehnoloģijas un to izpilde GK TA; 
- lidojumu drošības stāvoklis CA un konkrētu tipu GK ekspluatācija;  
- konkrētu GK agregātu, mezglu, sistēmu raksturīgās atteices un bojājumi; 
- drošības tehnikas un ārējās vides aizsardzības prasības GK TA. 
 
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 

Studentiem pēc lidostas prakses jāprot: 
- veikt inženieru analīzi par GK tehnisko stāvokli; 
- organizēt ražošanas brigāžu un maiņu darbu; 
- izpildīt līnijas un bāzes   TA darbus, agregātu montāžu un demontāžu atbilstoši TA 

reglamentiem, tehnoloģiskajiem norādījumiem un citiem dokumentiem; 
- atrast un novērst atteices un bojājumus GK un elementos; 

noformēt tehnisko dokumentāciju par GK TA 
 

8. Saturs 
 8.1 Priekšmeta saturs 

 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
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III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS 
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 
7. MODULIS. Tehniskās apkopes prakse  
 

Tēmas 
7.1 Drošības pasākumi — Gaisa kuģis un darbnīca 
Drošas darba prakses aspekti, ieskaitot drošības pasākumus, kas jāievēro strādājot ar elektrību,
gāzēm, jo īpaši, skābekli, eļļām un ķimikālijām. 
Arī instrukcija par koriģējošo darbību, kas jāveic notiekot ugunsgrēkam vai citam negadījumam 
ar vienu vai vairākām no šīm briesmām, ieskaitot zināšanas par ugunsdzēšanas aģentiem. 
7.2 Darbnīcas prakse 
Instrumentu glabāšana un uzraudzīšana, darbnīcas materiālu lietojums; 
Izmēri, pielaides, veicamā darba standarti; 
Instrumentu un ierīču kalibrēšana, kalibrēšanas standarti. 
7.3 Instrumenti 
Parastie rokas instrumentu tipi; 
Parastie mehāniskās piedziņas instrumentu tipi; 
Precīzijas mērinstrumentu darbība un lietojums; 
Eļļošanas iekārtas un metodes. 
Vispārējā elektriskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums; 

7.4 Vispārējais radioelektroniskais testa aprīkojums 
Vispārējā radioelektroniskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums; 
7.5 Inženiertehniskie rasējumi, diagrammas un standarti 
Rasējumu tipi un diagrammas, to simboli, izmēri, pielaides un projekcijas; 
Rakstlaukumā ietvertās informācijas izpratne, 
Mikrofilma, mikrofiša un datorizētās prezentācijas; 
Amerikas gaisa transporta asociācijas (ATA) Specifikācija Nr. 100; 
Aeronavigācijas un citi piemērojamie standarti, ieskaitot ISO, AN, MS, NAS un MIL; 
Elektriskās shēmas un shematiskās diagrammas. 
7.6 Pielaides un sēžas 
Urbju izmēri bultskrūvju caurumiem, pielaižu klases; 
Vienota pielaižu un sēžu sistēma; 
Pielaižu un sēžu saraksts gaisa kuģiem un to dzinējiem; 
Ierobežojumi liecei, vērpei un nodilumam; 
Standartmetodes vārpstu, gultņu un citu detaļu pārbaudei. 
7.7 Elektriskie kabeļi un savienotāji 
Nepārtrauktības, izolācijas un sastiprināšanas metodes un pārbaude; 
Appresēšanas instrumentu lietojums; ar roku un hidrauliski darbināmie; 
Appresēto savienojumu pārbaude; 
Savienotājtapu ievietošana un izņemšana; 
Koaksiālie kabeļi: testēšana un montāžas piesardzības pasākumi; 
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Tēmas 

Elektroinstalācijas aizsardzības metodes: kabeļu savīšana un vijuma stiprinājums, kabeļu skavas, 
aizsargizolācijas metodes, ieskaitot karstumā sarūkošo ietinumu, ekranēšanu. 
7.8 Kniedēšana 
Kniedētie savienojumi, kniedes izvietojums un solis; 
Instrumenti, kurus lieto kniedēšanai un iegremdēšanai; 
Kniedēto savienojumu pārbaude. 
7.9 Caurules un šļūtenes 
Gaisa kuģa cauruļu liekšana un paplašināšana; 
Gaisa kuģa cauruļu un šļūteņu apskate un pārbaude; 
Cauruļu montāža un fiksācija ar skavu palīdzību. 
7.10. Atsperes 
Atsperu apskate un pārbaude. 
7.11 Gultņi 
Gultņu pārbaude, tīrīšana un apskate; 
Eļļošanas prasības gultņiem; 
Defekti gultņos un to cēloņi. 
7.12 Pārvadi 
Zobratu un spēles pārbaude; 
Siksnas un trīšu, ķēžu un ķēdes ratu apskate;  
Skrūves domkratu, sviras ierīču un bīdstieņu sistēmu apskate. 
7.13 Vadības troses 
Gala stiprinājumu saspiešana; 
Vadības trošu apskate un pārbaude; 
Boudena troses; elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas. 
7.14 Darbs ar materiāliem 
7.14.1 Skārds 
Lieces pielaides aizzīmēšana un aprēķināšana; 
Skārda apstrāde, ieskaitot liekšanu un veidošanu; 
Skārda izstrādājuma pārbaude. 
7.14.2 Kompozītu un nemetāliskie materiāli 
Līmēšana; 
Vides apstākļi 
Pārbaudes metodes 
7.15 Metināšana, cietlodēšana, lodēšana un līmēšana 
a) 
Mīkstlodēšanas metodes; lodēto savienojumu pārbaude. 
b) 
Metināšanas un cietlodēšanas metodes; 
Metināto un cietlodēto savienojumu pārbaude; 
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Tēmas 

Līmēšanas metodes un līmēto savienojumu pārbaude. 
7.16 Gaisa kuģa svars un smaguma centrs 
a) 
Smaguma centra/Līdzsvara ierobežojumu aprēķināšana: attiecīgo dokumentu lietojums; 
b) 
Gaisa kuģa sagatavošana svēršanai; 
Gaisa kuģa svēršana; 
7.17 Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana. 
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības pasākumi; 
Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to saistītie drošības pasākumi; 
Gaisa kuģa glabāšanas metodes; 
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras; 
Atkausēšanas/pretapledošanas procedūras; 
Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas atrodas uz zemes. 
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu 
7.18 Demontāžas, apskates, remonta un montāžas metodes 
a) 
Defektu veidi un vizuālās pārbaudes metodes. 
Korozijas noņemšana, novērtēšana un aizsardzība. 
b) 
Vispārējās remonta metodes, konstrukcijas remonta rokasgrāmata; 
Novecošanas, noguruma un korozijas kontroles programmas; 
c) 
Nesagraujošās pārbaudes metodes, ieskaitot krāsu, radiogrāfisko, virpuļstrāvas, ultraskaņas un 
optisko metodi. 
d) 
Demontāžas un atkārtotas montāžas metodes. 
e) 
Defektu noteikšanas metodes 
7.19 Ārkārtas gadījumi 
a) 
Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās. 
b) 
Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas nosēšanas un lidojums vētras laikā. 
7.20 Tehniskās apkopes procedūras 
Tehniskās apkopes plānošana; 
Izmaiņu veikšanas procedūras; 
Glabāšanas procedūras; 
Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras; 

 
4



 
Tēmas 

Saskarne ar gaisa kuģa darbību; 
Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes nodrošināšana; 
Papildu tehniskās apkopes procedūras. 
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība 
 
8.2 Nodarbību sadalījums 
Prakses bāzes: a/k „ Raf-avia”, „ AirBaltt”,  radiopoligons, aviācijas muzejs 
Atbildīgie: AI- prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs), I. Ozoļinš,  prof. Gr. 15A06 (Trifonovs-
Bogdanovs) 
a/k „ Raf-avia”- kvalitātes menedžers- V. Petuhovs 
a/k „ Air-balt”- tehniskais   menedžers-A. Mikeļsons 
aviācijas muzejs- V. Talpas 
radiopoligons- Trifonovs-Bogdanovs 
Prakse sastāv no divām daļām: 
I etaps 
Īstenošanas laiks 6 semestris 
Apjoms: 8 КП 
Bāze: a/k „ Raf-avia”, radiopoligons, aviācijas muzejs 
Saturs:  
1.  5КП- p. 7.1.,7.2, 7.3,7.5,7.6.  Ответственная prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs) 
2.  3KP-  p.7.3 (Vispārējā elektriskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums),7.4, 7.5 
(Aeronavigācijas un citi piemērojamie standarti, ieskaitot ISO, AN, MS, NAS un MIL; Elektriskās 
shēmas un shematiskās diagrammas),.Ответственная prof. Gr. 15A06 (Trifonovs-Bogdanovs) 
II etaps 
Īstenošanas laiks:7-8 pusgadi 
Объем: 18 КП 
База: a/k „ Raf-avia”, „ Air-balt”, aviācijas muzejs 
Содержание:  
16KP- p. 7.8,7.9,7.10, 7.11,7.12, 7.13,7.14, 7.15,7.16,7.17,.7.18,7.19,7.20 
 Ответственная prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs) 

1. 2 KP- p.7.7, 7.17 (Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas 
atrodas uz zemes) 

 
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• GK  sistēmas tehniskās ekspluatācijas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā eksāmens ar atzīmi 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā. 
• Jāizpilda un jāprezentē GK sistēmas tehniskā ekspluatācijas apraksts; atskaites pa tēmām 

(40%) 
 

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Pamatliteratūra 
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.  Atrašanas vieta 
01. Kleinhofs Mārtiņš     Lekciju materiāli lekcija  
02. A&P Tehnician General Textbook  Jeppesen Sanderson 2002. -  B-103 
03. A&P Airframe  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
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04. A&P Powerplant  Jeppesen Sanderson 2002. - B-103 
05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician B-103 
06. AC-43.13/1B information including: Non Destructive inspection 

techniques; Aircraft Corrosion Control; ... 
B-103 

07. Смирнов Н.Н. и др.     Техническая эксплуатация летательных 
аппратов. Москва, Транспорт,  1990. – 423 с. 

bibliotēkā 

08. Смирнов Н.Н., Ицкович  Эксплуатация и ремонт авиационной 
техники по состоянию. Москва, Транспорт,  1987. – 272 с. 

bibliotēkā 

09. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.  bibliotēkā 
10. Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов. 

Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c. 
bibliotēkā 

11. Gaisa kuģu rokasgrāmatas B-103  15A07 
12. Aviokompāniju dokumentācija A/k  

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Gaisa kuģu trenažieru  klase; 
• Gaisa kuģu stendi 
• Hidraulikas laboratorija k.19 un stends k.3 
• GK sistēmu apraksti, tehniskā dokumentācija 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3-121) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• GK trenažieru kabīnes 
• Lidmašīnas  prakse lidlaukā 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

1. Priekšmeta nosaukums 
     Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcija un sistēmas 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK222 

 
3.  Statuss: 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets 
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas 13.moduļa priekšmets 

 
4. Kredītpunkti:  3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas  

 
5. Sākuma nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: 
• Ievads aviācijas nozarē 
• Materiāli un izstrādājumi 
 

6. Vispārīgais mērķis  
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aerodinamikas pamatus, gaisa kuģa un tā sistēmu 
konstrukciju, sistēmu darbību. 
 

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi: 
• Iegūt  zināšanas par aerodinamiku, gaisa kuģu korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu 

atpazīšanu uz lidmašīnas un sistēmu piemēriem; 
• Apgūt gaisa kuģu sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem; 
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003  66.sadaļas prasībām 

un sagatavot 13.moduļa daļas testa kārtošanai 
 
8. Saturs 
8.1. Priekšmeta saturs 
 
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003  (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) 
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: 

13. MODULIS. GAISA KUĢA  AERODINAMIKA,  
STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS 

(p.: 13.1.,13.2., 13.6., 13.10.) 
13.1 Lidojuma teorija 
a) Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri; 
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, mainīgie horizontālie 
stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārņi, aizspārņi; 
Pretestības radīšanas ierīces: spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās bremzes; 
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Trimmeru, servokompensatoru un vadības virsmu noliekšanas paneļu darbība un ietekme. 
b) Lidojums lielā ātrumā 
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas lidojums; 
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis. 
c) Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Cikliskās, kolektīvās un pretvērpes vadības ierīču darbība un ietekme; 
13.2 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
a) 
Konstrukcijas sistēmu pamati. 
b) 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
Elektroinstalācijas savienošana; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
13.6 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Lidojuma vadības ierīces (ATA 27) 
a) 
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre, spoilers; 
Trimmera vadības ierīce; 
Aktīvās slodzes vadības ierīce; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes; 
Sistēmas vadība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska; 
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, virzienstūres ierobežotāja un stūres 
bloķēšanas sistēmas.  
Iekrišanas aizsardzības sistēmas. 
b) 
Sistēmu darbība: elektriskā, lidojuma vadības elektriskā sistēma. 
13.10 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība) 
 

Stundu skaits Nr. 
p.k. 

Nodarbību temati 
Kopā Teor. Prak

t. 
1. Lidmašīnu vispārīgs raksturojums 6 2 4 
2. Lidojuma teorija 

a) Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces 
Darbība un ietekme:  
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri; 

20 8 12 
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– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, 
stabilizatoraugstumstūres, mainīgie horizontālie stabilizatori un 
“pīles” shēmas vadības plāksnes;  
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji; 
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārņi, aizspārņi; 
Pretestības radīšanas ierīces: spoileri, cēlējspēka samazināšanas 
ierīces, aerodinamiskās bremzes; 
Trimmeru, servokompensatoru un vadības virsmu noliekšanas 
paneļu darbība un ietekme. 
b) Lidojums lielā ātrumā 
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas 
lidojums; 
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis. 
c) Nesējskrūves aerodinamika 
Terminoloģija; 
Cikliskās, kolektīvās un pretvērpes vadības ierīču darbība un 
ietekme; 

3. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni 
Konstrukcijas sistēmu pamati. 
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas; 
- Fizelāžas dalījums un konstrukcija 
- Durvis un avārijas izejas: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības 
   ierīces; 
- Logu un priekšējā stikla uzbūve un mehānismi 
Spārns un spārnojums 
-  spārna agregāti (centroplāņs, konsoles) 
- degvielas tvertnes 
- spārnojuma konstrukcija 
Elektroinstalācijas savienošana; 
Zibens aizsardzības noteikums. 
- Helikoptera nesējskrūve 

14 6 8 

4. Iekārtas un aprīkojums (ATA 25) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
 

6 2 4 

5. Gaisa kuģu šasija 
- šasiju vispārīgs raksturojums 
- šasijas priekšējais balsts un tā kinemātika 
- priekšēja balsta vadības sistēma  
- šasijas pamatbalstu konstrukcija un kinemātika 
- šasijas darba signalizācija un avārijas brīdinājumi  

4 2 2 

6. Gaisa kuģu vadības sistēmas 
- vadības sistēmas raksturojums 
- augstumstūres vadība un tās agregāti 
- virziena stūres vadība un tās agregāti 
- šķersvadības sistēma un tās agregāti 
- spārna mehanizācijas vadības sistēmas darbība un tās agregāti 

20 8 12 
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-Trimmera vadības ierīce; 
Aktīvās slodzes vadības ierīce; 
Cēlējspēka palielināšanas ierīces; 
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes; 
Sistēmas vadība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska; 
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, 
virzienstūres ierobežotāja un stūres bloķēšanas sistēmas.  
Iekrišanas aizsardzības sistēmas. 
b) 
Sistēmu darbība: elektriskā, lidojuma vadības elektriskā sistēma. 
- Helikoptera vadības sistēma 
 

7. Mehāniskās enerģētikas sistēmas 
Hidrauliskā sistēma 
- sistēmas izvietojums un enerģijas spiediena avoti 
- sistēmas patērētāji 
- sistēmas signalizācija un darbība avārijas gadījumos 
Pneimatika/Vakuums  
- Sistēmas izvietojums; 
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots 
uz zemes; 
- Spiediena kontrole; 
- Sadale; 
 -Indikācijas un brīdinājumi; 

12 4 8 

8. Gaisa kuģu gaisa kondicionēšanas un spiediena regulēšanas 
sistēmas 
- Gaisa padeve - gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja 
kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un pārvietojamo 
kompresoru;  
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas un to agregāti  
- Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma. 
- Kabīnes spiediena augstuma regulētāji; 
- Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus; 
- Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas. 
- Drošības un brīdināšanas sistēmas 

8 4 4 

9. Ugunsdrošības sistēma 
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas; 
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas 
- sistēmu pārbaudes 
- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji) 
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts 

6 2 4 

10. Degvielas sistēmu tipi un izvietojums 
- Degvielas tvertnes; 
- Degvielas padeves sistēmas; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas. 

6 2 4 

11. Aizsardzība pret apledojumu un lietu  4 2 2 
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-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana; 
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās; 
-Stiklu tīrīšanas sistēmas. 

12. Skābeklis  
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne; 
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale; 
- Padeves regulēšana; 
- Indikācijas un brīdinājumi; 
 

4 2 2 

13.  Iekārtas un aprīkojums 
a) 
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām; 
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas. 
b) 
Kabīnes izkārtojums; 
Aprīkojuma izvietojums; 
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis); 
Kabīnes izklaides iekārtas; 
Virtuves iekārtu uzstādīšana; 
 

4 2 2 

14. Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45) 
Centrālās tehniskās apkopes datori; 
Datu ielādēšanas sistēma; 
Elektroniskās bibliotēkas sistēma; 
Izdrukāšana; 
 

12 4 8 

 Kopā 120 48 72 
 
8.2. Nodarbību sadalījums 
 nodarbību skaits procenti 
Kontakstundas 48 40 
Patstāvīgais darbs 72 60 
Kopā 120 100 
 
8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas 

• Lidmašīnu/helikopteru sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts 
• Nobeigumā ieskaite 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām 

 
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)  
•  Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa GK sistēmām (40%) 
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām (B2 kategorija — 70 atbilžu variantu 

jautājumi.  Atvēlētais laiks — 70 minūtes) 
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10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
Pamatliteratūra 
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles). 
2. Helikoptera rokas grāmatas. 
3. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas. 
4. Boeing 767. J. Paramonov. 33 p. 
5. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook. 
6. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes. 
7. Самолет ТУ – 154. ч.1, 2. 
8. Вертолет МИ-8. 

 
Papildliteratūra 
1. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, Транспорт, 1977. – 304 с. 
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. FAA, 1991. 

- 500 lpp. 
3. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978. - 311с. 

 
11. Prasības mācībspēkiem 

• Augstākā profesionālā inženieru izglītība 
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs 
• Vēlams: Dok.inž. grāds 

 
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• Lidmašīnu/helikoptera klase; 
• Lidmašīnu/helikopteru trenažieri 
• Lidmašīnu laboratorija un stendi 
• Lidmašīnu /helikopteru agregāti korp.19. 

 
13. Priekšmeta norises vietas: 

• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309) 
• Agregātu laboratorija (19.korpusā) 
• Lidmašīnas/helikopteri prakses lidlaukā 

 
 
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja                            Mārtiņš Kleinhofs  
Tālr. 9130829 
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5. pielikums 





RTU Avidcijas instit0ts (Al) ir ieklauts
Starptautiskds Civilds avidcijas organizdcijas
(ICAO) mdcTbu iestdZu registrd.

Programmas AVIAGIJAS TRANSPORTS
un topo5ds programmas GAISA KUQU
VADISANA merlsis ir sagatavot visu augstikds
izgl-rUbas llme4u avidcijas specidlistus
darbam Latvijas un Eiropas Savienibas (ES)
valstu avidcijas kompdnijds, gaisa kugu
biives un p6tnieclbas organizdcijas.

Programmas ietvaros sagatavo speciSlistus:
* Gaisa kugu un dzindju tehniskajd
ekspluatScijd
I Gaisa kugu aviScijas un radioelektronisku
iekdrtu tehniskajd ekspluatdcijd (avion i kd)
'} Gaisa kuQu vadl5and ar specializicijam:

- Gaisa kugu ekspluatdcija lidojumd
- Gaisa kugu kustlbas vadrba

(pedcja programmd papildus ir praslba -
atbilstoSas klases veselTbas apliecTbas)

Profesionili mafistra studiias:

Studiiu-proqramma:
-AVIACI'AS 

'RAN5.Po.R'S
leg[stamais grids un kvalifikicija:
'} ProfesiondlS magistra grdds avidcijas transportd

Praslbas stud iiu prqgrammasapg uvei :
ll. l lme6a profesion6lds pamatstudijas

Studi ju i lgums:
Dienas studijds 2 gadi
Nekldtienes studijds 2,5 gadi

I Aviacijas transporta inZen iera kval ifikdcija
un magistra profesionSlais grids avidcijas
transporta

Praslbas studUu programmas apguvei :
AkadOmisko pamatstudiju inZenierzindt4u
bakalaura grads ma5Tnzindtnd vai elektrozindtn€

Studiiuilgumsl
Dienas studijds 3 gadi
Nekldtienes studrjds 3,5 gadi

,/I. limeqa augstikis izglidbas
profesionilis studiias:

StudUu_proqramma:
AVIACI'A5 }RA]{5.Po.R'S

Kval ifi kacijas_ieg ii5ana :

'} Gaisa kugu tehnisk6s ekspluatacijas
tehni(is mehdni(is

'} Gaisa kuQu tehniskds ekspluatacijas
tehni(is avionil5is

Prasibas studiiu programmai aLguyeii
viddjd vai vid€jd profesionald izglTttba

Studiju i lgums:
Dienas studijds 3 gadi.
NeklStienes studijas 3,5 gadi.

Profesionilis augstikis izglitibas
studiiu progranuna profesionil5
bakalaura gr ada iegfrSanai

Studiiu programma:
AV'TAC'','AS 7]F.A]T9/Po|R7S

legustamais_grids_u n_kvalif ikacUa:

) ProfesiondlS bakalaura grdds avidcijas
transporte un Gaisa kuQu tehniskSs

. ekspluatdcijas mehdnikas inZeniera kvalif ik6cija
7 ProfesionSld bakalaura grdds aviScijas

transportd un Gaisa kugu tehniskas
ekspluatacijas avionikas inZeniera kvalifikdcija

PrasTbas studiju programmas apquvei:
viddjd vai vid6jd profesionSld izgllUba

Studiju i lgums:
Dienas studijds 4 gadi
Nekldtienes studij5s 5 gadi

Doktorantura:

Studiiu programma:
AVIAC''AS 71RA]T5,Po/RirS

legiistamais grdds un kvalif ikicUa:
Gaisa transporta un infrastruktOras

apakSnozares inZenierzindt4u doktors

Praslbas studUu proguammai apguvei:
Magistra grdds inZenierzindtnds

StudUu ilgums:
Dienas studijds 3 gadi

Studiiu programmu apraksts:
Pi rmd lTmeqa profesionElds augstdkds izgllUbas

studiju programmas AVIACIJAS TRANSPORTS
absolventi ir sagatavoti darbam un licences
iegU5anai, lai strdddtu gaisa ku$a apkop6 un dod
iesp6ju iegut 2. lTme4a profesion5lo augstdko
izgl-rtTbu.

Profesiondla bakalaura studiju programma
AVIACIJAS TRANSPORTS dod iespeju strSddt
inZenieru amatos un turoindt orofesionSlS
ma$istra studijas.

Magistra profesionSld studiju programma
AVIACIJAS TRANSPORTS sagatavo augstdkS
llmeqa specialistus darbam mdclbu,
aviokompaniju un pSrvaldes struktUr6s, kd arT
dod iespdju turpindt studijas doktorant0rS.

Doktora studijas dod iespdju ieg0t
inZenierzin6tqu doktora grddu.

AvIAcIrAs TRANSPoRTS - ti ir progr.rmma,
kas sagatavo darbam sekoioSds nozarEs:
? Gaisa kugu tehniska ekspluatdcija
+ AviScijas dzin6ju tehniskS ekspluatdcija

+ Gaisa kugu radioelektroniskSs iek6rtas
+ Gaisa ku$u aviacijas iekdrtas

EL-

FW
+ Avidcijas transporta satiksmes dro5Tba
+ Avidcijastransportaorganiz6cija

PEc topo5ds programmas Gaisa kugu
vadl1ana apgOSanas absolvents ieg0st
kvalifikSciju Gaisa kugu vadlSanas inZenieris
un tE dod iesp6ju p6c lidoSanas prakses
nokErtot pdrbaudljumus komercpilota
licences ieguSanai vai p6c prakses ieg0t
aviodispedera l icenci.



AB[{q uuoHl IOe nono/THeHHe
Ha gxnx cocroRnocb Bpyqe-
Ht,te A]tnnoMoa e Aenaqnon-
HoM tlHcrmryre (AH), BxoAR-
qeM B cocraa PTy. AH eulny-
ctnn 22 6axanaapa $Hxe-
HepHbtx HayK, oAHOro MarB-
crpa u oAnoro goxropa (no_
cneAltHe - o6a a$pnxaxqrr)
- BCe OHlt HaqanH y{HTtCt
eqe e PAY, rrd", Bocnonb3o-
BaBUHcb cnyqaeM, noHHTe-
pecoBaracb y EbtnycKHl4Xos
o6 nx nepcnexr[Bax.

AsnaqHoHHurfi nHcrnryr,
pyxoeogruurfr l,l.rpTl4HbueM
KaefinxoQcoM, 6urn cog,qatl
B KoHqe 1999 roaa il RBnRercR
eAilHCTBeHHbtM npaBonpeeM.
uuKoM cBg3aHrtrrx c aanaqrefi
yre6nox nporpaMM pAy, Ann
Ah nuneunnfi eurnycx - yxe
alopofi. Bce 6axanaapbt groro
roga 6y4yr npogorrxaru o6y-
lreHne B nHcrhrfre. Begu, xax
8btpasfincfi oAfiH !13 npero.qa_
aatenefi, "6axanaBp - oro lte
6onee qeu spyguposatnurrZ
qeroBeK e ceoefi oe,,durh".

Hafi4yr nil nprMeHeufie
cBohM SHaH'4RM BbtnycKHl4KH
AV1? lrls rex, Kro yxe npouJen
4-nerHee o6pexre, padura-
Klr noKa He MHorhe. Hexoro.
pbre Ha nero ynerenu a Aue_
pr4rry hnu nounn s gAeuJH[fi
"[ lavnnxan|.nct

A flUnttOi,tt"r pacftpSBltrrfi tlp&lflbn.

lopuii HearraeB sarql4Tlln
.ql,tnnoM c oTnlrt[eM, TeMa __
nacctlBha9 pa.qilonoKauHfi
(nanpaanerra Ha 6esonac-
lrocrb noneroa). OH roeoprar,
.tTo Aln Haqana nonnouenttofi
pa6oru no cnequanbHocrrl
Bce xe HlDt(Hbt 6onee rny6o_
KHe no3HaHHg. "Ecru lqea Ba-
phaHra - nr6o ycrpot4Tbcf, B
KoHorovKroocroe 6tooo. n16o

B aBhaKoMnattmD 3ailnMaTbcfi
o6cnyxnoatilteu catr,tonetoB".
* coo6uprn lOpr,rft, f locxo.rruxy.
nonyrteilHbte StiattilH OqeHb
llJHpOK,le, TO eCTb BO3lvt0X-
nocru rrarZrN ce6e npuuexe-
l{he H B 4pyroE o6nacrrr; "Au-
rouo5nnn cefi,.tac roxe nepe-
xoAnr Ha cucreMu GpS ra 6yx-
BanblJo ltanhqKaltbt oneKTpO-
xnxoi (lOpnil nucan pa6ory

no aBilOttnke -- aertartrrol l toy' l
o, leKTpoltHKe i l  3l teprel i lKe. __

,rrS"). Mory 6ucrpo nepeftrr u
B XOMnbnTeprrure ceru".

Eute oAurr 6axanaap _
f,runrpufi tlepullr, nortyrtHB-
ultft o6pasoBaHlie no Kolrcr-
pyr4poBaHMto aa"rouo6lrneri, *
lxe Helqenm pa6oraer Kolcr-
BYKTopoM e ro[4naHril.t L.4S- I
(nponaaoAnrenu n paapa6or-

,ilrx o6opy4oBaltl4n ,ruf, aopo-
noproa). Ceir,tac nepeqep'th-
BaeT ABHraTeIb not pySr.tHka
oaraxa B CaMOneT, B nnattax
- nepefiru c 6yuaxnurx lep-
rexeii Ha KoMnbbTepHbte,
"Hafrtr4 pa6ory uHxeHepy lte-
npocro, Ho He6oluunx $Hprr,l
xEaTaeT, t4 OAHOTo-AByX \eno-
BeK onu roroBbl nprltFTb", _
cqilTaer .[laurpnii. Orae,rarl
Ha Bonpoc o 3apnnaTe, oll
i'Kagarr, yro AoBoneH: ,,Ayuan,

6y4er lrenuu.te". ,{orooop c
tllS- I y Hero 3aK.rno'tel /10
Ko]rqa IeTa, ftoToM npH/leTcg
,qyi,laTb, KaK COBMeulaTb pa-
6orycy.re6of i -BnAnMo,
npr{Aercn nepefrrn Ha .q}reo-
HOe ilnh Saoq]toe oTAenettHe.

l-la apy.1s11galt At.tnloMoB
MoxHo 6uno gat"relltrb t.r nap-
nn B noronax - 3pur Mana-
xoscxnfr notrlr roA pa6oraer
TexHuKoM e Bos4yulrtulx or-
nax, Bo BTopoil gcxa.qphnbe
TpaltcnopTtlHx caMOneToB B
l{eolce. 3aHlulaercn o6cny-
x,rBaHLteM caMo^eTOB 11 Cil-
creM cgngt4 ua Al l ,2 t r
Wilga-35, "C,rHrato aBltanuolt-
troe o6paeoBarn.te nepcneK-
T!,tBltbtM. Asltaqr.tR llataytn
nyxtra H oHa 6yger cyulecreo-
BaTb",  -  yBepeH epux. Orr
npoAoflxHT yrtl4Tbcfi ila nl4no_
ra. "Ecln Bce Aenae[rb Bo-
BfJeMR, ro yle6a pa6ore rre
MeulaeT", * 4o6annn Bbr,rycK-
rrux.  I
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- KorAa Haujr BbrnycKHt4Kr4
oTnpaBflf,loTcR, HanpnMep, B
CLuA r paccKa3btBarcr, qro
y Hhx B pl4xcKoM t4HcTl4TyTe
croRr "paspe3aHHbre rqBrra-
tenn", cneqranbHo AnR Ht4x
i lSroToBf ieHHbte Ha 3aBo-
Ae, ro B ayeax Aueprxn He
eepnr! Tau npocro He Moryr
ce6e nosgonhrb noKynarb
raKyp pocKor.xb, BeAb HH oAt4H
.racrHunZ syg He nornHer npil-
o6pecrr noA yqe6Ho-HarnnA-
xoe noco6ne MaKer Aahrare-
nn B HaTypanbHyp BenHqrHy
il H3 peanbHbrx MaTepranoB.
3ro ece crot4T AecRrKlr rbrcnY
gonnapoa! Ogxaxo HauJeMy
AanaqnonnoMy 14Hcrr4Tyry
PTV noeesno - Bc6 Aocranocb
6ecnnarHo.

flpaega, uHorAa npuxoAur-
cR cnbluJaTb: Mon. gTH MaKeTbl
ycrapeBuhe h nx nopa BbrKr4-
Hyru. Hnvero nogo6noro! Begs
nphHr.lhnbr geurarenefi raxre
xe A0 cr4x nop, TonbKo Anfi ilx
il3roToBneHhR l4cnonb3yK)Tcn
Apyrile MaTephanbr u HeMHo-
ro h3MeHeHbr KoHcTpyKqr4H.
OgHaro n o6qr[ npuHqnn, n
geficrare, il Aaxe pacnpeAe-
neHne Aeranefr a gsnrarennx
ocTanncb Te xe caMbte. npr-
qeM KaK e poccrfrcxofi aeraa-
qroHHofi npoMbrulneHHocn4,
raK h 3anaAHo[, - nogreprn-
saer nerp J4saHoer.{,

SAecu roroBHT
yHyrBepcanoB!

- ABt4oHhKa - 3To aBraqiloH-
HaR gneKTpoHura, B cauone-
Te, KaK nSBeCTHO. 3a ilCKnloYe-
xreM "xenega", gauratenefr n
nnaHepHbrx ycrpoHcTB, nonHo
sneKTpoHt4Kr4, KOTOpaR 3aAaer
TpaeKTopl4ro noneTa, oTBet{a-
eT 3a B3neTbr, nocaAKh, Hop-
MarbHoe u xouSoprHoe npe-
6urgaHne qenoBeKa B sogAyxe,
- paccKasbrBaer npoQeccop. -
Aa%oHhxa oqeHb uJr,lpoKonna-

qecKfi Bce cHcTeMbt Ha
caMon€Te.

Ha xaqansuor ' r
gTane, norHqHo,
MOnO,qbre n|oAH
nocTilra0T ecTe-
CTBEHHbI E LI
TOr{Hbte HayKh,
n0T0M - 3neK-
rpoHHKy 14
ECe. qTO C
Hetl ceRga-
HO, SaTeM -
paAHorex-
HnqecKi le
h paAho-
noKaqh-
oHHbl e
cl,tcTeM bt,
3aflalou{ile
HanpaBne-
Hl, |e none-
Ta, Aanee
- c14CTeMbl
ABTOMA.
THqecKoro
yn pa Bf le HH F
(onu He ronbKo
cra6rnnsnpynr
Bbrcory, Ho Aaxe
MOryr caxaTb
caMoner 6es noil4o-
ulx qenoBeKa), eHep-
reTl4Ky -  reHepaTopbr,
3fl eKTpOABilraTenU I MHO-
roe Apyroe, To ecrs qenoBeK,
oKoHr{r4B e PTV ynounHyrurfr
pauee Qaxynbrer oneKrpo-
HHKH, nOTOM trlOXer pa6Oraru
nnub Ha 3eMne, a nof lyqHB
gHaHtaf, B o6nacril gneKTpo-
HUrJA Ha OTAeneHH,| aBHOHl4-
xn AeraqrouHoro HHcrHTyra
MexaHrqecKoro $axynrrera,
ycrpoHTbcf, B ToM Yrcne I B
aBHauuil,

Monogofi cnequanucr nocne
oKoHqaHilR AanaqronHoro
hHcrrryra PTV ruoxer pa6o-
rarb B pagrocSepe, oneK-
rpor€xHt4Ke, pooororexHHKe,
9HepreT[Ke, ecTecTBeHHo, B
aB|,4'aLlvlvt, np[qeM He TonbKo B

n et.v- l t .gr .y. .v vAga asa ata.

Hd nereuAdpuou poccufrcKow saao4e KysHeUoBd.
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flateuu, Ho rnaBltbrM o6pasou
sa rpaHrqefi, Yro renepb oco-
6eHHo axryanurto. Cnoaol,r,
BbrnycKHl,tK oTAeneHrf, aBh-
oHuKu yx Toi{Ho He BcTa-
Her s 6ecxoHeqHy0 oqepeAb
Ha 6npxe rpyna. K l - lerpy
lz1 eaHoanry HepeAKo npilxoAnr
cryAeHTbt r 6narogapnr: xro-
To 143 MonoAbtx nrcgeft renepu
pa6oraer s l-epuaxur a aer-
aqronuoft npoMblr.rlneHHocn4,
Apyrofr saHilMaer BbrcoKyro
AOnXHOCTb Ha MeCTHOM npo-
L3BOACTBe, rAe AaBHO l4CKa-
nn npoQeccnoHana c yHl4-
BepcanbHbtMh 3HaHuRMl4 B
o6nacrn sneKrpoHurn, rperri
Haulen ce6n e c$epe eHepre-
rt4KV, U TaK Aanee, nepequc-
flRTb MOX|{O OqeHb AOnrO.

- B cos4arrun nporpaMMbl

PTV no yve6nofi
pa6ore, npeKpac-

Ho noHnri,tatorqrfr
crpaTerH|o pa3BH-

TllR 9neKTpoHHOrO
I rHxeHepHoro o6pa-

goBaHhR. Bce Harun
nporpaMMbr, pasyMeer-

cR. nonHocTbto oTBeqaloT
MeXAyHapOAUUtri,l, eeponeil-
cKt4M CTaHAapTaM, BeAb Mbl
roToBt4M cneq[an]1croB Anf,
Bcero Mupa, - roeopur i lerp
TpuSoHoa-EorgaHoe. - iloxa
o6yueHne y Hac BeAercR Ha
naTb[xcKoM f,3btKe, Ho cneqh-
$nxa npo$eccnta raKoBa, qro
x 2008 rogy tvtst xoruu (u yxc
K oroMy aKThBHo roroBl4Mcfl)

npenoAaBaTb npeAMeTbr h Ha
aHrnuicrou. Begu s aBilaqnr
MexAyHapoAHurfi nsrrx - t,rN4eH-
xo aurnnficxnfi. Torga 4nn cry-
AeHroB eu.le uJHpe oTKpoloTcF
,qBeph B Eoponyl

OrgenuHoRcKaxyonpe-
noAaBaTenbcKoM cocraBe:
Ha oTAeneHhe Mbr npHrna-
c]4nH BeAyulHX, yBaxaeMbrx
AoKropoB HayK H npo$ecco-
poa P'IV, MHorHe N3 Koropbrx
B npoulnoM pa6oranr e PAV Ll
PKUnfA, rAe BcerAa roroBr4-
nt4 cneqHanHc roB ulhpoKoro
npo$unn c yHuBepcanbHbrM14
gHaHhRMr,r .  C raxnu npeno-
AaBaTenbcKl4M cocTaBoM n
coxpaHHBr.llHMcF yl rHKanbHbtM

o6opy4oeanuena uoxrro (H
Hyxuo!) pa6orarb B HanpaB-
neHHr cooAaurn 6anrufrcxo-
ro aBHaqHoHl{oro qe}rr pa.

A clrcren,ta AunnoMoB Ha
orAeneHnH aehonnxH PTV
cneAytotqan. Clygeur, ory-
qHB|'llHCb TpH rOAa, nonyqaer
AllnnoM TexltlrKa, nocne qeTbr-
pex ner noArorosKlr - 6ara-
naBpa, a noToM, qepe3 ABa
roAa, - MarLrclpa, Hy a Aaflee
yxe ,lAyr AoKropcKlre cTene-
HH. l,l uonogure AoKToFla HayK,
oco6exHo a c$epe aBt'tatl lu,
Tenepb a flarehlr Hyxnbt KaK
Hi lKorAa. Tax.rro a po6ptrr i
nyrs!

l lrolru MEHREH.

2+ F

$a

flpoae4eu nero c nonbsafr!
NH AN B N AYA/]IhHhI E N Q B AKN
B nyquue MexnyHapoAHbre uKonbl H nerHHe narepn
AHrnnu, l4pnaHgru, Manutut, l-eprraaHnn, Opauqnr,

lletp Haanoanu
e yue6nort tacu
aBna4noHHoro
uncrnryra PTY.

€# ERIDIAN OEvt{EHt4E
R O U P SAPYEE)|(OM



|;ilrttilr uurf bllilfi lil]ilfl r
Korna PAY n PKl4nfA nocne rpoMKl,tx cKaH.
AanoB oKoHqarenbHo Kaxynn a llery, rtacrb
uayuxofi 6agur By3oB nepegann prxcronay rex-
HlrqecKoMy yHl4Bepcnrery. B 1999 rogy a pTv
6urn coagax AenaqnoHxurfi nHcrl,tryr, a HeKoro-
poe BpeMn Ha3aA nofBnnocb HoBoe oTAeneHlte
- aBnoHltxu. gra Aucrlltnnltxa o6uegnHeer aBt,t-
aqnoHHbte HayKlt n afleKTpoHrlKy. flloglt, nony-
q lt Blu lte cooTBeTcTBytoulH e 3 H aH ltn, CTa H OBRTCR
gefi crenrenb Ho yH lt Bepcanb H bt M lt cneqnan n cra.
Mr4, Koropbrx cronb He xoaraer s ,largnn!

Tonuxo napagoKc B ToM,
qro aB14oH14Ky onpeAenunu
Ha MexaHilqecxri 6arvnu-
rer PTY. B pesynuraie nrirgr,r,
KOT0pble xoT9T t43ytraTb
3neKrpoHHKy, cpa3y noAa-

'or 
AoKyMeHru ua {raxynu-

TeT oneKTpoHr4Kr, rAe roro-
BflT CnequanilcToB A0BonbHo
y3Koro npoSunn. Aanexo He
ece a6rrypreHrbt AoraAbtBa-
nrcn o6parurbcn HMeHHo Ha
MexaHi lqecKri l  $axynurer
(pacnonoxeHuurfi , ego6aeor,
coBceM B ApyroM MecTe - He
B qeHrpe Purn, a Ha ynhlle
Ilorvlonocoea), rAe, nocrynilB
Ha oTAeneHue aBi loHt4Kt4,
MOXHO nonyqrTb MaKc[Manb-
Hoe trlupoKoe o6paaoaanne,
B ToM r{rcne n e c$epe snex-
TpoH%K14. B oron,t r 3axnnqa-
ercf, 6onbluan rarZna PTV.
KOTOpyn pacKpbtfl HauJuM

Mauuropxan urkona CREATTVE ACADEMY
$raprraut KOAIA npr4rnauraer Ha Kype

"MACTEP HAPAUII4BAHI4R H OTTEUI
O6ecnequBadM MaTephanaMn, MoAenFMh

nn (e HarypanbHyp Bentaqta-
uy) or cauonera. Cry4eHrur
B npoqecce reoperu.{ecKofi
noAroToBK14 BCerAa MOryT
gaKpenrrb nsyteunurfi uare-
phan Ha npaKruKe.

Cornacurecs, oAHo Aeno
pa3rfl nAbrBaTb raKofi ABfi ra-
Tenb Ha KapTilHKe B KHl,lXKe,
coBceM Apyroe, KorAa ecTb
BO3MOXHOCTb BCe nOTpOraTb
pyKaMil. MoxHo qerKo npeA-
cTaBuTb r noHf,rb npuHt_lt4n
geficrsrn geurarenq caMofle-
Ta, AUHaM[Ky, KoHcTpyKtlr4to 14
MHoroe Apyroe... B na6oparo-
pt414 6crb,r CoEpdl,leHHurf, geu-
rarenb, xoroputfi H noHbtHe
ucnorlmyefcF Ha caMonetax

An-24, flerarclulrx no BceMy
MIpy.

-  Taxoro eur He Haf igete
Ht4 B OAHOM aBi lauhol{} toM
r'rHcrr,rryre fi pn6anruxr, 4a
14 BO MtlOrt4X 3anaAHbrx aBHa-
qr,roHHbrx By3ax! - socxnrqaer
flerp Tpn$onoa- Eor4aHoe. -
3tu trraxetur r3roraBnhBanh
eqe B coBercKne roAbt l ta
3aBoAe i lMeHu Kysneqoea.
Tax, "aurpesur" raeoryp6nnxo-
ro.qBnrarenn or HK-8, xoro-
pbrfr Ao ct4x nop ucnon$yercn
ua Ty-154 vtVln-76, cAenanr
Ha 3aBOAe, a noToM npuBe3-
nr e Pnry no saxasy PKl4l4l-A
cneqfianbHo gnn crygexros!

(Oxouuaune ua crp.7)

"ABnoHnKa - sto dBnaUnoHHdf, gnerffpoHnKd. B camo-
nete, 3a ncl(moqennew " ilt.cnegd", gBnrdtenefr n nnauep-
natx yctportcrB, nonHo oneryoHnKu, roropan sanaet
Tpaenapnto nonere, ofBeqae? 3e Bgnefu, nacaarcu,lcoit-
Qopruae npeduaanae qenoaefta B botq6e. CryAeirnr
rcyttarot ectectBeHBbre u toqHbte Hdyrn, norom ,neK-
TpoHnKy n Bce,vto c ueil cBr3aHo, sareM - pa&rorexnr-
.tecKne n paAnono,(aqnoBBbre cncteubt, cnc7eub, aBTo-
MAilqecKoro ynpdBneHnfr , 

'HepreTHKy 
- reileparopbr,

one,<rpoABnrarenn n Muoroe Apyroe, MonoAofi cneUn-
annct nocne oxou,taunn ABndUnoHNoro nxcrntyta PW
noxetpa6otarb ue ronbKo B aBndqnn,Ho n e papnocQe-
pe, onettpoHnrce, padororexnnne, ovepretrte, npuqeu
ne tonuxo s flarBwn,Ho n gd rpann4eil, Cnoeorw,eunyex-
HHK or4eneHnn danovnnn yrx totttro He Bcrdnet a 6ec-
RoHeqHw o.tepegu na 6npxe rpyAe".

r$if

qHraTeneM pyKoBoAnrenb
orpeneHilR aeroHuxil xa6r-
nt , t rHpoBaHHurf i  gorrop,
accoqr,l,rpoBaHnur,r npogec-
cop PTV flerp Tprasoroe-
BorgaHoe, Aonrne roAbt npe-
nogaeaeurfi B nereHAapHoM
PKH ilfA, pyr<osopreunfi rarra
xa0enpofi usMept4renbHbtx
KOMnneKCoB 14 ct4cTeM aBTO-
MaTHi{ecKoro ynpaBneH14R.

Xnsan ncropnn
aBnaqnn

3Haxor,rcreo c orAeneHil-
EM ABilOHHK'1 MbI HAqANh HE C
xa6rHeroe, a c na6oparopur
aBuaquoHHbrx genrarenei
PTV, rge ece "sKcnoHarbt"
coxpaHilnucb (Kcraru, B npe-
KpacHoM cocronHur!) eu1e co
BpeMeH PAY u PKt4t4l-A. Bor,
HanprMep, cTol4T y CTeHbl
MaKeT peaKTilBHOrO ABUraTe-
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MorxHo €TarED aBrraropolul

,ilJts roro ,rro6st noryt{Hrb o6pa:onaHne s o6racru
aluarLwu, Heo6xorl,ruo nocrynuTb ua Qarylrrer Tpanc-
nopra n MarlrrrnocrpoefiHf, Ha nporpaMMy Gararanpa
<TpaHcnoprD urnr npoQecclronarbHyro nporpaMMy
<(TpaHcnoprr (n aHrere npu nocrynreHr,{u HaIo yKa3aTb
BH.& Tpancnopra - <aBnauuouHbrfi"). Cryaexru nepBo-
ro Kypca no Kax.itoMy HanpaBJIeH[b waTcg BMecTe, fi

nocJle Hero cTyIeHTbt aBuaufioHHoro HaflpaBJleHfifi ne-
pexoAsr s Asuaufi oH H u fi uHcrrryr. B He u n poao.nxaer-
c{ cneuHzrJlr43:t uH R no nporpaM MaM fi HcTHTyTa.

flocrynnn Ha aKareM[qecKylo nporpa lt uy 6aranan-
pa < Buv Nclr,tre;I bH ble. ynpauqrcuue. fi H@opuautlott -
Hbre cr.rcreMu Ha rpancnoprer (n aHrere npu nocr-vflne-
Hnr TaKxe HaIo yKa3aTb 8l,tl TpaHcnopTa - <<a8tlaul'toH-
uurfi,r), ilzuee MoxHo 6yaet yvurrcr no cneufiaJlfi3aurl-
sM oTexHil.{ecKar aKclulyarauilfl 3neKTpoHHoro tt pil-
Jtr,roHaBr{ raufi o H Horo oOopyaoua u nt Bo3Jlytl H btx cyjlo B
H Ha3eMHbrx cltcTeM cBfl3[ a3ponopToBb.

Cryaerror aBuauI4oHHbIx cneuxiutbHocreii o6y'1nrc1-
cs B Kopnyc€lx Ha yn. JlouoHocona, l.

llpneu ror(yMenTol Ha JIHeBHoe orleJenne 6yler npo-
BoJrrrrbcfl c 16 xnac no 31 rrus 2001 roaa tto aqpecy:
Pnra, y.lt. Kaalxrc, I, npxemnal Nomncclts PTV;
re*7228582.

Eolee noapo6nyo rn$opmaurp o flanpa&qenmx o6y-
rreurrfl Moxno ronJrurrrb no ror.: 7089990, 7089950 il.tn s
Anrauronnor,r rucrrrryre no a.qtecy: y.l. JlouoHocoBa, t,
xopn. B, xorrrn. 103, 104.



Augstiil<fr izglltlb:r Valsts augstskolas .t

RTU TMF AVIACIJAS INSTITTJ-TS / AVIATION INSTITUTE
Lomonosova l ,  korp.B-103, Rrga' LV-1019

Talr. ?089950; trlr./fakss: 7089990
E-pasts: aviation.institute@rtu.lv; http:// www.ai.rtu.lv

Direktors: Mdrti4i Kleinhofs
Avincijas institftts ( til6k AI) - micfru strukt[wienlba RTU sastiivS, kas ir alreditEa umiversitEte. AI ir Rr-gas Avidcijas universitiites

studiju prognmmu mantinieks un turpindtiijs aviEcijas jom6.
AI ir ieklauts Starptautiskas Civilds aviEcijas organizdcijas (ICAO) mdcibu iest5Zu registr[.
Diplom€tie aviEcijas speci6listi var shid5t valsts un priviitlis aviicijas kompdnij6s, avidcijas btves un p€tniecibas iestrdEs, apkal-

pojo5Ss un citiis organizdcijas Latvija un ES, jo iegttais izghtaas Frmenis un saturs a$ilst starptautiskajem prasibem aviScijas nozaG.
Avincijas specinlistu sagatavo5ana notiek visos augstiikis izglifitas llme4os.
Avincijas transporta programmds ir iespejams studet par valsts budieta li&ekliem vai par maksu (bez konkursa).
Nepilna laika (neklntienes un vakara) studijas apmakse studejo5ais, cita fiziskn vai juridiske persona.
. 1. Iimeqa profesioniillts izgEtibas studiju programma (AviEcijas transports'

. ProfesionllEs augstikiis izgFhtas profesionfllE bakalaura studiju pnogramma'Avilciias transports'

ieg[stam6 kvalifikEcija

mdclbu ilgums
praslbas, siikot studiju
progaurmas apguvi

iegtrstamais grEds
kvalifikacija

mdcibu ilgums
prasibas, s6kot studiju
programmas apguvi

- "Gaisakugu tehniskEs ekspluatiicijas lshniki5 mehiinikis"
val

"Gaisakugu tehniskEs elspluatiicijas tebnikis avionitis"
- 3 gadi (pilna laika studijAm), 3,5 gadi (nepilna laika studijEm)

- vispnrEjd vid6j6 vai profesionild videja izglniba

- bakalaura profesioniilais grads avidcijas transport5
- "Gaisakulu tehnisk6s ekspluatiicijas inZenieris mehdnikis"

val

"Gaisakugu tebniskis ekspluatiicijas inZenieris avionikis"
- 4 gadr ( pilna laika studijam), 5 gadi (nepilna laika studijam)

- vispdrEj6 vidEja vai profesionEli vidEja izglltfua
o Magistra profesion8li studiju programma sAviicijas transports'

iegflstamais gr6ds
prasibas, sdkot studiju
proganmas apguvi
m6clbu ilgums
ieglstamais grdds, kvalifik6cija

prasibas, sEkot studiju
programmas apguvi

- ma!-istra profesionilais greds aviiicijas transportE

- 2. l-rmega profesiondlds pamabtudijas
-2 gadi (pilna laika studijnm), 2,5 gadi (nepilna laika studijam)
- magistra profesionilais geds avidcijas tansport6 un aviiicijas tanspofta

inZeniera kvalifikdcij a

- akadEmiskds pamatstudijas

- magistra grdds inZenierzinih€s
- 3 gadi
- inZenienindQu doktors (Gaisa transporta un infrastrukt0ras apakinozar€)

mdcibu ilgums - 3 gadi (pilna laika studijem),3,5 gadi ( nepilna laika studijim)
r Doliitoranttiras programma "Aviicijas transports'

praslbas, s6kot studiju
prognmrmas apguvr
miicibu ilgums
iegiistamais grdds

Studiju programma *Aviiicijas transports' ar visiem minEtiem l-rmeqiem ir sagatavota atbilstoii ES Komisijas Regulai (EK)
Nr.2042/2003 (2003. gada 20.novembris) [http://europaeuint/eur-iex/lv/dd/doc,s/2003/32003R2042-LV.doc].

Avincijas transports - tE ir sftrq kas iewer sevi zindSanas sekojo5as jomds:
o Gaisakugu ekspluaticija un apkope
. Avidcijas dzin€ju ekspluatEcija un apkope
. Gaisakulu elektronisko iekdrtu tehnisk6 elspluatiicija
r Aviicijas transporta satiksmes droSiba
. Aviicijas ftnsporta organizncija

Aviilcijas institiiti darbojas Studentu aviflciias konstrulctoru centrs, kur nodarbojas ar li.laparatu konstruE5anu un b[vE5anrr
kE ari ar slavenu retrolidma5-rnu atjaunoianu.

Avieciias institiitl ir izveidots InZeniertehniskais centrs (ITC) , kas apmdca par malsq pahdz pilnveidot profesionilds iemagas.
Privetpilotu apmitcfuas kurss. Aviicijas institlitit darbojas priveQilotu apmlcibas kurss, kas atbilst Eiropas aviosabiednaas

JAR-FCL prasibam. Par studentpiiotu var kltt personas, kas sasniegu5as 16 gadu veflunu, bet pilota apliecibu var iegiit ne agrdk
kA 17 gadu vecum6.

72 http ://www.izglitiba-bzb.lv



g*+ Aviacias instituts
Aviation Institute
macibu ilgums - 4 gadr ( pilna laika
studijam), 5 gadi (nepilna laika
studijam)

. Profesionilds augstikls izglitibas
smdiiu progamma "Aviicijas
tnnq)orts" mafistra profesionili
gSda aviiciias transporti iegGanai
iegustamais grads - maiistra
profesionalais grads aviacijas
transporta
praslbas, sakot snrdiju
programmas apguvi - 2. hme4a
profesionalas pamatstudij as
macibu ilgums - 2 g& (pilna laika
studijam), 2,5 gadi (nepilna laika
studiiem)
iegustamais grads - mafistra
profesionalais grads aviacijas
transporti un lrralifikncija - aviacijas
transpora inZenieris
prasibas, sakot studiju programmas
apguvi - akademiskas pamatstudijas
macrbu ilgums - 3 S"di (pilna laika
studijam), 3,5 gadi ( nepilna laika
studijam)

- DobrantEras programmas
Transpors virziens "Aviicijas
tralsports"
praslbas, sakot studiju programmas
apguvi - ma$istra grads
inZenierzinatnes
macibuilgums-3g"di
iegrlsamais grnds - inZenierzinitgu
doktors (Gaisa transporta un
infrastruknras apaicinozare)

Sutdii" programme' Aviicijas
transl)orts" ar visiem min€ajiem
hmegrem ir sagatavoa atbilstoii ES
Komisijas Regulai @IQ Nr.2042 /2003
(2003.gada 2O.novembris) un Aviacijas
instinrta var kirtot pirbaudijumus, lai
iegutu aviacijas sertificejoSd specialista
sertifikatu
(sk http r'/europa. eu. int/eur-
ie"y/lv/dd/docd2 00 3 /3 2 00 3 R2 042 -
LVdoc).

Ar Studenta Bankas un Euro<26 atlaiZu karti

r\i.Lr1 r.-1 ,i- l_11 i L\ f Jt\-rl L/ J.'{ I V I',.tiJt ,t ,i :\ l ll

Aviecijas transports - ta ir sfera, kas
iewer sevr zinaianas sekojoSas jomas:
. Gaisa kugu tehniski ekspluatncija
. Aviacijas dzineju tehniska
ekspluatncija
. Gaisa kugu elektronisko ieknrnr
tehniska ekspluatncija
. Aviacijas transporta organizacija.

. Tieksrgatavoa - Profesionili
balalaurisnrdiiu programma "Gaisa
tvlryrr t rxugu'vac$:rna
iegustamais grads - bakalaura
profesionalais grads aviacijas
transporti
lvalifikacija - Gaisa kufu vadi5anas
inZenieris
macibu ilgums - 4 gadi ( pilna laika
studijam), 5 Srdi (nepilna loika
studijim)
prasibas, sakot studiju programmas
apguvi - videie vai videja profesionala
izgiitiba
- atbilsto5as klases vesehbas apliecrba
Programma snrdenti apgust
komercpilota teoretisko kursu, kas
atbilst JAR-FCL prasibam, prakses
Iaikn sak apgut lido5anu
aviokompanija. Lidoianas izmaksas
apmaksd students.

Aviecijas instittue darbojas Surdenar
aviicijas kcnstruktoru centrs, kas
nodarbojas ar lidaparatu
konstru€Sanu un buvelanu, ki ari ar
slavenu retro lidmaSrnu atjaunoSanu.
Privipilom apmicibas kurss.
Aviiciias institritd darbojas
privatpilom apmacibas kurss, kes
atbilst Eiropas aviosabiednbas JAR-
FCL prasibdm. Par studentu - piiotu
var kfit personas, kas sasnieguias 16
gadu vecumu, bet pilota apliecrbu
var iegrit ne agrak kn 17 gadu
vecumd-

slele
sanem 100 000 atlaides Latvija un Eiropa! Ounibanka
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VNLSTS AUGSTSKOLAS RIGAS TEI]NI SKA UT{IVE,I{SI'I ATE
Transporta un maSlnzinibu fakultates

Dibiniianas gads:
1919.
Pasniedzeiu skais: 19
Audzek+u skaits: 152
Direlors:
DrJr- scing., prof.
Merd$ KleinhoG

Adrese:

Lanonoswa iela I,

horp. 8-103,

Riga LV-1019

Tdlr.:70899J0

Tdlr./ Fakss: 7089990

e-pasa:

aa i aian.instiat @rtu. la

Web: zruu.alrttt^lo

STUNE N'7. PILNU B*NilUE

Aviacljas instituts
Aviation Institute
Aviaciias instiuits (tihkAl) -
micrbu strukturvieniba RTU sastivi,
kas ir akreditdta universitate. AI ir
iekf auts Sarptautiskes Civiles
aviacijas organizicijas (ICAO)
macrbu iestaZu re$stra. Diplometie
avinciias speciilisti var stradit valsts
un privatis aviicijas kompenijas
(airBaltic, RAF-Avio, Konkors u.c.),
aviacijas brnzes un petniecibas
iestades, apkalpojoSis un citas
organtzecijas Lawijn un Eiropas
Savienibas valsds, jo iegutais
izglitibas hmenis un sarurs atbilst
starptautiskajim prasibam aviicijas
nozard. Sakard ar bazes tehniskis
apkopes pakalpojumu ienikianu
Lawije katru gadu ir nepiecieiami
vismaz 150 speciilisti Aviicijas
transporta.
Lawiji ir liels pieprasijums p€c
aviicijas speciilistiem, jo strruji
pieaug pasaZiem slrqi6. Lawije tiek
veidoti micr-bu un tehniskis apkopes
centri un pailaikvisi vecako kursu
snrdenti jau stridi aviokompinijis.
Darba samrksa aviicijas specidlistiem
ir apmEram 2 reizes lieleka par vid€io
Lawiji, jau tikko uzsikot darbu.
Ir pieprasijums p€c aviicijas
speciiiistiem ari irzemes. Lai var€nr
stradat drzem€s, janokirto elsameni
Civiles aviicijas aienrfira un jeiegust
atbilstois serdfikits. AI ir pieteicis
Civilis aviiciias aient0ra apmacfbas
skolu atbilstoii ES regulas
I47 sadxla, kas dos tiesrbas veikt
elsaminncijas proceduras sertifikita
ieguSanai.
No dibineianas gada lidz musdienam
aviecijas izglidbu AI (on
stnrlturvienibis, kuru darba
turpinetijs ir AI) ieguvuSi vairaki
t[LstoSi snrdennr no vairik ki 90
valsdm. Daudzi no visiem ir kluvuii
par aviokompioii., aviiciias
uzq€mumu, gaisa ransporb iesdZu
vaditijiem daudzds pasaules valsds.
DaZi kfuva par slaveniem lidotajiem

un kosmonautiem. Augsta studiju
lcvalitite |iva vairikiem absolventiem
selmigi stridat pasaules vadoSo
lielvalsnr aviacijas buves r0pniecrbi,
aviacijas petnieobas organizncijis un
kosmosa centros.
AI ir nosl€dzis sadarbibas hgumus ar
vado5ajim Lawijas aviokompinijam,
Igaunijas, Lienrvas, tlkrainas un
Polijas aviacijas macibu iestadem par
snrdennr apmaigu un sadarbrbu
pralses nodrolini5anai Lawija un
drzem€s. Apm^iTas programma ir
balsdta uz saske+otam studiju
programmam.

Avieciias qpedilishr sagaavo&na
notiekvisos augst5k5s izghdbas
limegm.
Aviaciias treDspora programmis ir
iesp€jams sndet par valsts budZeta
IidzekJiem vai par malsu (bez
konkursa). Ne,pilna IniL'
(nelditienes) stdiias apmalse
s&dejodais, cia f,zielrt vai iuddisld
persona. Prasibas, sikot studiju
progmmmu appvi - videje vai
videia profesionali izglitiba

. 1. fime4aproftsbilis *r'gs;Fs
i*Fn1''es sodiju Frograrr'me "Avitcijas
uqrts"
iegusrami k%lifiltciia - "Gaisa kugu
tehni*es el<sphradciias ehnikis
urehintis" rai "C/isa kulu etrniskls
elsphutacips Ehnikis avionilis"
macibu il$nns - 3 gadi (pilo, Irik"
*diiat"i 3,5 gadi (nepilna laila studiisut

. Profesionil5s augstitEs izgliribas
stdiiu progranm; "Aviidi-as
tra&s1torts"
proftsionili bakalaura gl€da
iegfrSanri aviiciias cansportl
iegusami lrvalifikecija - "Gaisa
kuiu tehniskas ekspluatacijas
mehanikas inZenieris" vai "Gaisa
kuiu tehnisl5s ekspluatecijas
avionikas inZenieris"

50 ,# Razrnelcx irrfrvtnat-rvdc t5lnmic. Rn0ffVl(l wrnr eah lv
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RTU A\4ACIJAS INSTITUTS I
Studiju programmas "Aviacijas transports" I



HoemHi<v Ha BWTDW}IC
I

flnr agopoBbn Boutero
nroSrmqc

Koymoqnorxan BerepxHapHar KrrlH!4Ka AoK-
ropa oei repra (,vr. l-e prpygec, 10 1) n pegla raer ur r.r -
po|{!41.a accoplr4MeHT HoBbtx Bbtco(o(aqecTBeHHbtx
cpeAfis Anr yxoAa 3a KouKanr,r r co6axaur texeq-
xoir romnaxl,lh AlfaVet. Eonuuofr eu6op cpe4oe
Anr yxoAa:a xoxefi, glr npoQrlarrraxu :a6oneea-
Hhi qEraBoB, a raxxe ycno{altaaoqil& o6e:6oll-
Baoql,rx, cpeAcrB npoil48 Ailapex x Apyrhx npena-
paroB, r3rorosreHHbtx rnasHbtM o6pagou taa gxc-
rparroa nele6xurx pacrer ri.

Bu6r,rpafrre HeMeqKoe Ka'.recrBo Ant 3popoabt
Eauefo qeTBepoHororo Apyra I

A Sio ffie|k un 6rsiE
Ilarepxue rexHolorur AaBHo yxe c

ycnexoM l4cnonb3yoTct x B MeAhq[He, h I
Kocreronor[il. HaxoHeq goula oqepeAb t,l ,qo
croMarororhu. Tenepu grarHocrhKy t4 ,leqeHt,le
ry6oa ocyqecrenrer KoMnborep. 3agala epava
- au6paru ry tlr14 t,tHyo nporpaMuyleqeHnn,
3anycfl4Tb ee I KoHTponhposaTb npoqecc.
0craluxum 3aHt,tfi aerct KoMnbtoTeD.
0 gogr"loxriocrnx na3epa I croraronofutl Bbl
Moxere y3Harb no aApecy: www.velkunarste,tv

Kypcu rrocrnblx nrrroroB
lro ypoBHe Bbtc||ler ||||(o,|bt
{ p,nn roro ,rro6ur ocyulecraurb cBoo Meqry o no-
neTax unu cAenaTb nepBb[4 uar ri Kapbepe IeTqhKa,
reo6xogr,tr,,ro nonyqrrb yAocroBepeHIe qacrHoro
nu.nora. 3ro MoxHo cAenarb yxe c 17-lertero eo:-
pacra, ecnu nocre oKoHqaHhr yve6xoro rypca
clarb 3K3aneHbl e Agultircrpaqrr,r [oaxgaucxoi
Aeraqrn. 0qexu aaxHo, lro6u reoptro r npafiu-
Ky noneToB npenoAaBarr cneqt4arilcTbl EblcoKoro
ypoern. flo:ror'ry Aenaqronxul l,!Hcl4n.r RTU TMF
nOA C8OllM KpblnOM OpraHt43oBan KypCb' yaCTHblX
nhtoroo h npep.naraer 6ecqetxurir onulr cgor,rx
npenoAaaareleir,

06ysexrae npoxcxo,qfiT I 3,q,aH{h r,lHcrnrwa no
aApecy: r. Pura, yn. Ilor{onocosa, 1. 3axnrur npo-
BoArrcn B Be'{epHee epemn 3-5 pa3 I HeAelo.
liogpo6nan rrgopuaqr.n no ren.9596694.

Poxosnxrr
c xqPoKtepor

<C go6psr'r yrpoul Cnoroftroi roqr!>...
<dlesa, R no6.rrro re6n! flerr>... <<l0Da. se:a-
6ygr norucrurs :y6srl> r.r r.A. h r.n... hxrepec-
Hbre, 8pKue, nphBneKaTenbHbte - paKoExHbt c
xapaKTepoM x noAqepKHyrorl hHAr4sr4AyanbHoc-
rup, xa rp6oi Br(yc, c pt4cyHxotrl u pacrleerxoi
no xelaHhD ut[eHTa, noMoryr Ebtpa3uTb BauJe
oTHOUeHhe K X1,l3H11 14 K 8eqat,.

ParosraFtur npou3BoAcrea rralrrscxofi
Qupr'rur Ceramica EOS uoxxo npro6pecrr e ca-
toHe caHrexHrKx S0NEL no a4pecy: Pr.rra,
yn.Kp.6apora, 130rl3. [eru: qgerHbte paKogr4-
Hbr - or 133 Ls, paroeraru c pr.rcyuxou (orgen-
xoi) or 190 ls; rer. 7311102

Epemn pa6orur: no pa6o.rrm gnnu: 10-19;
no cy6orar: 10-17.

A Horos o.rrrufotoqor Bof,a
or €ol'[llt
o Cnr,rmaet MaKt4ffx 14 ToHh3r4pyer oAHoepeuetuol
. ynyquaeT qBei nt4qa
. cl4f,fqaeT Koxi
. cBexar, npo3paqHar aoga 6e: rpaoareneill
. 3(cnpecc-cHtrhe MaKrrxa, ue roe6yoqee cuur-

BAHUfr
. ygoSro, r$Qexl,lnro r 6urcrpo I r4cnorb3oBa-

HUV
. AaeT tHTeHC,{BHOe I npoAonxhrenbHoe qyBcrBo

cBexecru
o ygo6xar r rrrxext,l'{Har ynaroBKa
. cBexri, qserorxufi 14 crerKa necHoi apoMar
. npoAyKr (A8a B oAHOM> - Arr nuqa I MF rra3.

He:auerlru a nlneuecratlxl

Gnoprranor oger<go
or Prolest
{ C aerycra Mara3hHbr Sporttand npegararor noKy-
narerfiM oAexAy !4 a(ceccyapbt ltlno6nexxoro eeir-
6opgucraul, rair6opgucrar,lra ra cxoy6op4ucraur
6pexga Protest. Haxorieq-ro l ra narsricrom Dusre
notBhrcfi '{To-To fipKoe, fir4JlbHoe u txrepecxoe. Olrp-
Ma Protest 6brna ocHoBaHa e 1993 ropy rpynnoi cro-
y6op,qrcroa, Koropbte peuJhnx co3Aarb Ann ce6r mog-
Hy,o x AocrynHyp no qeue oAexAy. CeroAHr s xor-
nerqfiix Protest npegaraercn uupo,laiuri eur6op
3hilBl,rx 14 nerHt4x To8apo8, B KoTopbtx MoxHo '{yBcTBo-
gars ce6l gei dKorenHo xpyuruti rop.

B :roi ogexge err 6ygere Bumf,Aerb cT[nhHo He
TOIbKO_Ha BOAe r{nU Ha Eepukse ropbt, Ho I npocro Ha
y^xL{e (cneqr{anbHa9 (y.nIqHat) I14Hfifl ).

Soree nogpo6ryo uxQopr'laqro o6 eroi mapxe
moxxo Hairlr na caire: www.orotestboardwear.com

Et.
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nnaHepa ([lpx-
I l" c AFr-

YTet leM
lvl-332 (,{euF
OCa,t UOIOP e
140 nouaaf-
HHx crn). B
19/4 rory gra

KOHcrpyKLlhR
c,Aenana oKono

10 floneros B
Salrrseepce. Ho ne-

roM cryEplfrbr s@ 6bG-
rperff<o pa3o6p x, Be[b

ru 6u O (ru6p{AeD yBmnx B
G, ro eogxnsrr 6u npo6ne-
il noo<onury TAKI4E npoerrut
EAOBanO Coffa@Bbl8aTb C

PeAerEHHbrMlr EeAorErBitMn.
- E qe uu paapa6arsreanr

grpoHrh asToxrpbr - Eecb-
r cBoeo6pa3Hbre KoHcrpyK-
r|. &€uJHe HanoMwla|oqhe
ttrrorler, Ho no ̂ 'oogltHaMh-
n<nr ceoig 6nrxe r
rrcn€Iy. AeTu. .,lput npoglbl

AeujeSbl I l4cnonHeHur.
gTEITld, AeTanh y Hac Ao cl4x
N9 COEaHeHbl, - 3aMeeaer
nrrolln.

tsffin Oocnneacna
Ho a cepeAlrxe 90-x CKE

rno 6bnb npocro YHltltTo-
Br.€! .tffrrphh, nocne Toro

KaK caM Ao6uncl, ,{To6st ro*-
crpyKropcKoe 6npo "ysaxonr-
nu" e PAV (eegu CKE aoo6qe
Hn I KaKIX Aol(yMeHTaX He
3Ha,{hnocb), Bcr€Ifl Ha ero 3a-
urrry. CyrKa&th Aex(yPHn Bo3-
ne Bxola B 3AaHile h qyrb nu
He cxnofr orroHf,n BcgKhx nph-
gaTu3:rTOpOB I nhKBl4EaTOpOB.
Iexypm Trroa r gufttoti e iro-
pm, KorAa HeorannxBaeMble ,r
6es cgera noMeueHhs, nepe-
xoAfit{he or PAV na 6ananc
Mnrncrepcrsa o6paaoeanrr
flP, a norou - HeKo€My pe-
MecneHHoMy yr.lunlrqy, Mornl/|
npocTo (noTeofrTbcf,D. Ecnu
6u ne Aurrpui, ro. Bnonre
BO3MOXHO, fiygeffTbr yxe Ha-
ecerAa 3a6snra 6sr o6 CKE,
rle Mornn oTKpbrTbct Ka-
rne+rn6ygr racrHb€ QrPrau,
a ace o6oPygoBaHl€ - Pa3-
pe3aHo Ha MeTaInoroM.

fuynae pa6orxurn PAV or-
crornu na6oparopx0 aBllaqh-
oHHbrx ABhraTe'lera, rAe re-
nepb, TorHo B My3ee, cTyAe*-
ru PTV Moryr nocMorperb Bo
BDeMf, npaKTh.{ecKux 3aHflTr49r
rl-a rtrOfieru PeanbHbX ABhra-
renei cauonsroe! K nPruePY'
B NOMEUEHUX CCTb MAKET B

HarypanbHyp BenhqhHy peaK-
TUSHOTO APurarens oT *lMo-
nera HK-8. Psrou c HUM Bo-
o6u.1e rctopurecKas Eeqb -
AFrraTenb oT caMoneTErcHa-
pnpa oAV-1. Hanporua crom
oglrH fil nepBblx co3AaHHblx B
CCCP peamoHux pBnrare-
nei, e:axHoM crryqae - or
Mnl--l5... B na6oparopnn
ecTb l,r nonHan Kony|t H€Meu-
Koro ABnrarens [OMG-004, r
coBpeueHHbti Aavrarenb, Ko-
Topbri h noHblHe hcnonb3-ver-
cR, Hanphuep, xa Al-24, ne-
TatO|.lllrx nO BCeMY Mt'tPY.

O$aro renepb Bce \aue
3ilxo[!{r Peqb: Mon, 8Ce "Yc-
rap€Bur€€, ooopyAoBaHle
nopa 8Hru4ivrb, pa3p€illb Ha
r€raru. Xcnn aelb n no cei

.qBy{rarenei Bo MHoroM ocran-
cR npexHvru. A aaqensor sro,
KaK npaBxrlo, tloAl,l, KOTOpHM
Ha3BaHhe epoAe Mul--15 nnlr
W-1il crosr Kocrbro B ropne.
OrAenuxuru HaqhoH:InbHo
o3a6o.{eHHbtM .narproraM"
flarehta He .qaer noKog fi ao.
HTO I TOCyEapCTBeHHOM 8y3e
pa6oraror cneqnanncru (ger-
crBuTenbHo yBa(aeMbre Bo
MHOn4X CTpaHaX MXpa npo-
$eccopa n AoKropa nayx!) tts
6ureulero PAV, yxnvroxeuo-
ro, no 6onuu.rouy cqery, no
< figeonoruqecKru coo6paxe-
HhRMb nocneAogalenRuu Ha-
poAHoro Qporra n pp4lruuu

"npaBhnbHblMl.l' nOnhTuKaMI.
Hy xe uornu "repohD sa6sffb.
qro ogHo 8p€Mf, B noMeqeHh-
nx PKht4FA 6asnpoeanocu or-
AeneHre hxrep$ponra. t4
nfleBarb pe$opMaropaM, {To
cTyAeHrbr flhuraTcF MaTeph-
arbHrrexHlfi ecro& 6aeur, ro-
ropoH 3aB!,rgyloT He TonbKo 8y-
eH npr6anrurn, xo gaxe Ea-
ponbr lr AMep{Kr.r.

lm masrrrn
al|G[]Ernffi flarBx]|l

Apyrag nereH.qapHan nxq-
H@rb AEna${oHHorc} hHcnfi}-
ra PTV - gprrop xHxeHepHbrx
HayK. saBeAyoqr& yse6xoi
na6oparoorei ru.qpoMe)(aglr-
Ku u a3 'iHaMlKr Banepui
Epuaxoe B flpn6amnxe
6onule Ht..,e Her T:Kxx JIa-
6ooaropui!

B noueulerurr, rAe cryAeH-
Tbt l43yra|or a3poqnHaMuKy,
cronr ABe 6onbuJue rpy6sr. B
oAHoi n3 tl:)poqhHaMrreo(y|x
rpy6 cuormPoeat€ ycraHo8Ka
no onpegenefl hlo pampegene-
H1aR AaBneHnf, Ha KpbnO CariG-
nera CryAexru 3Aecb ltsyearcT
pa3InqHbl€ Ql€fiecKre npo-
qeccbl npolt)(on8ql€ c calo-
nsloM I BosAYxe. Bropaf, rpy-
6a Anr na6opifopHbx pa6or

eMHbre c',fibl no6osoro conpo-
Thanenhn caMonera. B rPY6e
Mbr yEhAenH MaKeT CaMOfleTa

runa t4*{6.
- Bce ero pa6oraer! -

nogqepKuBaer Banepri Bux-
TopoBur.r. - Tpy6ur nogKno-
qaoTcfi K KOMnbOTepy, Cne-
w8nbHbre AaTYuKr4 n3MepRoT
Harpy3Ky, COnpor[BIeHhe h
AaMeHre. Annaparypa xoru vr
HID(qaercR a o6Hoanerhr
(npaeFa, Ha 3ro Her cpegcrB),
Ho rcnpaBHo SyxrquoHupyer.
A eegb Bepacr enu rpy6 -
57aer... ,Q3, y nac ecru u rpe--
ruR, 6onee MoqHaf, a3pogu-
HaMx{ecKafi rpyfa B ApyroM
Koprryce. flomopa roAa raM
3aHhMaflacb ilccne.qoBaHlrsMlr
oAHa rpynna 6srgurrx corpyg-
HXKOB yqnnuu{a hMeHl4
futKcHrca, coigaBlxElf, HoByro
BerpoycraHoBK-v gnf Bblpa-
6orxu Aeureeou 3leKrpo#ep-
ruu. Sru ntogu eqe B coBer-
cKfle roAbr nonyqt4flH naTeHT
Ha ycraHo8r(y, a Tenepb Harunlr
cnoHcopoB, roToBblx AaTb
,qeHbrh Ha peanrcaqfio yHt4--
KanbHbrx pa3pa6oroK.

Iuamna Eccnrumntu
cailm6T

B npounou roqy gpyroli
cgrpyAHr,rK AeuaqroHnoro hH-
cftnyra - npogeccop Brra-
nhi f]aeenro Buurlafl no KoH-
trypcy rpaln PTV xa cosgaHhe
6ecnlrnorHoro carMonera, Ko-
ropsri ruor 6u neraru Ha He-
6onsuoi Bbrcore. Cauoner
cnoco6eH SbtnonHfiTb caMble
pa3Hb€ :alaql,|. HanphMep,
MOHI,iTOPUHr : -:CTORHltg nOqBbl.

noMorarb [ocypapcreenrora
noxapHo-cn acaref l  bHo i
cnyx6e Bo BoeMR no)KapoB s
necax n Ha nonf,x, apMl{.t - B
o6raoyxexrn onpegenextux
qenera u noroarcnyx6e - npu
narpynupoeaHxu py6exevl
crpaHtrt. Buecro qefio8eKa 3
c3ecxrerKoM annapaTe sce
BblflG;irce- -TeKrpOHXKa: yn-
paBnFer caMoneroM, co6upaer
n nepeAaer utr@puaqnrc.

Fparr arnnragr a ce6n h
pa6ory AoKropaxroB PTV, ,{ro
Tenepb oco6exno B€DKHo. BeAb
MofloAbrM cneqnaincrau xe-
o6xoguuo pasauearucRl B
npoeite yracreyer' K[nr KoH-
cynbTaHT !l pyKOBoAtfTeIb oT-
AefleHhfi aBroHl4Kh (aeraqrn
nnnc 3neKrpornO) Aeuzuu-
oHHoro fficrlftyra PTV flerp
Tp@oxoa-€orIaHog, Aonrxe
roAbr npenopSeaeunn B
PKl4hfA, rAe pyxoeoAhn Ka-
Qegpon rcirepaerbtbtx KoM-
nneK@B 14 crETeM aaToMaT4-
eecKoro ynpaBneHun...

Oqefls xo,{ercfi Bephrb, qro
cfiyrHoe BpeMn 9G-x ofiaxerca
B npournoM. A noner Aeraqlr-
ot{Horo }rHcnn}na PTV - ero
KoHcrpy$opoB r,r cryAe+froB -
6yfler AeicrBrrenbfio yAaq-
xurul f bpa f -a6ear.u-*11!g!



lrlnxenepu n tnefiponvrKrr e o6nacrlr aBila-
qtf,u c troro rotra ReftqrsurerrbHo ma6npaor
Bbrcory nocne cMyTHoro Bpe|l|eHn cepeAuHbl
90--r KorEa Haqhonanbxo o:a6oqeHHbte ([o-
6pox<enarennrr noxopoHHnn nerergapauf,
PAY. Asuaqnonxuft nHcrerryr PTY, ryga nep€-
urnn MHorxe npo{eccopa }r lorropa Hay( rr3
yno|unHlrtoflo alr3a, yEep€HHo Ha{uHaeT noI-
HUMaTbC:n: abrxrpbrB:reT rparfibt Ha npoeKTvr-
poa:rHn€ 3t crporrerbctBo aatorer|'B, rrpfr-
rnauaer ace 6onuue srllgeiaroa, r(enaroullrx
flocaaflTb cBoro nanure&ulno xn3Hb sard-
qnu. Cnoeom, BbrxoA]fr H:r m]|po3oi ypoeeau.

apagor(c, xo e Pnre Aa-
neKo He Bce SHiuoT, YTo y
xac eoo6ue ecrb ABua-

qroxxuri r,rHcrwryr. Xuea etr1e
nat/mb o cKaHAaflbfioM yr{ta+-
ToxeHrt]r PAV, a Ao sToro -
PKl,191fA-.. Mxorrc Ap o4x nop
yaepefibf e flarBx]r ]€T By3oB,
rIB rqroBf,T cneqranrsroB B
c6racru aatlerl4uil. OnrmEb! 60-
rlee Torc, B oAl{,M !€ Kopnlcos
6tnulero PAV xa ynnp llouo-
Hocoga, '1, pa6oragr I nereH-
gaS{oe Crygexqeooe rcflcr-
pycropq(oe 6noo (CKE), roro-
p€ qyAoM yAanocb coxpaHrrb
B slory guroi nprnarn:agru u
aae8apct€n nnKauqptluru uW-
urecrBa yHr8epg,rTera

lc maunu GrI[rl
Cm, tu (N[ro||00[,
f lrereffom!

CKE pacnonox<erc B rcFny-
ce l'le 73, pyr<osoArr hM, tclK 14
rpexge, Ay+rrprfi Trroe, ,{yrb
n rc c:nlcfr a cepe4are 9(Fx
cncroffBuJr{ noueqerur. Ha
ff@il sran<e 6orbuloro 3[aHhr
cryEp*ffB Bcrpe{ajor lFa ca-
r,n EEl - "ltraineo' u 6lfnal
"flhU-1 2', Koropbte EcKope cG-
seouiaT c80n neoBbre noneTbl.

- ena caMonerbr Haqafin
cf,po9frb Hriltr4 cTyAeHrbt eu{e
Bo Bperiefia PAY. h renepb
ofivr. Tc"rbKo yxe AaEHxe EHny-
cKHxKr By3a. npoAonxaoT
r{aclEoB:rTb B npoeKrax, .qpKe
orinarlnaator ece pa6orur. f1o
cyru, eli/pnerbr - co6creer-
Hocrb 3Tlis( n|oAei, oAHaKo oHlr
TonbKo 3al ro, {ro6H cryAgrrbl
yqacreoBanr e pa6orax, npo-
eKThpoEaH[]r 9r nofleTax, -
pTog3laaer .Qunrprr Tmoa.

Cauoneru "nL1U-12" u

"flainep" c,AenaHbt no aMe-
pnr€HcKl4u reprexau. fiexer
NOKA HE XBAftIET HA NOJIHOE
npoeKMpoBaHl€, xoTR Hayq-
noi 6aau BnonHe .qograroqHo.
Brrogxee noKynarb 3a py6e-
XOM qegrexu' qTO 3Haq{Teflb-
Ho ynpoqaer npoqecc. A edo,
ocranbHyro pa6ory Bbtno'|Hnlor
norHocrbo KoHclpyKropbl tltt-
crrfryra.

6unnax "fltrfl-l_.ttr (ra_
KOrO TUna CaMOneTbl
oqeHb pacflpocrpaHeHbr I
Auepxre) Moxer cno-
KOliHo YlacTBOBarb A&-
xe B MexAyHapogHbrx
cope8Ho8af{nnx no sblc-
uleMy nlrnora(y. Bce
Qhrypbr, HanpHMep,
(tUTOIlOpr, (MepTBag neT-
ng,, .KOrIOKOflr, flJlf H€fO
cynlnr.r nycrnK, a (6oqKyD

"flhU-l2" eoo6u{e Aenaer
nr{ue ocranbHbx cnopThBHbrx
qlMoneroB a urpe! B cnegyn-
u{eM rogy puxcKxf 6unnax
coBepujlrT nepBbrx nofleT Ha
agpoApoMe e Cnunee. B ceoto
oqepeAb, ' f la inep",  osenu
pampocrpaHeHHbrx Thn gEyx-
MecrHoro caMonera e CIIA
gnn nn6rrenrcKoi aBuaqnta,
B3nerrrr yxe orou ocensp. Otr
MOXsr noIHf,TbCR Ha 8brcOry
go 3 rrrcrr MerpoB il npone-
reru 500-600 Krfl oMerDoB.

- Bqr uH Ha 3Thx etMone-
Tax c€lMu co cTyAeHTaMh !r no-
ner!,rM I nepByK) o.{epeAb! -
BoCTOpXeHHO rOSOPl,tT hHXe-
Hep. - .Qrtg monogurx nngefr
naue CK6 eoo6u{e HaxoAKa,
BeAb nocyMre caMh, qTo AnR
cTyAeFra 3HaqrT caMoMy no-
cTpoi,fib q[r/rofleT!

Cl{6 ne Fsru anan
BCCb GGGPI

- B coaercrhe roAbt Mbl
peanu3oBblEanu hcKnloqh-
TeflbHo caMocroflTerbHble
npoeKrbr. h a CKE rorAa 6uuto
MHoro cepre3Hux PaaPa6oror,
- ECnOMuHaer flurrpni. - K
npxMepy, R, rorga ellle cry-
geHT, yraclBo8an B npoeKre

"MereOTpOH', XOrOpUtfr tau
sf,i(a3ann, Vro6u cflac'rH ose-
po Ceean a APuetrr. Osepo
nocTeneHHo Bblcbxano, h HaM,
.no6bt h3MeHrrb (AoxfleBy|o
o6craroary,, nopyqrnx nocr-
porTb cneqhanbHyo ycraHo8rry
xa 6age aB[aqxoHHbx lgxra-
teneh. As ycraHooxr e He6o
gyn ropnrni Bo3gyx, co-
sAagas Heo6-

xoglrMyp KoH-
AeHcaqxo o6naroe, t/|,
cooTBeTcTEeHHo, BC1(Ope Ce-
6upancn Aorqb. "Meteorpor"
6um paccrrrax { cnpoercrupo-
BaH Ha 70 npoqexroe 3gecb -
e PKtltlFA!

frulr.rpuit Tmoe yracreo-
Ban no 3aKa3y uruo6oPonet n
a poccuicro-narB[licKo-fiH-
roacKoM norryceKpeTHoM npo-
eKre cmgaHhf 3KpaHonnaHa

"3flA{)1". B CKE Bce npo-
eKrhpo8anll. a cTpounh M€lllll4-
Hy Ha nrToEcKoM 3aaoqe 3Kc-
f iepnMeHTElnbr ux roxcrpyxqr r,r
s ropoge flpenan.

B cepe.qrne 80-x s CKE no
3aKa:ty Mrxncrepcraa rpax-
AAncroi aanaqhlr CCCP pe-

nrry!:g
r l

. t
ft|-G
oo-
1/()
Hb[
1974

t(oHgl
cAenafi

10 nor
Eafirgse@

TOM CTyg€ifiU I
Tper{bKo pa3o6p

egru 6u o (m6prqp'
KF6, ro e€Hnoil 6rl

uxnh Bospe- Mbt, nocxonbKyTAKlG
Anrb, nocrpohrb no cyqecr8y- cfleAoEano cornacot
oulrM MaKeTaM cTaphHHbli onpeAetE+rHblMl{8elp
caMoner P-5. B 30-€ rogbl sru - fue Mbt paspd
caMonerbr 6unu cauurruu pac- n crpohnH asroxrlp{J
nposrpaHeHHbrMr,r a CCCP. ua ceoeo6paarue r
Eu{e eo epeun l-pa:r<gancroti Llxl,l, BH€uJHe HaIrcx
eoixer P-5 ucnonb3oBanr h Beproner, Ho norq
KaqecrBe fflMonera-pa3e€ qecnau cgoic I
t{hl€ t4 Ang nepeBo3Kr,l nO|{|-., CilMonery. Aeru. ,G
Kcraru, gror caMoner y%cT- x AetueBH B l4cil
BO&n n B cnaceHhlt 3Kr,rnaffl c KcraTu, AeTanh y Ha
neAOKOfl a " 

tlenPCKl4H 
". noo coxoaHeHbl, -:

6un u oAux sKcnepltMeH- flumprri.

lffiixdl|f ifiI"'ffi- Buerun ooil
re c ApyrhMh KoHcTpylfiopaMn Ho B cepeAhHe I
nofipor4nn rc antoMlrHfiesofi uorno 6unu npocm

_.{t-oAl.x,I.ilqE?ecc', KpFubes or xerol flmnrprut, m



STUDIJU IESPEJAS AVIACIJAS'\STITUTA
RTU AviScijas instit0ts ir Rlgas

Avi6cij as universit6tes studiju programmu
turpinStdjs, un no 2000.gada iekfauts
Starptaut iskds Civ i l6s avidci jas
ctrganizl,cijas (ICAO) m6cTbu iest6Zu
rcgistrd.

AviSci j  as inst i t i i ts  programmas
".\r ' i :rci. ias'l 'ransports" ietvaros pieddv5
rrpgIt  special i tAtes Caist  t r f lnspor{a
r '1,r1rf  uaI i ic i , i  ls  vf tz iena atbi lstoi i
starptautisko norrnu prasTbam izglltTbai
irviici jas joma un nodroSinatas ar atbilstoSu
rnircrbu bazi un praksi Latvijdun drzemes.

( j : r l r t . r r ic  studi ju v i rz ieni  i r  Sdtt i ;  
In ienicrz inatqu magisfrs -  personam ar

r. ri;r.,*.ri,r :* 1rn*r'*si ' l lul; ' i  irgriri!r l ar 
zinat4u bakalaura grddu vai kvalifrkdcijas

lrrcr lcra Kva' 'Kacuu un proresronala diplomu' studi ju i lgums i r  l '5" '2 gadi '

r)irK.raura graou 4,J gaql; Magistru programmas studiju virzieni:

Avi [c i jastransportaspecial iz ic i jas:  avi6ci jas t ransports;  Avionika un

(r : rs i rKugu un ozrne1u rennrsKa elektroniskaisapnkojumsgaisatransporta '

ckspluataci ja;  
-  l l r rh!*r ' r l t t l t t ras prograt l l t t l  "GaiSa

Aviaci . j  is  v i rszemes transporrs t ransportaekspluatdci ja"studi ju i lgumsir3

(spcciala autotransporta un l idostas gadipecmagistragrddaieg[Sanas.

Ir :r n s porl a lr dzcklu un mehanismu legustamais grads: inZenierzinatqu doktors.

+f t+

Aviation Design Centre
(Viktora Jag4uka v.n.)

Avidcijas konstruktoru centrs (AKC), kas organiz6ts 1960. gadavienlaicTgi
ar Rrgas civilas aviacijas inZenieru institflta izveido5anu, turpina veiksmlgi
darboties RTgas Tehniskds universitdtes Avidcijas instituta sastava.

AKC apvieno akuvekos un talantTgakos, iemrleju5os debesTs studentus,
instituta abiturientus un darbiniekus. Seit ir konstrueti originalu shemu
lidaparati, kas ir apbalvoti daudzds izstddes un bija jauns vdrds
avi okonstrukcij u attlstiba.

konstru6Sana. raZoSana un
izmegindBana);
- Avidcijas elektromehdnisko iekdrtu
tehniskd ekspluat6ci ja;

Gais akulu elektronis kais aprlkoj ums
ar specializacijam:
Gaisaku$u elektronisko iekartu tehniskd
ekspluatdcija;
Lidostas sakaru s istemu tehniskd
ekspluatdcija.

AviEci j  as tehni [<a special iz[c i j  a
(studiju i lgums 3 gadi)
B I - Gaisakugu un dzineju tehniska
ekspluatdci ja;  B2 -  Gaisaku$u
elektronisko iekartu tehniskd
ekspluatdcija.

Darbojas aviacij as konstruktoru ccnl r:;
un aviokonstrukciju projektE5anas nodafa,
kas nodarbojas ar m.vas klases lidma5Inu un
ultravieglo lidapardtu (ari deltapldnu)
proj ektE5anu, izgatav olanu, lidoSanu, ka ari
ar v€sfurisku lidma5Inu atj auno5anu.

Turpinot studijas var iegut inZenierzinatqu
magistra un doktora gradu.

RTU
AVIACIJAS

TMF
I NSTIT[ iTS

Aviflcijas konstruktoru centrs

R'I'U TIVTF AVIACIJAS INSTITOTS
l,omonosova ie la 1,  korp.  B-103,

Riga, Latvija
(' l 'ransports: l5 trolejbuss l ldz Vildnu ielai
lr-ilr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990

rtrolr. t.: 9629612 (AKC),9130829 (AI)
c-mail: aviation.institute@rtu.lv

RTU TMF AVIATION INSTITUTE
I LomonosoYa str., build. B-103,

Riga, LaMa
Transport: trolley-bus No.15 to Vif6nu str.)
ph.: +371 7089950, fax: +371 7089990

Mob. ph.: 9629612,9130829 (AI)
e-mail: aviation.institute@rtu.Iv

http://UlnualrtuJy



AKC kontd ir ne mazums projektu, kuri realiz€ti daZddds aviacijas zinatnes
nozards. AKC izstrdd6tiunrealizetivieglounultravieglo lic -.hratuprojekti,

izstradati aparati
uz gaisa spilvena,
Lietuvd uzbfivets
ekranoplans ELA-
00 1 . Ir radrta ierTce
o'Meteotrons" rtz
reaktTvo dzinEju
bazes, kura
makslTgi  izsauc
l ietu sausajos
apvidos.
Pla5u starptautisku
atzinlbu atnesuSi

darbi, kuri ir palldzEjuSi noverst lidapar6tu sadursmi ar putniem lidlauku
teritorija un to tuvumd. Tika izgatavotas unikalas bioakustiskds sistEmas
modefi putnu atbaidT5anai. AKC ir viens no pirmajiem centriem bijuSaja

PSRS teritorija, kur
p r o f e s i o n d I i
nodarbojds ar
del toplanu
bflvniecrbu un 5o
lidaparatu entuziastu
sal idojumu
organizESanu.

Ipa5u vietu AKC
darblbd iegEma un
iegem retro
l idmaSlnu

1975. gadA AKC sdka vadtt hhors Jag4uks (1948-1990). Virya
organizatora talants un mtlesttba w aviaciju parverta AKC darbtbu. Wrli
viens no pirmajiem Latvijd lidoja ar deltaplanu, pirmais republikd
uzbuvEja un izm€linaja vinsErfingu. V.Jagrluks organizEja bijuSas PSRS
teritorija pirmo delta-planeristu salidojumu, pateicoties kam iis gaisa
sporta veids ir oficiali atn-tts un radds Deltaplanerisma federdcija.
Pateicoties vi4a autoritdtei un enerftijai, Latvijd notika starptautiski mazas
av idc ij as c i e n r t aj u s a I i d oj u m i.

Ipais V.Jagryuka nopelns ir; ka vi4i sp€ja organizEt speciala angdra
celtnieclbu, kurd tika raftti unikali priekinoteikumi AKC radoiai darbtbai.

atj auno Sana. Ar AKC akuvu lTdzdahbu uzbuvets I. S ikorska lidma5Tnas "I!j a
Muromietis" ma ts, kur5 izmantots kinofilma par Sikorski. Notiek
lidmaSlnas R-5 atjauno5anas darbs, kura bija radTta N. Polikarpova
konstruktoru biroj6, un 1936.9. avidcijas izstlde Berlin6 tlka atzlta par
labdko savd klasE. SobrTd pasaule nav palikusi neviena 5T lidma5lnas.

AKC angdros pec pazlstamds ASV aviacij as firmas "PIC"proj ekta tiek bfivetas

divas diwietTgas
sporta
l idmaSlnas ar
kuram plSnots
piedalTt ies
starptautiskajds
sacensTbas.
Not iek arT
vlenmotora
l idmaSlnas,
divviet lga
paraplana,
vinserf inga,
motodeltaplanu
bIvniecrba.

AKC JBS IEM,A.CIS NE TIKAI BUVET LIDOJOSOS
APARATUS, BET ARI LIDOT AR TIEM. SNN.TUS

VARESIET REALIZET S.AVAS IDEJAS UN PROJEKTUS.



- BoAOpaCnhInLIBaIOqyrc ycTaHOBKy Ans
MoAenrrpoBaHl,ur rrcKyccTBeHHoro o6naKa B pa6o.refr
qacrr,r €DpoAr.rHaMr{qecKofi rpy6br,

- aBToMaTLI3I{poBaHHyto cllcTeMy ynpaBneHl{t

3KCnepr,rMeHToM, BKJrrOqar c6op I,I o6pa6orxy
SKCnepr,rMeHTaJIbHbIX AaHHbrX.

CosMecrnaq rarsrlfi cno-ancrpufi cxaq 0HpMa
'.NORTH DISIGN BUREAU" Ltd r Asuaurouurrfr
nHcrnryr PTY lrMeer B ceodu pacnopsir{eHr,ru
coBpeMeHHoe o6opyAorarr.re An{ npoBeAeHr,rt
KOHCTpyTOOpCKI4X pa6OT: KoMrrbroTepbr, rrnoTTep
(unernax reqarb A0 ), nporpaMMHoe o6ecne.reHr4e.

Ozprua npoa3BoArrr KoucrpyKTopcKr{e pa3pa6orKn B
o6nacrr4 aBua\prv r{ Apyrnx orpacJrrx ilpoMbrruneuHocrrr.

Ifpo4yrcrlua "NORTH DISIGN BUREAU" Ltd n
Anuaqnonuoro I{Hcrrrryra PTY

Paspa6oraH oKpaHornaH (Fig.2), o6naAarollufi
uruporofi o6nacrrro [pI,IMeHeHLIr KaK TpaHc[oprHoe
cpeAcrBo, xoroprrfr Molr{er gKcnnyarr,rpoBarbcr Ha
rpyHroBbrx nnoulaAKax n no4noi floBepxHocrn.
OcHonHue xapaKTepucrr{Krr SKpaHorrJraHa
3rnnax.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Marcnrraanrnr,lfr sec (rf).............. .......... 450
Bec roncrpyrcqnu (r f ) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
Marcnuanrnaa / rpefrcepcKar MoruHocrr,
ABr,rrare.[s, Jr.c................ 50 I 20
fa6apuruue pa3Mepbr:

pazrnraxlgtwnna/nrrcora, M ......................... 5,4 I 7,9 / 2,4

Cropocrr  nondra,  r<u/qac.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .120

,{amnocrr  nor€ra,  KM.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .480
Marculra,rr,nas Bblcora BoJIHrI, M.........................0,5 - 0,6

***

Tpaucnopruponxa rpyron ua nneursefr nolnecrce
nepro;rdra.
flponegeHa parpa6orra cpeAcrB r{ MeroAoB
TpaHcrroprrrpoBKrr rpy3oB na sHelrHefi rroABecre
neprondra. O6rerru r4ccneAoBaHvr - npaKTuqecKr.r Bc-a
HoMeHKJrarypa rpy3oB, rrepeBo3rrMbrx nepro:rdrauu n
ycnoBlr{x KpailHero Ceeepa (4orurEru, duxocru gnx
TpaHcrroprrrpoBKr4 rolrJrr,rB a, rpy6st, aBTorpaKTopHa;r
rexHlrKa, xonrefiHeprr c rpy3oM u r.l.).
flo pe:ynrraraM rpoAyBoK uo4e;refi rpysor r AT
pa:pa6oranu cpeAcrBa H MeroAbr cra6unwsagu*r u
yMeHbureHu.s no6osoro co[porr,rBneHur Ant Kaxlofo
Tn IIa fpy3oB, cnpoeKTr4poBaHhr yHr,rBepcilJrr,Hbre
cr a6wr*rzupyrorque nlar(poprr,ru.

9a Fig.3 npeAcraBneHa yrrrrBepcarrbHa{
JT aol/Jtrl3upy rcqar nJlaTlpopMa,4nr TpaHcnop'r'HporJr(H
rpy3oB. fl"rrar$oprua o6e cne.runaer opueHraur4 rc /lo M n Ka
no noroKy, cHuxeHI,Ie no6oeoro conporrrBneHvrr B LBa
pa3a t,r t{cKnrovaer 6oxonyrc pacKaqKy fpy3a Bo BccM
Auana3oHe cropocrefi non€ra (V :150...250 xrra/.rac).

*{. *

ParpaborauHbre MeroAbr rpaHcrroprrrpoBKr{
pa3JrrrqHr,rx BrrAoB rpy3oB na sHeurneil rro4Becxe
neproliiron 6rrru aganupoBaHbr raK)r(e Arfl
petueHnfl y3Koc[eqr{aJrr.r3r.rpoBaHHr,rx upo6nenr.
I. Pagpa6o:rra nerarourl.rx rocnura"tefr .ulr

pagndprrrsanu-fl n asapnfrHrrx curyaun.f,x.
Mrl rorosrr paspa6orau rr r{3roroBnTb
c[equanrr3HpoBaHHr,re rocnr,rTaJrr{, TpaHc[opTr4pyeML,re
ua sHeuHeil noABecKe eeprol6ra.

, focnuraJrb BbrnoJrHeH B BrAe r{3on[poBaHHoro
noMeulenlrt (4orunna). B KoropoM crarluoHapHo

i pa3MeuleHo sce neo6xo4znaoe MeArrrIHHcKoe
o6opy4onanrze rr Hcrorrur{Kw ilvrarvu. [ovr.rx cna6xeu
c acrelr o fi cr a6umrsa4uz u ycrpo ilcrnarr.r r.r,
cHLIx(aIOuIlIMn eIO aSpOAlrHaMIIqeCKOe CO[poTI,IBneHlle

(ao yponm corporr.rBneHnfl aBroMo6rnr) u
o6ecrte.ruBaroulrlMrr ero rpaHcnoprnpoBKy co cKopocrbro
250...210 xM/.rac (na eeprondre rurra MU-26).

r O6ecueqrrBarorcr Bapr,ranTbr rpaHcfloprrrpoBKu
rocrrrrTaJrr [ocne IIpoBeAeHriq Bcox xnpypfuqecKrrx
onepaqui B craUr{oHap.

i 2. MoHrax tl o6c,r]rNueaHue Na[Hu-rocruH[u rrt.{ VIP
TyprlcToB.
llpe4.naraercr paspa6orarb MrrHr4-rocrrrHr,rqr,r Ans

, orgrrxa VIP rypncroB B rpyAHoAocrynHbrx Ant
I o6rrqnoro rpaHcrropra Mecrax (raiira, AxyHrr'rr{, ropHbre

paiionu).

+f , r+
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ZINATNISKT.PETNIECISKIE UN KONSTRUKTORU
DARBI AVIACIJAS, TRANSPORTA UN

VEJENERGETIKAS JOMA, SADARBIBA AR
RTU AVIACTJAS INSTTTUTU

Hayvno-uccJreAoBareJrbcKrre rr KoHcrpynropcKrre
padorbr B o6racrn LBLTLT\*1\I,,

TpaHcnopTa rr BeTpo3HepreTrrKn

Zinfltniski-pEtnieciskis firmas (ZPF) "AERKOM"
SIA rrcTba ir eksperimentdlds iekdrtas aerodinamisko
raksturojumu p€tlSanai aviacij as, transporta un
vejenergetikas joma.

ZPF specializEjas SEdEs nozar€s:
- gaisakugu (GK) aerodinamisko raksturojumu (AR)

petrJumu veik5ana trieciena un shdE5anas diapazona pla5a
leql'<T ar nestacionaram pltdllnijdm (ieskaitot v6ja
brazmas), zemes ekrana, spekiekartas un apledojuma
ietekme;

- transporta hdzeklu, sporta inventlra, €ku un b[ves AR
petrljumu veikiana, ka ari pEUjumi vEjenergEtikas joma;

- eksperimentalo iekdrtu izstrada5ana (aerodinamiskas
caurules, tenzometriskie svari, nestacionaras plfdlTnijas
modele5anas iekartas, m6rrianas un vadi5anas
automatizeti lTdzekli);

- eksperimentdlo iekdrtu izstrada5ana GK lidojumu
modelESanai aerodinamiskas caurules gaidamas
ekspluatacij as apstaklos (lidojuma modeleSana
apledojuma, turbulentas atmosfEras, gaziennokriS4u un
zemes ekrana ietekme).

ZPF 'AERKOM" rrcrbi ir:
- maza atruma aerodinamiska caurule (Fig.l. ) ar divdm
darba dalam (platums 8 m un l6 m ):
- eksperimentdlo iek6rtu komplekss aerodinamisko
raksturojumu p€trianai :
- ldens izsmidzina5anas iekarta mdksllgd m6kor.ra
modelc5anai aerodinamiskas caurules darba dald;
- eksperimenta vadibas automatiska sistema, tai skaita
eksperimentu datu uzskaite un apstrdde.



Fig. I

Latvijas Austrijas kopuzn€mums "NORTH DESIGN
BUREAU" Ltd un RTU Avidcijas institiita rrcTba ir
modemas iekartas konstruktoru darbu veik5anai: datori,
plotters (krdsaina druka A0), programmas nodro5inajums.
Firma veic projekte5anas darbus aviacijas un citas
rupnieciskas jomas.

"NORTH DESIGN BURf,AU'Ltd un RTU Avincijas
instittta produkcija.

Izstrad5ts ekrdnoplans (Fig.z) ar pla5u pielietojumu ka
transporta hdzeklis, kuru var ekspluatet uz gruntetiem
laukumiem un ldcns virsmam.
Ekrdnoplina pamatraksturoj umi:
EkipaLa.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .2
Maksimalais svars (kg)..... .........450
Konstrukciju svars (kg)..... ........250
Dzinlja maksimdla/krei sera j auda, z. s......... 5 0 I 20
GabarTtu rzmeri:
veziensl garums/ augstums, m ......5,41 7,91 2,4;
Lidojuma dtrums, km/st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  20
Lidojuma at ta lums, km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
Vifqa maksimalais augstums, m. ............0,5-0,6;

Kravas transporte5aou,rrilrUoptera irEjds piekares.
Veikta h-dzeklu un metoZu izstrada5ana kravas
transport6Sanai uz helikoptera arejas piekares.
PetTianas objekti ir praktiski visa kravas nomenklatura, ko
parvada helikopteri Talos Ziemelos ( majas, rezen'uari
degvielas transporte5anai, caurules, de!i, koksne, auto
traktoru tehnika, kravas konteineri).
Pec kravas modefu parbaudes aerodinamiskaja caurule
(AC ) rezultatiem izstradati stabilizdcijas un kravas
frontalas pretestrbas samazina5anas l-rdzekli un metodes.
Pie tam jautdjumi risindjds divos virzienos:
- stabilizacijas lldzeklu izstrada5ana katram kravas
veidam;

' 1as kravas nomenklaffiras, kas minetas augstdk,
ur.fersalo stabilizEjo5o platformu izstradaiana.
Uz fig.3. attelota universala stabilizejoSa platforma plaSa

kravas asortimenta transporteSanai. Platforma nodro5ina
majas orientE5anu plusma, frontalas pretestTbas
samazinaSanu divreiz un nover5 kravas sdnu ie5fpo3anu
visd lidojuma atruma diapozona (V:150...250 km/st ).

Izstrdddtds daZidu orunuJllroo transporte5anas
metodes uz helikoptera ir€jis piekares bija adopt€tas
Sauru specializEtu problEmu risini5anai.
1. Lidojo5o hospitdlu izstrdde instaleSanai avdrijas
situdcij ds. Mes esam gatavi izstrad at tn izgatav ot
specializetus hospitalus, kurus transporle uz helikoptera
drEjds piekares, un kuriem ir sekojoiie raksturojumi.
Hospitalis izgatavots ka izoleta telpa (maja), kurd
stacionari izvietotas medicTniskas iekartas un barojo5ie
avoti. Mdja aprTkota ar stabilizdcijas sist€mu un
aprrkojumiem, kas samazina tas aerodinamisko pretestlbu
( hdz automobifa lTmenim ) un nodro5ina transporte5anu
ar 250...2'70 km/st (ar helikopteru MI-26).
2. VIP tfristu miniviesnTcu montaZa un apkalpo5ana.
Pieddvdjam izstradat miniviesnTcas VIP hrristu atpfitai
vietas, kas grtti pieejamas parastam transportam ar
Sadiem raksturojumiem. MiniviesnTcu nogada un mont6
grlti pieejamd un eksotiska vieta (taiga, dZungfi, kalnu
rajoni), kuras izvEl€jds pec hlristu pas[trjuma.

Miniviesnrca aprTkota ar modernam iekartdm. 4-zvaigLryu
llmer.ra viesnlcas, t[ristus apkalpo speciali sagatavots
personals. Miniviesnrca apnkota ar stabilizacijas sistemu
un iekartam, kas nodro5ina minimalo aerodinamisko
pretest-rbu ( tuvu automobila pretestibai ) un iespEju
transportet tas ar atrumu 250-210 km/st (ar helikopteru
MI-26) hdz montaLas vietai.
T[ristus piegddd ar helikopteru.

HayqHo-Texgn'recKafl OrpMa (HTO) (<A3PKOM>

OOO urraeer s csodNa pacilop'xeHl4ll

3KcneprrMeHTiurbHoe o6opyaonaune AJUI IrccneAoBaHI,IJI

inpoArrHaMr{qecKrrx xapaKTeplicrlrK (AX) e o6lacru
aBr4ar\vlt, TpaHcnopTHblx cpeAcTB I4 BeTpo3HepreTIrKI{.

HT@ cnequarrr.r3upyercfl B o6racrn:
- [poBeAeHus r{ccne.qoBaHni AX nerareJlbublx
a[[aparoB (nA) n rur{poroM Alra[a3oHe yrJroB araKI,I u
cKonbxgHllt ilpr4 MoAenr{poBaHI.ILl He CTaUITOHapHO CTI'I

o6rexanlrq (rxrrcvar [opr,IBbI rerpa), Brrrrflrl.wfl srpaHa

3eMJrr{, pa6orrr cfiroeofi ycraHoBKI{, o6re4eneuux;

- flpoBe.{eHuq r.IccJIeAoBaHI4ii AX tpancnoprHblx

cpeAcrB, crroprrlBHofo I{HBeHTapt, z4auwit u

coopyxenufi, a raK)Ke e o6racrlr BerpogHeprerl,IKn;

- parpa6orrr,r 3KcIIepIrMeHTanbHoro
o6opyAonanr.ra (aepogunaur4qecrne rpy6u,
TeH3oMerpilriecKne Becbr, ycrpofi craa glr

MoAennpoBaHr.rf, HecralruoHaplrocrl,I o6'rerauu-r,
aBTOMaTT{3rrpoBaHHLIe CpeAcTBa rr3it{epel{vfl rr
yupanneHr.rx), MoAenr{poBanus nordra llA s

oxuAaeMbrx ycnoBr{tx 3Kc[InyaTallan B

a3poAnHaMrrqecrax rpy6ax (rrao4ennponanue nondra npu

o6:reAenenulr, a ryp6ynenrnofi atuoc$epe n nI,IBHeBbIx

ocanKax. Blufl HVt )KpaHa :eu,r u ).

HTO *A3PKOM" ulreer n cnoilu pacropqxeHu[:

- a3poArrHaMrr.recKylo rpy6y (Fig. 1) uanux

Ao3ByKoBbrx cropo crefi . c 4nynrr pa6ouI{MI{ qacrrMlr

(uoruaAs 8 u r.r 16 rra ).
Koun:rerc gKcneplIMeHTaJIbHbIx ycraHoBoK:



- BoAopacflbrnrrBarouryro ycTaHoBKy Arr{
Mo.qenr{poBaHr4r rrcKyccrBeHHoro ooJraKa B pa60qe[
qacrrr aspoAl4HaMrrqgcKoi Tpy6br,

- aBTOMaTT{3lrpOBaHHyrO ClrCTeMy yrrpaBneHrr{

3Kc[epuMeHToM, BKJIIoqar c6op 14 o6pa6orry
3KCnepI,IMeHTaJILHLIX AaHHBIX.

ConMecrnar narnrlfi cxo-ancrp[fi crcaq QupMa
"NORTH DISIGN BUREAU" Ltd u Asnauuouurrfr
uncruryr PTY r4Meer B cuoilna pacnopflxeHrrr{
coBpeMenHoe o6opyAoranue An{ [poBeAeHnt
KoHcrpyKropcrux pa6or: KoMnbrorepbr, nnorrep
(qnenraa reqarb A0 ), nporpaMMHoe o6ecneqeHre.

Ouprr,ra nporr3BoAt4T KoncrpyKTopcrue pa:pa6orrn n
o6tacru aBr4a\r4u I{ Apyrl4x orpacntx [poMbrrxneHHocrrr.

Ilposyxqrr "NORTH DISIGN BUREAU" Ltd u
ABnauuouHor-o r{Hcrr{Tyra PTY

Parpa6o:ran oKpauo[nau (Fig.2), o6naAarouruii
ruuporofi o6;racrrrc [pr,rMeneHr{r KaK rpaHcnoprHoe
cpeAcrBo, roroprrf Mo)Ker 3KcnnyarrrpoBarbcr Ha
rpynToBbrx [noxlaAKax n no4nofr noBepxHocrn.
OcuonHue xapaKTepr{cruKr{ SKpaHo[JraHa
3ruuax.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Marcr.rua.nuruii sec (rf).............. .......... 450
Bec roucrpyrquu (r<f) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
Marcr,ruanrnaa / rpefrcepcxar MolqHocrr,
gBvrarerfr, Jr.c................ 50 120
fa6aparuue pa3Mepbr:

pa:;rnraxlgluwra/nrrcora, M ......................... 5,4 I 7,9 I 2,4

Cropocrr nondra, xN,r/qac.......... ..............120

[anrnocrr  nordta,  KM.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .480
Mar<cuuamnar Br,rcora BoJrHr,r, M......................... 0,5 - 0,6

***

Tpancnoprr.rponxa rpy:or sa nHeuruefr noanecrce
nepro,rdra.
llpone4ena pa:pa6orr<a cpeAcrB rr MeroAoB
rpaHcrroprrrpoBxr{ rpy3oB na sHe[rHeii noABecKe
neprordra. O6rexrrr [ccneAoBaHr{r - [paKT[qecKrr Bct
HoMeHKJrarypa rpy3oB, rrepeBo3r4Mbrx neprordranlr r
ycJloBl,rrx Kpafinero Cenepa (4onrurrz, €uroc:rra 4n.r
TpaHcnoprnpoBKrr ronJrr{Ba, rpy6u, aBrorparcropHat
TexHrrKa, ronrefineprr c fpy3oM u r.a.).
flo pesyrrraraM rpoAyBoK ruo4erefi rpysoe n AT
paspa6oraHu cpeAcrBa H MeroAbr cra6unuzarywn
yMeHbrueHr{rr ro6oeoro co[porrrBJreHvrfl. AIIA Kaxloro
TI,IIa rpy3oB, clpoeKrl{poBaHbr yHrrBepcaJrr,Hbre
cr a6wrwzvrpyro qr,re nn arS oprrau.

rJa Fig.3 npeAcraBneHa yHr{Bepcanbnas
;'ra6nLru'rupyroular nnar(popMa AJr{ TpaHcrroprnpoBKu
rpy3oB. fll ar$oprraa o6ecnequsaer oplreHTarrr4 Hf AoM 14 Ka
no floroKy, cHr,IXeHLIe ro6oeoro co[pornBneHnr B ABa
pa3a ri ucKnrcuaer 6oronyro pacKaqKy rpy3a Bo BccM
Auana3oue cr<opocrefi noldra (V :150...250 xr'r/uac).

* *{.

Parpa6oraHubre MeroAr,r rpaHcrroprrrpoBKr.r
pa3r[rrHr,rx Br{AoB rpy3oB na nneurnefi noABecKe
neproriiron 6urn a4anrnpoBaHbr rarxe Arq
petr.teHt,lff y3Kocnequairr{3r{poBaHHbrx npo6.reu.
l. Pa:pa6orxa rerarorunx roclnra-neft rl-a

passdprHgauraq s asapnfi urrx cr.rryauusx.
Mrr roronlr pa:pa6orarr t,r rr3foroBr{rb
cfl equanr,r3upoBaHHbre focnrrTaJrrr, TpaHcnopTHpyeMbre
ua eHeurHefi [oABecKe neproldra.
lo c r r.manr Br,rrrorHeH B Bl4.4e li3orrupoBaHHof o
noMexleHr,rr (Aouura), B KoropoM crarlrroHapHo
pa3Meuleno sce Heo6xoAuMoe MeAr,rqr,rHcKoe
o6opyAonarrue u ucrorrHr.rK rr flvr aHvfl . .Il,onrux c sa6xdn
cucrevoii cr a6utuzaryr.ur a ycrpofi crnavn,
cHrrr(arculr.rMu ero aSpoAr,rHaMuqecKoe conpoTHBneHne
(4o yponHr conporr,rBneHul anrovo6u,ra) u
o6ecne.iuearcur.rMn ero rpaHcnoprr4poBxy ao cKopocrbro
250...270 rrr.r/qac (na nepro;rdre rana Ml4-26).
O6ecne.{Hearorcr BaprraHTr,r rpaHcnoprurpoBKr.r
r-oc[r.rTaJrr Ilocne [poBeAeHr{r Bccx xupypruqccK[x
ouepaquf B craur{oHap.
2. Monrax u o6cr)zxfleai{r.re NauHn-rocruHuu arq VIP
ryplrcroB.
llpe4laraercr pa:pa6orarl, Mr4Hrr-rocrr{Hr{rlbr Anr
orAr,rxa VIP rypncroB B rpyAHoAocryrHbrx.qnq
o6rtqsoro rpaHcuopra Mecrax (rafira, AxyHrnr.r, ropnbre
pafiouu).

+tr+

RTU AVIACIJAS INSTITOTS
Lomonosova ie la 1,  korp.  B-103,

Rr-ga, Latvija
(Transports: 15 trolejbuss l-rdz Vilanu ielai)

tdlr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990
mob. t.: 9629612 (AKC),9130829 (AI)

e-mail: aviation.institute@rtu.lv
http://wuuralrtulv
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RTU
AVIACIJAS INSTITUTS

ZINATNISKI.PETNIECISKIE UN KONSTRUKTORU
DARBI AVIACIJAS, TRANSPORTA UN

VEJENERGETIKAS JOMA, SADARBIBA AR
RTU AVTACIJAS INSTITUTU

HayvHo-nccJreAoBareJrbcnne rr KoHcrpyKTopcKrre
pa6orbr B ooJracru LB,LrL\\rrr)

TpaHcrropTa I| BeTposHepreTr.rKn

Zindtniski-pEtnieciskis fi rmas (ZPF) "AERKOM"
SIA rrclbd ir eksperimentalas iekartas aerodinamisko
raksturojumu p6tiSanai aviScijas, transporta un
vejenergetikas joma.

ZPF specializEjas Sldds nozarEs:
- gaisakugu (GK) aerodinamisko raksturojumu (AR)

p€tr.jumu veik5ana trieciena un slld€Sanas diapazona pla5a
lerylT ar nestacionardm plfidlTnijdm (ieskaitot vEja
brazmas), zemes ekrana, spekickartas un apledojuma
ietekme;

- transporta lidzekfu, spofta inventara, eku un bfives AR
pEtr.jumu veik5ana, ka arr p€tr.jumi vejenergetikas joma;

- eksperimentalo iekarnr izstrada5ana (aerodinamiskas
caurules, tenzometriskie svari, nestacionaras p1[dllnijas
modelcianas iekartas, merrianas un vadr5anas
automatizeti hdzekli);

- eksperimentalo iekartu izstrada5ana GK lidojumu
modelE5anai aerodinamiskas caurules gaidamas
ekspluatacij as apstakJos (lidojuma modele5ana
apledojuma, turbulentas atmoslEras, gaziennokri5qu un
zemes ekrana ietekmE).

ZPF "AERKOM" ricibi ir:
- maza atruma aerodinamiska caurule (Fig. l. ) ar divdm
darba daldm (plarums 8 m un l6 m );
- eksperimentalo iekdrtu komplekss aerodinamisko
raksturoj umu pdtl5anai :
- udens izsmidzina5anas iekafta mdkslTgd mako4a
model€Sanai aerodinamiskds caurules darba dald;
- eksperimenta vadrbas automdtiska sistema, tai skaita
eksperimentu datu uzskaite un apstrade.



broad selection of versions of usage (depending

on assigning, mode of transportation, climatic
and seasonal conditions etc.), large number of
versions of equipment. With the help of the
helicopter the module can be operatively supplied
to destination.

*
flpoexr aopouo6zlbuoro xI4JIoro MoAynt.
OcnoBHbre oco6eHHocrH r IpoeKTa:
3KorofuqecKat qlrcrora, runpornit nu6op
BaprraHToB rrcrroJrb3oBauux ( B 3aBrrcI.I Mocrlr or
Ha3HaqeHI4q, cuoco6a rpaHcnoprvrpoBarnfl.)
KJrr,rMarl{qecKIrx r,r ce3oHHbIX ycnoelrfr u r.n.),
6omuroe qrrcJlo BapI4aHToB ocHalrreHl{t. C
rroMoulbro Bepronera MoAynb Moxer 6sIrs
oneparvBHo AocTaBneH K MecTy Ha3HarreHvfl.

***

Dinamiska stenda projekts. Stenda uzdevums:
realizEt kustTbu ar piecam brTvTbas pakapem. Var
pielietot aviacijas trenaZieros, ka arT izstradajot
daLadas atrakciias.

Realo inZenierprojektu izstrade ir cie5i saistrta
ar datortehnologiju ievie5anu macibu procest
eetru loceklu mehanisma projekts ta
kinematisko raksturojumu petl5anai.

The realization of the engineering projects for
needs of practice is intimately connected to
implementation of computer aided engineering
in educational process. The student's project of
the gear for research of its motion
characteristics.

*
BrrnonneHr{e rrHXeHepHbIX npoeKToB Anl HyxA
rrpaKTr{Krr recHo cBr3aHo c BHeApeHHeM
KoMnblorepHblx TexHororufr npoeKTHpoBaHVs, B
yue6nsrfi npouecc. CryAeHuecxzfr npoexr
rreTbIpex3BeHHOrO MeXaHU3Ma Anq
IrccneAoBaHr.{q efo KrrHeMaT}IgecKnx
xapaKTepr{crrrK.

+*+
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Lomonosova ie la 1,  korp.  B-103,
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tdlr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990
mob. t.: 9476858,9130829 (AI)

e-mail : aviation.institute@rtu.Iv
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AVIACIJAS INSTITUTS

PROJEKTES,q.NAS
UN INZENIERAPREKINU

AUTOMATIZACIJA

Computer Aided Design and
Automation Engineering Calculations

Anrouaru3aulrq rlpoeKTrrpoBaHuq
Il Il HII(€HepHI'IX paCrIeTOB

PedEjos gados Aviacijas instituta pla5i attTstas
perspektTvs m[sdienu zinatnes un tehnikas
virziens: ProjekteSanas un inZenierapre\inu
automatizacija.

The project of a dynamic bench. Assigning of a
bench: implementation of motions with five
degree of freedoms. It can be applied in air
simulators, and also in the amusements projects.

{<

llpoerr Ar,rHaMl{qecKoro creHAa. Hagnaqenue
creHAa: peana3a\r4r AeuxeHlafi c [-f,Tbro
crerreHflMpl cno6o4st. Moxer 6mr npuneHeH B
AeuaquoHnrrx rpeHaxepax, a raKxe rtppl
pa:pa6ome arrpaKuuoHoB.

IzpildTtie projekti galvenokart saisuti ar jaunas
aviaci jas tehnikas izstradi ,  tas droSuma
nodroSinaSanu ekspluataci jas procesa un
lidojumu dro5Tbu. Lldz ar to, ir art projekti, kuri
saistTti ar tehnisko iekartu un sistemu izstradi
ma5Tnblves, medicTnas, dizaina, atpfi tas
industri jas un citas jomas.

;



Personel of Aviation Institute develops this
perspective direction of modern science and
engineering during last years.
The carried out projects deal mainly with creation
of a new aeronautical engineering, security of its
reliability on-stream, safety of aviation. At the
same time, there are carried out a line of the
projects concerning creation of engineering
devices and systems in the field of engineering,
medicine, industry of entertainments etc.
The project light airplane for flying. There are
developed the computer aided design and broad
usage of modern composite materials are the
distinctive featuress of this project.

B anuaqzoHHoM r.rHcrr,rryre PTV s [ocneAHue
ro,4bl IIInpoKo pa3Br.rBaeTcr rrepcrreKTr4BHoe
HarrpaBneHr,re coBpeMeHnofi uayru r.r rexHr,rKkt -
AsroMarvsar\nn npoeKTrap oBalnvrf l .  vr
rrH)KeHepHbrx pacrreToB.
Brrnonnennbre [poeKTbr orHocrrcr flraBHbrM
o6pasona K o6nacru co3AaHrrs Hosoft
anuaqraoHnofi TexHr4Kr{, o6ecue.reHNs ee
HaAe)r(HocTr.r B npoqecce SKcnnyaTarlr4r,r,
6egonacuocru rroneroB. Buecre c reM,
BbrnonHeH prA npoeKroB, oTHocrIIIHxcr K

;G
n%

co3AaHulo TexHr,rsecKr,rx ycTpor,rcTB t4 cr4cTeM B
o 6nac:ru Marrrr.rHo crpo eHHf, , MeAI,Iql,rHbr,
krle ly crpurkr p a3Bn err eHr4 it u r.n.
flpoenr: JrerKofo rrr4noraxHoro caMoJrera.
Kolanrrorepnoe npoeKTr4poBaHr.re u rur4poKoe
rrcIroJIb3oBaHI,Ie coBpeMeHHhrx KoMrro3I,ITHblx
MareprlanoB - ornraqr.rreJrbHbre oco6ennocrn
3TO|O npOeKTa.

{.*{<

Lidma5lnas sparna izmEgindjumu stenda
projekts. lzstrdddti stenda atsevi5[<o detafu un
mezglu datormodefi, to salik5ana, izplIdlti
Spriegumstdvokla aprElini,  savienojumu
projekt€Sana un aprEkini.

{<

The project of a bench for trials of a wing of an
airplane. There are developed the computer
models of separate details and units, their
assembly, design and calculations of conections.

*

flpoerr creHAa Ailfl lrcnrrranufi Kpbrna
c aMoJrera. B rrnor gesbr KoMrrbrorepHbre MoAenra
orAenbHbrx 4erarefi n y3JroB, vrx c6opxa,
npoeKTlrpoBankre v pacrrerhr coeAranenufi .

PasaZieru lidma5Tnas detafu aprekini ar galTgo
elementu metodi. Izstrdddti mezglu un td detalu
datormodefi, spriegumu apr6kini sdkotnOjd
stdvokll un pec noguruma plaisas ra5ands.
AprEkindta mezgla ar noguruma plaisu dzTves
spdja.

{<

Calculations by a finite element method of the
airplane details. The computer models of a unit
and its separate details, stress in a begin state
and after appearance ofthe fatigue cracks are
carried out. The calculation ofcrack resistance
of a unit with a fatigue crack is carried out.

*

Pac.rerH Mero,rloM KoHeqHbrx gJreMeHToB

Aerarefi caMoJlera. Brtuonnenbr KoMrrbrorepHbre
Mo.qenu y3na fi ero orAenbHbrx 4eranefi,
HaIIptx(eHI4r{ B LICXOAHOM COCTOTHI,IU u IIOCne

norBJreHlr.r rpeqr.rH ycraJrocrrr. flpone4eH
pacrrer xuByqecrr.r y3na c rperqr{Hofi ycra-rrocrn.

***

Aeromob il d" dzTv oj am5 moduf a proj ekts. Proj ekta
galvends rpaSlbas: ekologiska tTrTba,
izmanto5anas variantu pla5a izvEle ( atkaribd no
uzdevuma, transportE5anas veida, klimatisko un
sezonas apst[kliem, uo t.t.), liels apnlojuma
variantu skaits. Moduli var operat-wi pdrvietot ar
helikoptera pahdzlbu u z par edzEto vietu.

The project of an aeromobile habitation module.
The main project featuress: ecological cleanness,



AVIATION INSTITT]TE
RIGA TECHNICAL UNIVERSTTY

THE PROJECT
CONTROLE SYSTEM OF THE AIRFRAME RIVET.JOINTS HIGH FATTGUE

LIFE TIME C ONSERVATIOI{

Project summary
Fundamentals of the applied theory of the fatigue fracture of the airframe rivet-joints are stated in a
generalized aspect.

The examples of the rivet-joints application in
The common properties:

-the materials, their mechanical and heat treatment , -
-the thickness in fastener place ,

the aircraft structures.

rivet and hole diameter
radial tightness degree

Scheme of an isolated fastening Uniform local curve of a fatigue

The main supposition of the theory is that for the class of joints with identical fixed factors there ts a

uniform local curve of a fatigue N.:f(o"..., o,..). Here o,-.., o,.,. are maximum and minimum

circumferential stresses in a critical point of a contour of a rivet hole at a cyclic load, N" is fatigue durability
to an appearance of a crack in azone of this most stressed point.
The basic meaning for the residual stresses definition has a solution of the elastic-plastic task about a plate
with a cylindrical hole the surface one is subject to action of constant pressure. The active loading of model
is carried out for homogeneous stresses on the infinity and also concentrated force in center of an insertion.
The conditions of conservation of radial tightness are in more detail considered. It is shown that in an
interval of real load of a rivet joint its slackening begins at rather small level of stress in comparison with an
yield strength of amaterial.

Project manager: Prof. Dr.habil.sc.ing. Vitaly Pavelko. Aviation Institute. Riga Technical University
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SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY 4

Aeronautics and Space
AVIATION INSTITATE OF RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

Contract for:

SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT

Aircraft integrated structural health assessment

1. Project summary

Safe use of complex engineering structures such as aircrafts
can only be guaranteed when efficient means of damage
assessment are in place. Whereas aircraft design is nowadays
based on the damage tolerance approach and time based
inspection cycles, it is envisaged that large costs associated
with this approach can be substantially reduced by switching to
condition based maintenance schedule.

This does require continuous health monitoring capabilities using integrated sensing technology and
autonomous damage assessment. This project aims at realising a breakthrough in aircraft health
monitoring technology by exploring the capabilities of ultrasonic Lamb waves as the basic sensing
principle, and by providing an integrated and multidisciplinary research path. Both active and passive
(acoustic emission) Lamb wave inspection will be explored, using the innovative concept of selective
and tunable multimode wave generation/reception. Novel sensors/actuators will be developed which
not only provide tunable properties but also potential for integration into aftcraft structures. A specific
research action will be devoted to structural integration of sensors/actuators. An extensive testing
program using multiple materials and loading conditions will be devoted to the establishment of
quantitative correlations between monitoring signals and the extent of damage. This information,
combined with the development of autonomous signal analysis routines and adequate models for
remaining lifetime prediction, will ultimately be used in a full scale testing action during which the
possibilities for large scale application of the developed technologies will be explored. A
dissemination and demonstration action will be part of the workplan. To ensure a successful
achievement of the project goals, a consortium with a broad and multidisciplinary expertise has been
formed, with contributions from high tech SMEs, university research groups, end users and a
certifi cation laboratory.

Project coordinator: METALogic (coordinator, SME, Belgium)
Project participants: Katholieke Unversiteit Leuven MTM, Belgium; Deutsches
Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR) -Institute of Structural Mechanics
Braunschweig, Germany; CEDRAT Technologies, France; EUROCOPTER, Francel
Riga Technical University, Latvia; Fundacion Centro de Tecnologias Aeronauticas,
Spain; TGA, Spain; ASCO, Belgium.

Project manager:
Prof. Dr.habil.sc.ing. Vitaly Pavelko Aviation Institute Riga Technical University

E-mail: vitaly_pavelko@hotmail.com

Project acronym: AISHA
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RTU
AvrAcrJAs rNsrrrUrs

JAUNAS PIEEJAS onoSlnns PRoBLpTUAIT

RTU Aviacijas instit[ta tiek veikti zinatniskie petijumi par jaunu aktTvu metoZu pielietojumu gaisa
kugu lidojumu dro5rbas nodro5inajuma.

AktTvas metodes koncepcija balstas uz automatizetu iespejamo variantu aprekiniem, kuri var rasties
lidojuma laika nelabvchgiem faktoriem ietekmejot gaisakugu (GK).

Lidojuma dro5rba tapat ka GK aerodinamika un izturTgums tiek uzskatTta par GK galveno
raksturojo5o parametru. Sist€ma dod iespeju atpa tiespejamos stavoklus 15-20 sek. pirms tie paradas
un atspogufotos uz displeja.

Izveidotais indikators paradabTstamrbas pakapi reala laika katralarkasprTdr.

Lidoj uma dro5lbas indikators

prognozes dzitums C

- sAnsveres reakcijas kaveianas

- dzin€1a N 4 "d.v.p." stavoklis

- aizspamu stavoklis

- sansveres reakcijas kaveSanas

- dzineja N 4 "d.v.p." stavoklis

- sansvcres reakcijas kaveianas

- dzineja N 4 "d.v.p." stavoklis

- aizspamu stavoklis

nevadamie ekspluatacijas Faktori

I  0% -dzin- jaNlbojajums

I 1.5 .., 3.5 m/Seil - bridinajums par v€ja nobidi

PASKAIDROJUMI:

paireiz6jais GK stivoklis attiecibi pret kritisko ierobeZojumu
"sarkanii", "dzelten ii" tn " zald)) lidoj uma turpindj umu iespej as
attiecTbA pret prognozes uzdoto laika diapazonu
procesi, kas ved atbilstoSi pie'osarkaniis", "dzeltends" un "zaliis"
zonas
raksturlgo stdvoklu atraianiis pie kritiskd ierotreZojuma
raksturlgo stavok!u sasnieg5anas laiks (sek)
prognozes relatlvii laika skala
LD (lidojuma droiiba) prognozes sikuma un
beigu laiks
sintezEti pazi4ojumi - norAdes lidotdjam

RTU AVIACIJAS INSTITUTS
Lomonosova ie la 1,  korp.  B-103,

Riga, Latvija
(Transports: 15 trolejbuss hdz Vilanu ielai)

tdlr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990
mob. t.: 9476858, 9130829 (AI)

e-mail: aviation.institute@rtu.lv
http://wrrufaf.ftU.lv
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AVIATION INSTITUTE
Riga Technical University

The project

Family of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) of a Universal Purpose.

Group 1: Weight/Wing area:50 kg/ sq.m;
Engines number I

UAV 35-1-04/3 performance: Values
Start Weight, kg.. 166
Engine Power, Hp.... 35
Flight Height, m..... 1000
Cruisers Flight Speed, km/h. 126
During Flight Speed,km/h 89
Take-off Speed, km/h . 59
Take-off Run Distance , m... 100
During Flight Time, hours. 12
During Flight Fuel Combustion, Ls 33

Wing area, sq.m. 5.52
Wing spread, m.. . . .  9.1
Aircraft Length, m..... 3.82
Aircraft Height, m..... 1 .608
Wing spread^2/ Wing area ratio... 15
Weight/ Wing area,kgl sq.m.. 30

Director of Aviation Institute
Prof. Dr.habil.sc.ing. Martinsh Kleinhof
Phone: +371 7089950
Fax: +371 7089990
1-building-B, Lomonosova str, 8-103,
Riga- 19, Latvia, LV- 1019
E-mail : aviation. institute@rhr. lv

UAV 22-l-04 performance: Values
Start Weight, kg.. .. 72.7
Engine Power, Hp....  22
Flight Height, m.... .  1000
Cruisers Flight Speed, km/h. 163
During Flight Speed, km/h . ll4
Take-off Speed, km/h . 76
Take-off Run Distance . m.... 100
During Flight Time, hours. . . . . . . .  9.6
During Flight Fuel Combustion, Liters 14.5

Wing area, sq.m. I.45
Wing spread, m.... .  4.67
Aircraft Length, m.... .  t .96
Aircraft Height, m.... .  0.825
Wing spread^2/ Wing area ratio......... 15
Weight/ Wing arca,kglsq.m.. 50

Group 2: Weight/Wing area:30 kg/ sq.m;
Engines number I

Project manager:

Prof. Dr.habil.sc.ing. Vitaly Pavelko

E-mail: vitalyJavelko@hotmail.com
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Riga Technical university (AI RTU)

Mobile bioengineering installation for protection
of aerodromes from birds

The most powerful mobile bioengineering installation [B E I] was developed specially for Moskow
airport Vnukovo (Bnyxono).
Bioengineering installation [B E I] "Vnukovo" [(ETY) "BHyxono"] is intended to guard the runways
and aircraft from birds by means of transmission of acoustic repellent signals, reinforced by their
light flashes, and also shots from scare caetridge. For fast handling
(5-10 minutes), two speaker systems are located on the sides of minibus UAZ-452V. Arrangement ofthe
equipment onboard the minibus is figured below on the left. Exterior bioengineering installation [B E I]
"Vnukovo" [(ETy) "BHyKoBo"] is figured below on the right. [B E I] ETy has two operational modes: it
may broadcast signals of "disaster ofbirds from a cassette tape recorder or synthesize repellent signals of
"discomfort" to give sounds tonality-modulated siren. A human controller may work from the
microphone. Beeps may be accompanied by light flashes. Two bioacoustic installations [B E I]
"Vnukovo" [(ETy) "BHyKoBo"] may work simultaneously or separately from each other..
On each side of the minibus the speaker system of a cellular horn construction as a matrix 3X4, consisting
of twelve 50-W horn heads is installed in the window opening. Total power of two output amplifiers is 1,2
kW. The necessary power stress is 13,5 V with a grounded minus. A human controller is able to control
the activity of the bioacoustic installations remotely from the console installed on a partition between
the cabin andmainbody ofthe minibus.

Director of Aviation Institute
Prof. Dr.habil.sc.ing.
Martinsh Kleinhof
Phone: +371 7089950
Fax: +371 7089990
1-building-B, Lomonosova str, B-103,
Riga-l9, Latvia, LV- 1019
E-mail : aviation. institute@rhr. lv

Project manager:
Mg.sc.ing. Zigurds Lapinskis
Aviation Institute Riga Technical University
I Lomonosova St., building-B, office B-103,
Riga-l9, Latvia, LV- 1019
Phone: (+371) 7089950,mob. phone + 371 9416858
Fax: (+371) 7089990
E-mail : aviation. institute@rtu. lv



Rlgas attlri5anas iekflrtu gizgolderu AE-knutrole,

LokalizEta
konsfukcij6. Atkl6tsiuheso$6s;
korozijas boj6jums; Defekti ir novErsti.

Rtipniecibas objektu tehniska. stdvokfa
AE-konholi Aviacijas institfita MU,,,
zindtnieki n?i9 no 19759. pirmiis
izstrddnes tiek virzitas avieCij: 'as,,
riipniecibas problEmu atrisin6sanai.',,
Lidma5inu konstrukcijas AE-kontrole
deva iesp6ju novErst katastrofas ar
smag6msekdm.

Metodes attlstibas renl/rtdtd. Avidcij as
institiita AE-kontroles laboratorija,
NesagraujoSo testEianas metoZu
laboratorij a RTU un AVIAIEST

specidlisti veic operativo un teko5o kontroli, prognozE reglamentEjamo
obj ektu tehnisko stavokli.

, , , , , ,  RTU l
AVIAC IJAS I  NSTITUTS

MONITORING SYSTEM BASED ON TTIE
MEASUREMENTS AND ANALYSES OF THE

ACOUSTTC EMISSION (AE) SIGNALS.
AE-KONTROLE

Avidcijas instit0ts pieddvi ieg0t augstdko
akademisko un profesionllo izglltibu Grlsa transportr
specialitetes _atbilstoSi starptautisko normu prasibam
izgllfrbai aviecijasjom5un nodrolina ar atbilstolu micibu
bezi un praksi LaWij[ un ErzemEs.
Stud{u programmos lr rkredltgtrs,

Apg0stames specializloij as :
- Gatsafulu un dzinEju tehniskd ekspluatdcija;

Avidcijas vinzemes transports (specidll autotransporta
un lidostas transporta lidzeklu un mehlnismu
konshu6lana, raZo5ana un ian6fini5ana);

- Gaisaku$u elektronisko iekartu tehniski
ekspluatilcijr (Avion i ka).

Programm[s "AviEcijas Transports" ietvaros var
apgiit Gaisakulu tehniskas apkopes specialitEtes:

tehnlf,ls mehtnlSls - Bl (Gaisakufu un dzineju tehniskd
ekspluatecija) vai tehnlKs avionlfls - 82 (Gaisakufu
elektronisko iekdr,tu tehniskd ekspluattrcija).
AI var turpinAt studi jas mo!lstrantOrtr un
doktorantllrtr.

Aviecijas InstittltE ir izveidots Inlenieru tehniskais centrs
(ITC), :kure ir Mehlnlsko un Aerodlnamlsko
izmElinEjumu laboratorijas, ki arl AvltrcIas
konrtruktoru blrojs (studentu). tTC par maksu organizE
kvalifikloijas cel5anas, datorgrafikas un dizaina kursus.
AviEcijas institiiti ir prlvtrtpllotu apmEcibas kurss,
saskag ar Eimpas aviosabiednaas JAR FCL praslbtm.
Par student - pilotr var klnt penonas, kas sasniegulas 16
gadus.

Avllc{ar Instlt0to dlrektors M. Klelnhofs

The Aircraft Landing Gear under
the Acoustic Emission Monitoring

AE Monitoring during Airmaft Landing Gear Testing
(x r!9)
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RTU AVIACIJAS INSTITOTS
Lomonosova iela 1, korp. B-103,

RIga, Latvija
(Transports: l5 trolejbuss lTdz Vildnu ielai)

tilr.: +371 7089950, fakss: *371
mob. t.: 9629612 (AKC),9130829 (AI)

e-mall: aviatlon.instltute@rtu.lv
http://www.aLrtu.ly

RTU AVIATION INSTITUTE
1 Lomonosoya str., butld. B-103,

Riga, Latvia
(Transport: trolley-bus Nl5 to Vifdnu str.)
ph.: +371 7089950, fax: +371 7089990

Mob. ph.: 9629612,9130829 (AI)
e-mail: aviation.institute@rtu.lv

http://www.atrtuly



Nil 
q@T b qTw ert\b 

\6s 
!v*td !b:n .J!ss s6s '!1/Mb .Ms 

'6s 
.{1M6 .!b

Lddsrp "  1 i  ' .  :  t t  
e ro t l  !2 13

Frau.

The Acoustic Emission measurements on the Railway sleepers during
Fatigue Check Testing

Stipribas izm6gindjumu procesd AE-kontrole tauj noteikt plaisas veidoSan6s
brldi, novErot tds attistlbas procesu un novErtEt tds izstrdddjumu ilgizturibu.

feguma HES tilta AE-kontrole

Lokaliz€ti galveno neso5o siju knieZu savienojumi ar visliellkajiem korozijas
bojdjumiem. veikti profilaktiskie darbi. Tilts arrodas darbsp€j-rgE stdvoklT.

"Ventsbunkerst' naftas vada AB-kontrole
Atkldta naftas produktu nopl[de. Lokalizdta pilnTga aizargsldpa atslago5anas
caurufvada posma. Defekti ir noversti.

InCukalna gdzes krituves AE-kontrole

Atkl4ts visu vdrstu nehermOtiskums. Atkldta stacijas agregdtiem radTtd
pulsdcijas ietekme uz patEriqa mErijumu procesu. Ir nepieiiesama sTs
sistemas modernizdcij6.



 
 
 
 
 
 

6.1. pielikums 
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Lawijas Republikas Satiksmes ministrija

AVIACIJAS DEPARTAMENTS
Gogofa ieln ), Rige, LY-L743 E-mail:aviacija@sam.gov.lv Tilrunis 7028209 Telefakss O7L) 70282L9, TZIT|BO

r-
20o_2_. gada

IzglTtlbas un zinEtnes ministrij as
Augstdk6s izgh-tlbas departamenta

direktoram J.iakstem

Kopij a: Rlgas TehniskEs universitEtes
Avi6cijas instit[ta direktoram

M.Kleinhofam

Par Avidcij as profesiju standartiem

AviEcijas departaments ir saqemis Rrgas TehniskEs universit5tes Avia.cijas

instihlta avidcijas transporta profesiju standarnr projektus jaunajd redakcijd ar lflgumu

sniegt par tiem atsauksmi.

IarErt€jot RTU AI iesniegtos standartu projektus:

- Gaisa kugu tehnisk6s ekspluatEcijas avionikas tehni$s;

- Gaisa kugu tehnisk6s ekspluatEcijas mehdnikas inZenieris;

- Gaisa kugu tehniskds ekspluatEcijas mehdnikas tehni(is;

- Gaisa kugu tehniskds ekspluatEcijas avionikas inZenieris.

Satiksmes ministrijas AviEcijas departaments secindja, ka Sie standarti iever sevl to

zin65anu un prasmju epjomu, kas var€tu btrt pietiekams profesiondlds augstEkEs

izglltibas ieglSanai ar gaisa kugu tehnisko ekspluatdciju saist-rtaj6s jomds.

Nr.

Ar cie4u,

Direktors A.MuiZnieks

Ministry of Transport of the Republic of Lawia

AVIATION DEPARTMENT
3 Gogola Screet, Riga, Lawia, LY-L743. E-rnail: aviacija@sam.gov.lv Phone 371-7028209 Fax 371-7ozgzl1 371-72171g0



LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES MINISTRIJA

Peldu iela 25, RIga LV-1494, t5lrunis 7026470, 7026500, fakss 7820442, e-pasts: pasts@vidm.gov.lv

lra Nr. Rlgas Tehniski universitiite
Avincijas Institfrts

Lomonosova iela 1, korp. 8-103
RIgu, LV-l019

AEinums p ar pr ofes ij u standartiem.

Vides ministrija izskatlja RTU Avidcijas Instit[ta papildinajumus Sddiem
profesij u standartiem :

Gaisa kugu tehnisk6s ekspluatEcij as avionikas inienieris;

Gaisa la€u tehnisk6s ekspluatiicijas mehdnikas inZenieris;

Gaisa kugu tehnisk6s ekspluat6cijas avionikas tehni$is;

Gaisa l*gu tehniskds ekspluat5crjas mehanikas tehni$s.

Vides ministrija saskago profesiju standarnrs bez pamatotiem
iebildumiem.

Pielikumd: saska5rot5s standartu versijas (12 lp.)

Valsts sekretEra vietrieks (t- E. Cilinskis

13.10.2005 16:31
80
V. Slaukstiqs
7 026523, vaidimarts.slauksrins@vidm.gov. lv

ViDlv{Atz_l31005_RTU AI; atzinums par Rigas Tehniskds universitdtes Avidcijas
ins titfr t a p ap i I dindj um i e m i e tr o s p r ofe s i o nd I ds iz gl-ttl b as s t andar t o s.
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PROJEKTS 
 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
 

 
Reģistrācijas numurs   PS……………………………………… 
 
Profesija    Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis         
 
Kvalifikācijas līmenis  4 

 
Nodarbinātības apraksts                     Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis, 

kas strādā organizācijās, kurās izmanto  gaisa kuģus, veic to 
tehnisko ekspluatāciju, apkopi un remontu. Gaisa kuģu 
tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis spēj veikt 
uzdevumus, kas ir saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu 
lietošanu, uzraudzību un apkopi, vadoties pēc spēkā esošajām 
reglamentējošajām instrukcijām, sagatavot ierīces un 
mehāniskās iekārtas darbam, īstenot prasības darba drošībā un  
apkārtējās vides aizsardzībā.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAND_4k_MEHB1_2005 (2).doc  2

 
Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi Uzdevumi 
 
1. Dokumentācijas pārzināšana 

un lietošana. 
 

 
1.1. Pārzināt  un ievērot reglamentējošās instrukcijas un  

procedūras. 
1.2. Izvēlēties saistošās apkopes/remonta procedūras 

(pēc tehniskās apkopes programmas).  
1.3. Noformēt  gaisa kuģu iekārtu tehniskās apkopes  
       dokumentāciju.  
 

 
2. Gaisa kuģa tehniskā apkope  

 

 
2.1.Uzturēt gaisa kuģa lidotspēju. 
2.2.Izpildīt gaisa kuģa pirmslidojuma tehniskās apkopes 

darbus. 
2.3. Izpildīt tehniskajā dokumentācijā noteiktās procedūras. 
2.4. Nodrošināt aviācijas palīgierīču tehnisko ekspluatāciju.  
  

3. Gaisa kuģu korpusa un sistēmu 
   tehniskā apkope 

 
3.1. Veikt korpusa un tā sistēmu tehnisko apkopi. 
3.2. Atpazīt korpusa un tā sistēmu bojājumus un atteices. 
3.3. Atjaunot gaisa kuģa  korpusa un tā sistēmu darbaspēju. 
        

 
4. Dzinēja, tā   sistēmu  un  
    palīgiekārtu  tehniskā   apkope.  
     

 
4.1. Veikt dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu tehnisko apkopi.
4.2. Diagnosticēt iekārtas atteices un bojājumus. 
4.3. Atjaunot dzinēja, tā sistēmu un  palīgiekārtu darbspēju. 
 

 
5. Propelleru tehniskā apkope. 
 
 

 
5.1 Veikt propelleru tehnisko apkopi. 
5.2. Diagnosticēt propelleru atteices un bojājumus, atjaunot 
       darbspēju. 

 

 
6. Gaisa kuģu komponentu 
    tehniskā apkope. 

 
6.1. Veikt gaisa kuģu komponentu profilaktisko apkopi un  
       dažādus sīkus remontdarbus. 

 
7. Ievērot darba drošības 
     un apkārtējās vides aizsardzības 
     noteikumus. 

 
7.1. Izpildīt noteikumus par darba drošību un  
       apkārtējās vides aizsardzību. 
7.2. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus. 
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Darba vidi raksturojošie īpašie faktori 
 •   Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā.  Vadīt darba 

grupas, kuru sastāvā ir 3. vai 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālisti. 
 
 
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 
 
 •  Noteikt profesionālās darbības specifiku atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. 
 • Būt apstiprinātam ar profesionālās kompetences sertifikātu.  
     
 
Prasmes 
  

 
Kopīgās prasmes nozarē 

 
Speciālās prasmes profesijā 

 

 
Vispārējas prasmes/ 

Spējas 
 
• Izmantot savas nozares 

standartus un  
reglamentējošās instrukcijas. 

 
• Lietot praktiskajā darbā 

terminoloģiju angļu valodā. 
 
• Zināt jaunākos sasniegumus  
  tehnikā savā nozarē. 

 
• Izmantot datora  iespējas 

iekārtu ekspluatācijas 
organizēšanai un   

   parametru kontrolei.  
 
• Nodrošināt apkārtējās vides 

aizsardzību. 
 

 
•  Spēt sazināties angļu valodā. 
 
•  Ievērot darba aizsardzības un  
   drošības prasības iekārtu apkopes 

   procesā. 

 
• Veikt iekārtu un agregātu 
   montāžu. 
 
•  Veikt iekārtu apkopi atbilstoši  

 reglamentējošās un tehniskās  
    dokumentācijas prasībām. 
 
•  Izmantot mērīšanas iekārtas 

tehniskā stāvokļa kontrolei. 
 
• Veikt iekārtu profilaksi. 
 
• Veikt   sīkus remonta darbus.   
 
 

 
• Spēt sazināties angļu valodā.
 
• Saskarsmes prasme. 
 
• Strādāt komandā (grupā). 
 
• Veikt darbu patstāvīgi. 
 
• Lietot informācijas                 

meklēšanas un atlases 
   līdzekļus. 
 
• Noformēt tehniskās apkopes
   dokumentāciju. 
 
• Ievērot profesionālo 
   ētiku. 
 
• Ievērot darba higiēnas un 

drošības prasības. 
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Zināšanas 
 

                      Zināšanu līmenis                                 Zināšanas 
 Priekšstats     Izpratne Pielietošana

Angļu valoda   +
Aerodinamikas pamati   +
Aviācijas dzinēju konstrukcija  +  
Aviācijas konstrukciju mehānika  +  
Aviācijas tiesību akti   +
Cilvēka faktori  +  
Civilā aizsardzība   +
Darba aizsardzība   +
Datormācības (Window, Word, Excel, E-pasts, 
Internets) 

  +

Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu  
sistēmas 

  +

Ekonomika  +  
Elektronikas pamati, elektrotehnikas pamati  +  
Gaisa kuģa borta radioelektroniskās iekārtas    +
Gaisa kuģa tehnisko apkopi reglamentējošās 
instrukcijas 

  +

Gaisa kuģu lidojumu drošība   +
Gaisa kuģu profilakse, diagnosticēšana   +
Gaisa kuģu tehniskā apkope   +
Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija, tās  
organizēšana un nodrošinājums 

 +  

Gaisa kuģa aerodinamika, struktūras un 
sistēmas 

  +

Matemātika, fizika, ķīmija  +  
Materiāli un komponenti   +
Propelleris   +
Transporta ekoloģija, apkārtējās vides 
aizsardzība 

  +
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Aviācijas transporta gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 

 organizācijas  struktūra 
 

         Dienesta 
priekšnieks1124 22 

5.līm. 
 
                                             inženieris aviācijas transportā 

Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas   
mehānikas 
inženieris 

 

                 Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas 
 avionikas 
inženieris 

 
5.līm.                                                   
………………                
                                               aviācijas transporta tehniķis 

Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas 
mehānikas 

tehniķis 

 Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas  
avionikas 
tehniķis 

 
 
4.līm. ……………… 
                                            aviācijas transporta mehāniķis 

Aviomehāniķis 
7232 03 

 Elektronisko 
iekārtu 

mehāniķis 7242 
 
3.līm.  
………………. 
 
                                         aviācijas transporta strādnieks 

Lidmašīnu 

montētājs 

8281 05 

 Elektronisko 
iekārtu 

montieris 8281 

2.līm  
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Profesijas standarta  projekta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 
Vadītājs:        Mārtiņš Kleinhofs                 - RTU, Aviācijas institūta direktors 
   
Locekļi:         Bertolds Martins Fliks          -A/K Air Baltic prezidents un izpilddirektors    
 Vitālijs Pavelko                    - RTU, Aviācijas institūta profesors   
 Pjotrs Trifonovs-

Bogdanovs            
- RTU, Aviācijas institūta asoc. profesors 

 Vladimirs Šestakovs             - RTU, Aviācijas institūta profesors 
   
Konsultanti:  Māris Ansons                       - CAA Radiotehniskā aprīkojuma  uzraudzības    

  nodaļas vadītājs       
 Lauris Miķelsons -A/K Air Baltic inženieru departamenta vadītājs 
 Vladimirs Petuhovs              - A/S RAF AVIO kvalitātes vadītājs 
 Andris Zirnājs                       - CAA Lidotspējas daļas gaisa kuģu lidotspējas    

   novērtēšanas nodaļas vadītājs    
 Ivars Zorgenfrejs - SM negadījumu izmeklēšanas nodaļas vecākais    

   referents      
 
 
 
 
Profesijas standarta eksperti: 
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Projekts 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
 

 
Reģistrācijas numurs           PS…………………………………… 
 
Profesija                                  Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis  
                                                                                                      

 
Kvalifikācijas līmenis              4 

 
Nodarbinātības apraksts  Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis strādā 

organizācijās, kurās izmanto gaisa kuģus, veic to 
ekspluatāciju, tehnisko profilaksi un remontu. Gaisa kuģu 
tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis spēj veikt 
uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu elektronisko iekārtu 
lietošanu, uzraudzību un apkopi pēc spēkā esošajām 
instrukcijām, sagatavot darbam elektrosistēmas un 
elektroniskās iekārtas, īstenot darba drošības un apkārtējās 
vides aizsardzības prasības. 
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Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi Uzdevumi 
 
1. Dokumentācijas pārzināšana un 

lietošana. 
 

 
1.1. Pārzināt  un ievērot reglamentējošās instrukcijas un  

procedūras. 
1.2. Izvēlēties saistošās apkopes/remonta procedūras 

(pēc tehniskās apkopes programmas).  
1.3. Noformēt  gaisa kuģu iekārtu tehniskās apkopes  
       dokumentāciju.  
 

 
2. Gaisa kuģa tehniskā apkope  

 

 
2.1.Uzturēt gaisa kuģa lidotspēju. 
2.2.Izpildīt gaisa kuģa pirmslidojuma tehniskās apkopes 

darbus. 
2.3. Izpildīt tehniskajā dokumentācijā noteiktās procedūras. 
2.4. Nodrošināt aviācijas palīgierīču tehnisko ekspluatāciju.  
  

 
3. Gaisa kuģu elektronisko iekārtu 
    tehniskā apkope. 

  
 

 
3.1. Veikt elektronisko iekārtu tehnisko apkopi 
3.2. Atpazīt elektronisko iekārtu bojājumus un atteices. 
3.3. Atjaunot gaisa kuģa  elektronisko iekārtu darbaspēju. 

 
 
4. Gaisa kuģu elektrosistēmas  
    tehniskā apkope. 

 
4.1. Veikt  elektrosistēmas tehnisko apkopi 
4.2. Atpazīt elektrosistēmas bojājumus un atteices. 
4.3. Atjaunot gaisa kuģa  elektrosistēmas darbaspēju. 

 
 
5. Radioelektronisko un navigācijas
    iekārtu  tehniskā apkope 

 
5.1. Veikt radioelektronisko un navigācijas iekārtu  
        tehnisko  apkopi 
5.2. Atpazīt radioelektronisko un navigācijas iekārtu  
       bojājumus un atteices. 
5.3. Atjaunot gaisa kuģa  radioelektronisko un navigācijas 

iekārtu darbaspēju. 
 

 
6. Gaisa kuģa komponentu  tehniskā
    apkope.       

 
6.1. Veikt gaisa kuģu elektronisko komponentu profilaktisko 
       apkopi un dažādus sīkus remontdarbus. 

 
7. Ievērot darba drošības, 
     un apkārtējās vides aizsardzības 
     noteikumus. 

 
7.1. Izpildīt noteikumus par darba drošību un  
       apkārtējās vides aizsardzību. 
7.2. Lietot ugunsdzēsības līdzekļus. 
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Darba vidi raksturojošie īpašie faktori 
 •   Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā.  Vadīt darba 

grupas, kuru sastāvā ir 3. vai 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālisti. 
 
 
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 
 •  Noteikt profesionālās darbības specifiku atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. 
 • Būt apstiprinātam ar profesionālās kompetences sertifikātu.  
    
 
Prasmes 
 

 
Kopīgās prasmes nozarē 

 
Speciālās prasmes profesijā 

 

 
Vispārējas prasmes/ 

Spējas 
 
• Izmantot savas nozares 

standartus un  
reglamentējošās instrukcijas. 

 
• Lietot praktiskajā darbā 

terminoloģiju angļu valodā. 
 
• Zināt jaunākos sasniegumus  
  tehnikā savā nozarē. 

 
• Izmantot datora  iespējas 

iekārtu ekspluatācijas 
organizēšanai un   

   parametru kontrolei.  
 
• Nodrošināt apkārtējās vides 

aizsardzību. 
 

 
•  Spēt sazināties angļu valodā. 
 
•  Ievērot darba aizsardzības un  
    drošības prasības iekārtu 
    apkopes procesā. 
    

• Veikt iekārtu un agregātu 
   montāžu. 
 
•  Veikt iekārtu apkopi atbilstoši  

 reglamentējošās un tehniskās  
    dokumentācijas prasībām. 
 
•  Izmantot mērīšanas iekārtas 

tehniskā stāvokļa kontrolei. 
 
• Veikt iekārtu profilaksi. 
 
• Veikt   sīkus remonta darbus.   
 
 

 
• Spēt sazināties angļu valodā.
 
• Saskarsmes prasme. 
 
• Strādāt komandā (grupā). 
 
• Veikt darbu patstāvīgi. 
 
• Lietot informācijas                 

meklēšanas un atlases 
   līdzekļus. 
 
• Noformēt tehniskās apkopes
   dokumentāciju. 
 
• Ievērot profesionālo 
   ētiku. 
 
• Ievērot darba higiēnas un 

drošības prasības. 
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Zināšanas 
 

                      Zināšanu līmenis                                 Zināšanas 
 Priekšstats     Izpratne Pielietošana

Angļu valoda   +
Aerodinamikas pamati   +
Aviācijas tiesību akti   +
    
Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti                +
Aviācijas ierīces un sistēmas            +
Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma 
sistēma 

  +

Cilvēka faktori          +  
Civilā aizsardzība   +
Darba aizsardzības pamati   +
Datormācības (Window, Word, Excel, E-mail, 
Internet) 

  +

Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu  
sistēmas 

  +

Gaisa kuģa aerodinamika, struktūras un 
sistēmas 

  +

Dzinējspēks (piedziņa)            +  
Ekonomika           +  
Elektronikas pamati, elektrotehnikas pamati            +  
Gaisa kuģa tehniskās apkopes reglamentējošie
dokumenti 

  +

Gaisa kuģu automātiskās vadības sistēmas   +
Gaisa kuģu elektrificētas sistēmas   +
Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas   +
Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehniskā  
ekspluatācija 

  +

Gaisa kuģu lidojumu drošība   +
Gaisa kuģu navigācijas sistēmas   +
Gaisa kuģu sakaru sistēmas   +
Matemātika, fizika           +  
Materiāli un komponenti avionikā            +
Spēka iekārtu automātiskās vadības un  
regulēšanas sistēmas 

  +

Tehniskās diagnostikas pamati   +
Transporta ekoloģija, apkārtējās vides 
aizsardzība 

  +

 
 

 4



STAND_4k_AVIONB2_2005 (3).doc 5

 
 

Aviācijas transporta gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
 organizācijas  struktūra 

 
         Dienesta 
priekšnieks1124 22 

5.līm. 
 
                                             inženieris aviācijas transportā 

Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas   
mehānikas 
inženieris 

 

                 Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas 
 avionikas 
inženieris 

 
5.līm.                                                   
………………                
                                               aviācijas transporta tehniķis 

Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas 
mehānikas 

tehniķis 

 Gaisa kuģu 
tehniskās 

ekspluatācijas  
avionikas 
tehniķis 

 
 
4.līm. ……………… 
                                            aviācijas transporta mehāniķis 

Aviomehāniķis 
7232 03 

 Elektronisko 
iekārtu 

mehāniķis 7242 
 
3.līm.  
………………. 
 
                                         aviācijas transporta strādnieks 

Lidmašīnu 

montētājs 

8281 05 

 

 Elektronisko 
iekārtu 

montieris 8281 

2.līm  
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Profesijas standarta  projekta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 
Vadītājs:        Mārtiņš Kleinhofs                   - RTU, Aviācijas institūta direktors 
   
Locekļi:         Bertolds Martins Fliks            -A/K Air Baltic prezidents un izpilddirektors    
 Vitālijs Pavelko                     - RTU, Aviācijas institūta profesors   
 Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs   - RTU, Aviācijas institūta asoc. profesors 
 Vladimirs Šestakovs               - RTU, Aviācijas institūta profesors 
   
Konsultanti:  Māris Ansons                          - CAA Radiotehniskā aprīkojuma  uzraudzības    

  nodaļas vadītājs       
 Lauris Miķelsons -A/K Air Baltic inženieru departamenta vadītājs 
 Andrejs Solomatovs  - A/K RAF-AVIO tehniskā direktora vietnieks 
 Andris Zirnājs                         - CAA Lidotspējas daļas gaisa kuģu lidotspējas    

   novērtēšanas nodaļas vadītājs    
 Ivars Zorgenfrejs - SM negadījumu izmeklēšanas nodaļas vecākais     

   referents      
 
 
Profesijas standarta eksperti:  
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7.1. pielikums 



AVIĀCIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKĀ DARBA PĀRSKATS PAR 2005.G. 

1.1 Aviācijas institūts 

Vadītājs:  Profesors, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs 
Tālrunis:  +371-7089950 
E-pasts:  aviation.institute@rtu.lv; martins.kleinhofs@rtu.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS 

› Gaisakuģu ekspluatācijas katedra 

Vadītājs:  Profesors, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs 
Tālrunis:  +371-7089959 
E-pasts:  shestakov@inbox.lv

› Aviokonstrukciju stipr ības un ilgiztur ības profesora grupa 

Vadītājs:  Profesors, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko 
Tālrunis:  + 371-7089961 
E-pasts:  aviation.institute@rtu.lv;  vitalijs.pavelko@rtu.lv;   

› Gaisakuģu teorijas un konstrukcijas profesora grupa 

Vadītājs:  Profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs 
Tālrunis:  +371-7089970 
E-pasts:  rauprm@junik.lv  

› Avionikas profesora grupa 

Vadītājs:  Profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Trifonovs-Bogdanovs 
Tālrunis:  +371-7089964 
E-pasts:  aviation.institute@rtu.lv ; tbo@junik.lv  

PERSONĀLS 

Mācību personāls: 

Prof.: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs martins.kleinhofs@rtu.lv`
 Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs rauprm@junik.lv
 Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko vitalijs.pavelko@rtu.lv;  

aviation.institute@rtu.lv
 Dr.habil.sc.ing. Vladimirs 

Šestakovs 
shestakov@inbox.lv

Asoc.prof.: Dr.habil.sc.ing. Muharbijs Banovs muharbij@inbox.lv  
 Dr.habil.sc.ing. Vladimirs 

Labendiks 
vladlabendik@junik.lv  

 Dr.habil.sc.ing. Pēteris Trifonovs - 
Bogdanovs 

aviation.institute@rtu.lv; tbo@junik.lv

 Dr.sc.ing. Igors Pavelko aviation.institute@rtu.lv
Docents Dr.sc.ing. Valerijs Muhins aviation.institute@rtu.lv
Lektors Dr.sc.ing. Ēriks Ozoliņš eriks_ozolins@inbox.lv 

aviation.institute@rtu.lv
 M.sc.ing. Igors Smirnovs ilmars-b@inbox.lv  
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Asistents Dr.sc.ing. Ilmārs Ozoliņš aviation.institute@rtu.lv
 M.sc.ing. Ingars Polencs aviation.institute@rtu.lv
 M..sc.ing. Ilmārs Blumbergs ilmars-b@inbox.lv  
 M..sc.ing. Oļegs Zarjanskis aviation.institute@rtu.lv

Zinātniskais personāls: 

 M.sc.ing. Ingars Polencs aviation.institute@rtu.lv
 M..sc.ing. Ilmārs Blumbergs aviation.institute@rtu.lv

 

 Vārds Uzvārds  Zinātniskais grāds, 
amats 

slodze  

Asistenti: Ilmārs Blumbergs Mg.sc.ing., 
asistents,doktorands 

0.5  

 Sergejs Kuzņecovs Mg.sc.ing.,lab. vadītājs 0.5  
 Ingars Polencs Mg.sc.ing., asist, 

doktorands 
0.5  

Vad.pētnieki: Mārtiņš Kleinhofs Dr.h.sc.ing.,prof.. 0.5  
 Vladimirs Labendiks Dr.h.sc.ing., asoc. prof. 0.5  
 Jurijs Paramonovs Dr.h.sc.ing., prof. 0.5  
 Vitālijs Pavelko Dr.h.sc.ing., prof. 0.5  
 Igors  Pavelko Dr.sc.ing.,asoc.prof. 0.5  
 Ēriks Ozoliņš Dr.sc.ing., lektors 0.5  
 Ilmārs Ozoliņš Dr.sc.ing., asistents 0.5  
 Vladimirs Šestakovs Dr.h.sc.ing., prof. 0.5  
 Pjotrs Trifonovs-

Bogdanovs 
Dr.h.sc.ing., asoc. prof. 0.5  

 

Zinātniskais palīgpersonāls:

Laborat. 
vad.:

 
M.sc.ing. Boļeslavs Račko 

 

 Dr.sc.ing. Valerijs Jermakovs  
 M.sc.ing. Igors Smirnovs ilmars-b@inbox.lv  

Vec.inžen. Dr.sc.ing. Oļegs Belavins  
Inženieri: M.sc.ing. Dmitrijs Titovs  

 M.sc.ing. Sergejs Kuzņecovs  

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 

 Aviācijas dzinēju raksturlielumu matemātiskā modelēšana (asoc.prof. 
V.Labendiks); 

 Aviācijas spēka iekārtu nelineāro vibrāciju diagnosticēšana (prof. S.Doroško); 

 Bioakustiskās sistēmas lidostu (aerodromu) aizsardzībai no putniem (prof. 
V.Birjukovs, M.sc.ing. Zigurds Lapinskis); 

 GTD diagnosticēšana pa gāzu dinamiskajiem parametriem (asoc.prof. 
V.Labendiks); 

 Informācijas analīze par incidentiem lidojumā (prof. V.Šestakovs); 
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 Netradicionālo un ekoloģisko transporta līdzekļu izpēte un attīstība (prof. 
V.Šestakovs); 

 Tiltu un cauruļvadu līniju diagnosticēšana ar akustiskās emisijas metodi (prof. 
S.Doroško, asoc.prof. M.Banovs); 

 Transporta ekoloģijas aktuālie jautājumi (prof. V.Birjukovs, M.sc.ing. 
Z.Lapinskis); 

 Trokšņu piesārņojuma noteikšana (prof. V.Šestakovs, prof. V.Gredins); 

 Aerodinamiskie izmēģinājumi aerodinamiskajā caurulē (prof. V.Saņņikovs); 

 Automatizētā projektēšana (prof. V.Pavelko, Dr.sc.ing.  V.Korzovs); 

 Aviācijas konstrukcijas elementu plaisu pretestība (prof. V.Pavelko ); 

 Funkcionālo defektu diagnostika (Dr.sc.ing. V.Korzovs); 

 Vārpstu sabrukšana pētīšana pie slogošanas ar vērpi (Dr.sc.ing.I.Pavelko); 

 Kniežu savienojumu spriegumstāvoklis un noguruma ilgizturība (prof. 
V.Pavelko, Dr.sc.ing.I.Ozoliņš); 

 Lidojuma dinamikas modelēšana un modeļu identifikācija (prof. 
V.Saņņikovs); 

 Noguruma plaisu indikācija aviācijas konstrukcijā (prof. V.Pavelko); 

 Noguruma plaisu pētīšanas aviācijas konstrukcijā ekspluatācijas apstākļos 
(prof. V.Pavelko); 

 Stieņu galīgs elements ar plaisu un stieņu sistēmu aprēķini (prof. V.Pavelko); 

 Elastīgo viļņu izplatīšanas platē likumsakarības (Dr.sc.ing. Ē.Ozoliņš); 

 Kniežu savienojumu nogurumu bojājumu modelēšana (Dr.sc.ing. I.Ozoliņš); 

 Automatizētu sistēmu projektēšana gaisakuģu apskatu programmas plānošanai 
(prof. J.Paramonovs); 

 Bezpilota lidaparātu projektēšana un būve (prof. M.Kleinhofs, prof. 
V.Pavelko); 

 Cieta ķermeņa kustības trīsdimensiju telpā modelēšana reāllaikā 
(M.sc.ing..V.Labendiks); 

 Gaisakuģu  noguruma ilgizturība un drošums (prof. J.Paramonovs); 

 Klasiskas mehānikas kinemātikai  deduktiva pieeja (M.sc.ing. V.Labendiks); 

 Kompozīta materiāla stiprības analīze (prof. M.Kleinhofs, prof. 
J.Paramonovs); 

 Ekpluatācijas apstākļu ietekme uz kompozīta materiāla īpašībām (prof. 
M.Kleinhofs, I.Blumbergs); 

 Elektrisko dzinēju sistēmas. Struktūras optimizācija (prof. A.Serebrjakovs); 

 Gaisa kuģu  navigācijas sistēmas funkcionālā korekcija (asoc.prof. 
P.Trifonovs–Bogdanovs, doktorante T.Trifonova–Bogdanova); 
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 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas metodes: noteikumi un kvalitātes 
monitorings (prof. M.Kleinhofs, asoc.prof. P.Trifonovs–Bogdanovs, M.sc.ing. 
I.Smirnovs); 

 Gaisa kuģu vadības sistēmas. Algoritmi un optimizācija (asoc.prof. 
P.Trifonovs-Bogdanovs); 

 Inerciālas navigācijas sistēmas. Kļūmju un korekciju modelēšana (asoc.prof. 
P.Trifonovs–Bogdanovs, m.sc.ing. S.Lobašovs). 

 

Piedalīšanās izstādēs: 

Starptautiskā mašīnbūves izstāde „Baltic Industry–2005”, 2005. gada 2.–5. 
novembrī, Rīgā, Latvijā eksponēti: 

- aviācijas konstrukciju kniedētu savienoju diagnosticēšanas sistēma; 
- gaisa kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanas integrētā sistēma; 
- akustiskās emisijas diagnosticēšanas sistēmas aviācijas, tiltu, 

cauruļvadu un citu konstrukciju kontrolēj; 
- lidojuma drošības indikātors un īpašo situāciju identifikācijas 

metodika; 
- projektēšanas un inženieraprēķinu automatizācija; 
- biotehniskie kompleksi lidostu un citu objektu aizsardz;ibai no 

putniem; 
- aviācijas konstruktoru centrs (studentu); 
- bezpilotu lidaparātu projekti 

 
 

ORGANIZĒTIE ZINĀTNISKIE PASĀKUMI 

 8th International Scientific-technical Conference „Airplanes’ and Helicopters’ 
Diagnostics”, AIRDIAG 2005, October 27-28, 2005, Poland. 

Rīgas Tehniskās Universitātes 46. Starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “ 
Aviācijas transports” ar Apakšsekcijām “ Gaisa kuģu ekspluācija, spēka iekārta un 
avionika” un  “ Gaisa kuģu konstrukcijas stiprība un diagnosticēšana”, 2005.g. 
13. oktobrī, Rīgā; 

 

DALĪBA ZINĀTNISKAJOS PASĀKUMOS 

Ziņojumi konferencēs Latvijā: 
 International Conference „Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga: 

1. Kopytov E., Labendik V., Osis A., Tarasov A. Neural networks 
application for analysis of flight information in aircraft engine diagnostic 
system.  

2. Ozolinsh E, Ozolinsh I., Pavelko I., Pavelko V. Simulation of lamb’s 
waves propagation from structural damage.  

3. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Inspection program for fatigue crack 
growth model with two random parameters.  
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4. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Weibull or lognormal 
distribution.  

5. Pavelko V., Timoshtchenko J. Model of the multi-site fatigue damage in 
the thin-walled structure.  

6. Yunusov S., Labendik V. Statistical representation of turbofan  throttling 
characteristics by thrustparameter.  

Rīgas Tehniskās Universitātes 46. Starptautiskā zinātniskā konference, sekcija 
Sekcija “ Aviācijas transports” ar Apakšsekcijām “ Gaisa kuģu ekspluācija, 
spēka iekārta un avionika” un  “ Gaisa kuģu konstrukcijas stiprība un 
diagnosticēšana” , 2005.g. 13. oktobrī, Rīgā; 
   
1. P. Zvančuks, Vl. Labendiks Līdzskaņas lidmašīnas trokšņa līmeņa novērtēšanas 

metode pēc lidojumu informācijas parametriem 
2.  A.Osis, Vl. Labendiks Mākslīgo neironu tīklu pielietošana aviodzinēju 

diagnostikā 
3.  D.Lapinska, Z. Lapinskis Lidojumu drošību ietekmējošie ekoloģiskie faktori 
4. I. Polens, V. Šestakovs Lidaparātu kustības īpašības zemes tuvumā. 
5. I. Polens, V. Šestakovs Trīsdimensiju virpuļu režģa metode taisnam spārnam. 
6. P.Trifonovs-Bogdanovs Vienmērīgas  inerciālas navigācijas sistēmas algoritms. 
7.  T.Trifonova-Bogdanova Sānkustības vienmērīgas inerciālas navigācijas 

sistēmas kļūdas attīstīšana. 
8. O.Zarjanskis Gaisa kuģa sānkustības autonomas vadības sistēmas. 
9. V. Birjukovs, P. Birjukovs Jūras viļņa profila radiolokāciju mērītājs 

hidrolidmašīnas izmēģinājumiem 
10.  V. Birjukovs, P. Birjukovs  
11. Ātruma un paietā ceļa borta mērītājs aparātam uz gaisīga spilvena 
12.  R Hatiss, M. Kleinhofs Kompozītā materiāla nesagraujošā kontrole ar 

akustiskās emisijas metodi 
13.  I. Blumbergs, M. Kleinhofs Gaisa kuģu kompozīto konstrukciju drošums 
14.    I. Smirnovs Priekšmeta „Gaisakuģu ciparu tehnikas elektronikas instrumentu 

sistēma” studēšanas metodika 
15.  R Hatiss Adhēzijas stiprības novērtējums starp atšķirīgām kompozīta 

komponentēm 
16.  V. Pavelko, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš Lamba viļņu izplatīšanas īpašības no 

struktūras bojājuma 
17. I. Pavelko, V. Pavelko, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš Kniežu savienojumu noguruma 

sagrūšanas lietišķā teorija 
18.   I. Pavelko Griezes piepūles iekšēja pārspiediena ietekmes novērtēšana stringera 

un apšuvuma kontakta virsmā pielietojot parametrisko modelēšanu 
19.   S. Kuzņecovs, I. Pavelko Stiprības un nogurumu izmēģinājumu automātiskās 

vadības sistēmas optimizācija 
20.  M. Kleinhofs, I. Pavelko, V. Pavelko Garo šķiedru kompozita slāņa stiprības 

modelis stiepē 
21.    M. Kleinhofs, V. Pavelko Ultravieglā bezpilota lidaparāta projekts 
22.   S. Kuzņecovs, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš, I. Pavelko, V. Pavelko Bezpilota 

lidaparāta trīsslāņu paneļu stiprības un stabilitātes problēmas   
23.  A. Kuznecovs, Ju. Paramonovs Gaisa kuģu apskatu plānošana kad noguruma 

plaisa modelī ir divi gadījuma parametri 
24.   A. Paramonova, M. Kleinhofs, Ju. Paramonovs Šķiedras kompozīta stiprības 

robežas sadalījums 
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25.  Ju. Paramonovs, V. Valavičus MATLAB un MAPLE programmas lietošana 
gaisa kuģu drošuma problēmas risināšanai 

26.   E. Valentis, Ju. Paramonovs Potencialo pasažieru uzvedības modeli 
27. Vik. Labendiks Lidmašīnas taisnvirziena un rotācijas kustības vienādojumu 

integrēšanas reālā laika mērogā īpatnības 
 
Ziņojumi konferencēs ārvalstīs: 

 8th International Conference „Aircraft and Helicopters Diagnostics”, 
AIRDIAG’2005, October 27-28, 2005, Warszawa, Poland: 

1. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Connection of tensile 
strength distribution and fatigue life of fiber composite.  

2. Pavelko V, Pavelko I., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Simulation of lamb's 
waves propagation from structural damage.  

 12th International Conference „Trans&Motoauto’05”, November 23-25, 2005, 
Veliko Tarnovo: 

1. Pavelko I., Pavelko V. Cross-ply bending and stability of compressed bar 
with crack.  

2. Pavelko I., Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Stress stat in the rivet 
joints the applied theory of THEY fatigue fracture.  

3. Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Formal simulation of lamb’s waves 
propagation from structural damage.  

 II международная научно-техническая конференция „Авиадвигатели ХХI 
века”, 6-9 декабря 2005 г., Москва, Россия:  

1. Копытов Е., Лабендик В., Осис А., Тарасов А. Метод 
диагностирования авиационных двигателей в условиях частичной 
потери информации.  

2. Лабендик В., Озолиньш И., Званчук П. Способ контроля тяги трдд в 
полете с использованием подобных режимов работы двигателя.  

 III Всероссийская конференция „Необратимые процессы в природе и 
теннике”, НППТ-2005, 24-26 января 2005 г., Москва, МГТУ им. Н. 
Баумана, Россия: 

1. Лабендик В. Критерии изменчивости (развития и деградации) 
энергодинамических систем. 

2. Павелко В., Павелко И., Кулакова Е. Об использовании 
поверхностных волн Лява для оценки усталостного повреждения 
элементов авиаконструкций. 

 Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых и 
специалистов „Проблемы создания перспективных авиационных 
двигателей”, 27-30 сентября 2005 г., Москва, Россия: 

1. Званчук П., Лабендик В. Методика оценки шума самолета с ТРДД 
под траекторией взлета-посадки по замеряемым в полете параметрам.  

2. Осис А., Лабендик В. Разработка методики диагностирования ТВД 
PW125B по термогазодинамическим параметрам. Всероссийская 
научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов 
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„Проблемы создания перспективных авиационных двигателей”, 27-30 
сентября 2005 г., Москва, Россия. 

 Citas konferences: 

1. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Planning of inspection program of fatigue-
prone airframe.  International Scientific School „Modelling and Analysis 
of Safety and Risk in Complex System”, June 28-July 1, 2005, Russian 
Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia. 

2. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Using of p-set function for airframe 
inspection program development. International Symposium on Stochastic 
Models in Reliability, Safety, Security and Logistics, February 15-17, 
2005, Beer Sheva, Israel. 

3. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Markov models of fatigue 
life of laminate with two reasons for failure. International Conference 
„Design&Performance of Composite Materials”, DFC-8&ETDCM-7, 
April 3-6, 2005, The University of Sheffield, United Kingdom. 

4. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Model of fatigue curve of 
unidirectional composite based on Markov Chains theory. International 
Conference and Exhibition „Fibrous Materials - XXI Century”, May 23-
28, 2005, Saint-Petersburg, Russia. 

5. Алексеенок Н., Павелко И. Модернизация управления универсальной 
испытательной машины ГРМ-1. Третьая Всероссийская конференция 
„Необратимые процессы в природе и технике”, 24-25 января 2005 г., 
МГТУ им. Баумана, Москва. 

 

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 

Publicētās konferenču tēzes: 

1. Kopytov E., Labendik V., Osis A., Tarasov A. Neural networks application 
for analysis of flight information in aircraft engine diagnostic system. In: 
Abstracts of the International Conference ,,Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, 
Riga, Latvia. – Riga: TSI, 2005, Vol.6, Nr.3, p.110. 

2. Ozolinsh E, Ozolinsh I., Pavelko I., Pavelko V. Simulation of lamb’s 
waves propagation from structural damage. In: Abstracts of the 
International Conference ,,Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga, Latvia. – Riga: 
TSI, 2005, Vol.6, Nr.3, p.99. 

3. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Inspection program for fatigue crack 
growth model with two random parameters. In: Abstracts of the 
International Conference „Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga, Latvia. – Riga: 
TSI, 2005, Vol.6, Nr.3, p.97 

4. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Weibull or lognormal 
distribution. In: Abstracts of the International Conference ,,Reliability and 
Statistics in Transportation and Communication”, RelStat'05, October 13-
14, 2005, Riga, Latvia. – Riga: TSI, 2005, Vol.6, Nr.3, p.3. 

5. Pavelko V., Timoshtchenko J. Model of the multi-site fatigue damage in 
the thin-walled structure. In: Abstracts of the International Conference 
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,,Reliability and Statistics in Transportation and Communication”, 
RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga, Latvia. – Riga: TSI, 2005, Vol.6, 
Nr.3, p.98. 

6. Yunusov S., Labendik V. Statistical representation of turbofan throttling 
characteristics by thrustparameter. In: Abstracts of the International 
Conference ,,Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga, Latvia. – Riga: 
TSI, 2005, Vol.6, Nr.3, p.111. 

7. Алексеенок Н., Павелко И. Модернизация управления универсальной 
испытательной машины ГРМ-1. Тезисы докладов третьей 
Всероссийской конференции „Необратимые процессы в природе и 
технике”, 24-25 января 2005 г., МГТУ им. Баумана, Москва, стр.231-
232. 

8. Лабендик В. Критерии изменчивости (развития и деградации) 
энергодинамических систем. III Всероссийская конференция 
„Необратимые процессы в природе и теннике”, НППТ-2005, 24-26 
января 2005 г., Москва, МГТУ им. Н. Баумана, Россия. – М.: МГТУ, 
2005, стр.155-156. 

9. Званчук П., Лабендик В. Методика оценки шума самолета с ТРДД 
под траекторией взлета-посадки по замеряемым в полете параметрам. 
Тезисы всероссийской научно-технической конференции молодых 
ученых и специалистов „Проблемы создания перспективных 
авиационных двигателей”, 27-30 сентября 2005 г., Москва, Россия. – 
М.:ЦИАМ, 2005, LPP?. 

Raksti konferenču rakstu krājumos: 

1. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Planning of inspection program of fatigue-
prone airframe. In: Proceedings of International Scientific School 
„Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex System”, June 
28-July 1, 2005, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia, 
p.390-396. 

2. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Using of p-set function for airframe 
inspection program development. In: Proceedigs of the International 
Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and 
Logistics, February 15-17, 2005, Beer Sheva, Israel, p.280-283. 

3. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Connection of tensile 
strength distribution and fatigue life of fiber composite. 8th International 
Conference „Aircraft and Helicopters Diagnostics”, AIRDIAG’2005, 
October 27-28, 2005, Warszawa, Poland, p.197-203. 

4. Pavelko I., Pavelko V. Cross-ply bending and stability of compressed bar 
with crack. In: Proceedings of 12th International Conference 
„Trans&Motoauto’05”, November 23-25, 2005, Veliko Tarnovo, Vol.3, 
Sofia-2005, p.27-30. 

5. Pavelko I., Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Stress Stat in the Rivet 
Joints the applied theory of THEY fatigue fracture. In: Proceedings of 12th 
International Conference „Trans&Motoauto’05”, November 23-25, 2005, 
Veliko Tarnovo, Vol.3, Sofia-2005, p.16-21. 

6. Pavelko V, Pavelko I., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Simulation of lamb's 
waves propagation from structural damage. 8th International Conference 
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„Aircraft and Helicopters Diagnostics”, AIRDIAG’2005, October 27-28, 
2005, Warszawa, Poland, p.213-217. 

7. Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Formal simulation of lamb’s waves 
propagation from structural damage. In: Proceedings of 12th International 
Conference „Trans&Motoauto’05”, November 23-25, 2005, Veliko 
Tarnovo, Vol.3, Sofia-2005, p.22-26. 

8. Павелко В., Павелко И., Кулакова Е. Об использовании 
поверхностных волн Лява для оценки усталостного повреждения 
элементов авиаконструкций. III Всероссийская конференция 
„Необратимые процессы в природе и теннике”, НППТ-2005, 24-26 
января 2005 г., Москва, МГТУ им. Н. Баумана, Россия. – М.: МГТУ, 
2005, стр.232-235. 

Publikācijas žurnālos: 

1. Paramonov Yu. P-set functions and Bayes-fiducial approach for specified 
life nomination. International Journal of Reliability, Quality and Safety 
Enginiering. To view article : 
http://www.worldscinet.com/ijrqse/editorial/paper/8162423.pdf 

Publikācijas citos zinātniskajos izdevumos: 

1. Paramonov Yu., Kleinhof M., Paramonova A. Estimating the parameters 
of fatigue curve of a composite material. New York: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 2005, p.77-86. 

2. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Markov models of fatigue 
life of laminate with two reasons for failure. International Conference 
„Design&Performance of Composite Materials”, DFC-8&ETDCM-7, 
April 3-6, 2005, The University of Sheffield, United Kingdom, 2 p.(salikts 
pa sekcijām, nav kopējās lpp. numerācijas). 

3. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Model of fatigue curve of 
unidirectional composite based on Markov Chains theory. International 
Conference and Exhibition „Fibrous Materials - XXI Century”, May 23-
28, 2005, Saint-Petersburg, Russia, 1 p., p.229-230. 

4. Копытов Е., Лабендик В., Осис А., Тарасов А. Метод 
диагностирования авиационных двигателей в условиях частичной 
потери информации. II международная научно-техническая 
конференция „Авиадвигатели ХХI века”, 6-9 декабря 2005 г., Москва, 
Россия. – М.:ЦИАМ, 2005. – c. 246-247.  

5. Лабендик В., Озолиньш И., Званчук П. Способ контроля тяги трдд в 
полете с использованием подобных режимов работы двигателя. II 
международная научно-техническая конференция „Авиадвигатели 
ХХI века”, 6-9 декабря 2005 г., Москва, Россия. – М.:ЦИАМ, 2005.- 
247-248.  

6. Осис А., Лабендик В. Разработка методики диагностирования ТВД 
PW125B по термогазодинамическим параметрам. Тезисы 
всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов „Проблемы создания перспективных авиационных 
двигателей”, 27-30 сентября 2005 г., Россия, Москва. – М.:ЦИАМ, 
2005. –c. 244-246. 
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7. Парамонов Ю., Клейнхоф М., Парамонова А. Оценка параметров 
кривой усталости композитного материала. Механика композитных 
материалов, 2005, Т. 41, Nr.1, c.109-120. 

 

DALĪBA VALSTS UN STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS 

ES un starptautiskie projekti: 

1. ES 6. IP STREP projekts Nr. AST3-CT-2003-502907 „Gaisa kuģu 
tehniskā stāvokļa novērtēšanas integrētā sistēma (Aircraft Integrated 
Structural Health Assessment)” (AISHA), vadīt. prof. V.Pavelko 

LZP projekti: 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 

1. Nr. 05.1673 „Nogurumam pakļautu gaisakuģu konstrukcijas drošums”, 
vadīt. prof. J.Paramonovs. 

2. Nr. 04.1177 „Stieņu sistēmu sagrūšanas mehānika”, vadīt. asoc.prof. 
I.Pavelko. 

3. Nr. 04.1179 „Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu 
diagnostika ar Lamba viļņu metodi”, vadīt. prof. V.Pavelko. 

AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJU DARBI 

 Jūlija Timoščenko „Aviācijas konstrukciju plānsienu elementu daudzvietu 
noguruma bojājumu likumsakarības”, vadīt. prof. V.Pavelko. 

 Aleksandra Paramonova „Kompozīta materiāla izturības modelēšana”, vadīt. 
prof. M.Kleinhofs. 

 
 
M. Kleinhofs  
Aviācijas institūta ditektors 
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Asoc- prrofesors, hab. D-r W. fu"
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Izglnrba:

Teleki izglnlba:
Darba vietas:

Pedagogislo
darblba:

Zinetuiska
darblba:

Galv. projekti:

Valodas:
PrivaE inform.:
Dzim5- datums:
Tautiba
Qim. st5voklis:

DZTVES TJN DARBA GAJI'MS
Vladimirs Labendit<s

Adrese: Lubdnas iela 8-92. Riga LV-10t9
Pers. kods 2l 1046-10309
TElrunis: 7089988:7143521
E-mail: vladlab@iunik.lv

Augstiki: 1963-1968 RTgas Civilas aviEcijas inZenieru instit0ts. Mehturikas
fakultEte, iegiit5 kvalifikEcija: inZenieris - mehdni(is: specialitiite - Lidmafinu
un dzin€j u ekspluat6cija.
|97l-l974 RTgas Civilas aviEcijas inZenieru institEta aspirantiira.
RTU: Asoc. profesors no 17.09.2001.g.; Docents no 1999.9.;
RAU. RCAII: Docents no 1985.9.. vecdkais pasniedz€js no 1983.9., asistents
no 1978.9., zin6tniskas darbinieks no t969.9.
l7 metodiskie darbi:
l. Labendiks Vl.. Pavelko I.. Pikke R. Turbinas 

-eezdinamiskais 
ap€$ns i Metodiskie

norEd[umi kursa darbam. - Riga: "RTU". 2001. - 34 lpp. (ISBN 9984-69+_17-?).
2. Labendiks V.. Ozoti4S t. Aviodzin€ju ekspluarEciias raksturlielumu marcm6tisk5.

model€Sana. i M6cTbu lTdzeklu magistrantiem un doktorandiem. - R-rga- ?00t.- 42
lpp. (ISBN 9984-69G1 8-0).

i. Auqaroecr{fi 8.. Jla6er.rarr 8.. Myxun B. Xnvuo'r'onofnfl cMa3oqHHx MarepfianoB H
r€xflt{qecKnx xn.uroqrefi .artr aneMo6unefi Eaponef,cKoro pHHKa. - Pura: TCI{. 2002. -
132c.

Lekciju kursi un praktiskes nodarbibas:

Bakalaura magistra" doktoranda darbs, inZenierprojeka.
125 zinEtnisk6s publil€cijas (p€dejos trijos gados - 37):
l. jla6enaur B. MarevarfiqecKoe MorerupoBar{re 3KcnnyarauaonHbrx xapaKTepucrar(

aa{aunonHbrx:tgnrareaeE. r Mouorpa$ar - Pnra. PAy. 1999. - 147 c. (ISBN 9984-
068-06- l ).

3. Labendik V.. Attoum M. Develooment ot Mathematical Model of the Engine tbr
Diagnostics of the Flight Guidance Computing System. ,' Proceedinss of the Transport
and Telecommunication lnstitute "Compucr Modeting and New Technologies". - Riga
Ttl. 1999. vol.3. - Pp. l3Gl39. (ISSN 1407-5806. 1407-5814i.

i. Labendik Vl.. Ozolinsh l. Nerv Method ot a Rating of Thrust of a Double-Loop Turbojet
Alott and Principle of Is Reguladng. / RTU Zinntniskie raksti. 6. s€riia 'MaS-rnzindtne un
transports. Trarsports. AviSciias wuuports". 8. sEjums- - Riga. "RTU". 2002. - Lpp. 87-
92. (ISSN r407-80r5).
2 granta darbu vad-rt5js:

l. LZP grants Nr 02-75d - 2002. g.
2. LZP grants Nr 03-34d - 2003. g.

Sagatavoti aistav€5anai 3 promocijas darbi, ir v€l 2 doktoranti.
&wie5u (3), krievu. vacu (2), anglu (2)
RTU Aviacijas instit0ta padomes loceklis.
19t6. gaAa2l. okrobris
krievs
precEjies.2 b€rni

2004. gada l0.janvarT. V. I-abendiks
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iegemamie amad

7. Pafuz{a darba viaa
un ieqemamais ama$

8. Metodiskais darbs
skaits

ZinEtniskais darbs
Stapaniske
sadarbiba
Vdodas ::.
Adrese, tElruui

Priffi infonfrcija
Ddves vieta
Talfra
Qimenes stdvoklis preces Z Fni 1
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10.
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13.
L4.
t5.

CURRIC"ULI]M WTAE

Vtadimirs Sstab.."
1938.9. 26. m8ijE" VoroneiE

26 05 38-14450
1960-1963 REas civilas avidcijas idenienr iffritrrts, rvrehenikas
falilltete i€gfie kvalifikecija intonieris- mehEnilcis; speciaritab.
"Gaisahrgg rm dzineju tehniskd eksphraficija".
19g-1967 Reas Civilas avidcijas inZe,nicru instiats: aspiramrra
Profsors, hab. D-r ini- zrl..

Pr, S. vadtejs no 16.09. 1999.9 (Rru); RAU: 31.08.1981.-
15.09.199.9-kdedras vadtejs; 20.11.1975.{1.M.1989.-m6sau
prorelcors; 08.01.199--10.11.1988.-ftkultires dekens; no
1 0. 0 1 . 1 985.-p'rofesory ffi . 09. 1971.- 09. 0 1. 1 985.{oceuts.
I(^tedravadt{is (R[f)

Kopii vairek ke 30. metodishis da$s.
Lekciiu lqtrsi:
Ievads aviecijas nozr€ Oakal prog.);
Aviecijas psihoiolija (bakal. progr.
civilas aizsardaaa orgatrizesana un apkertcj5s vides aizsardaaa
(bakat prog.)
Cilv€ka frl*ors (bakal. prog.);
Ergonomika un darba droSiba transporA (prof progr.);
Gaisah'gu lidojuna dro$ba (prof prog.);
Transporta ptiimu ekologija (rnag. prog.);
Sisttur meroir lietoima uansporta droslba (nag. prog.);
Transpona loiisrika (mag. prog.);
Stancianizacija sertifikEcija rm licenc. gaisa traospofie (mag. prog.);
Dinaniska atbalsra aparef,r aerorn-,kosr. uu ekspiuat ?parnibas {rrag.
prqg)
Lidojumu ciro$bas nodroiinEiaoas alrfids merodi (dold. prog)
Aviecijas standarri un srarpta*isko lidojumu notdlumi (dole prog)
Kopi vairek ke 150. zinitniskEs oubiikEcijas
Starptardskas ekololijas un ddvesdarbibas dro as ziniqu
akadtuijas -rsteoais loceklis
Ldvi€et kricvrf veog anglu sehr mecjlt
Lomonos@a- I, R€a LV- 1 0 f 9
7089959
E -'nail: Avicion- Instim@rnrlv
Kojusalas- 17, dLl7, RIga LV-10 19
trier/s

2OO3.gl5. d€ccmbris V. Sectabrn
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VErds, un5rds
DzinSanas gads,
vieta
Personas kods

Izgffiba
Zntuiskie grAdi un
alcadtuiskie
ncauhrmi
Dubavienr
nosauhrmi
ieqemmie anati

Paireizeja darba vieta
urieqemmais trYrtrs

Metodiskais darbs,
skaia
7in:fnislcais dfbS

Staaautiska
sadaror*ba
Valodas
Adrese, t5lruni
PriuAfr tulbnnfraja
Da-ves vieta
Tafiba
Qimenes sr6voklis

VEtA{s trnars:

CURRICUIT'M VITAE

Pjotrs Trifonovs-Bogdmovs
1943, Latvija Rfga

090843 - 10306

a€st5ka
babiiitets inZenierzinaer dokors

1967 - aspirzrrts le?Z 1970 - vec5&ais laborams, l9T2 - Eisledq
L976 - veciikais pasnieddjs, 1978 - docem, k+.22 vadltEjaviem
izpilditrjq 1982 - tr:n.12 w6qi* 1988 -nL4 vecekais
Fazstraadeh, Rigas Aviecijas universitlilq 1991 -kat39 docem,
1993 - kqr 29 doc€ds, 1999 - asocieo profesora 2000 -Rigc
Tehikes r:niversitEtes AviAcijas i!$iu1s, Avionikas p,rof gnryA
asocidais profescs.

RITJ, AviAcijas fuuitiults, .tvimikas prof grup4 asoc. protbson

1l m6cfbu rm mesortistcis pnbtikAcijas

jJ zinttniskAs publikEcijas
Iv{askavas artomffkas instiUi8

I$vie&f krierru, vEcu
Rr-ga, Lomonosova- l/3, 7089964. 708988 I
E - maii:
Rtga llS$les-l1, 36.d2
luievs
precds

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14-
15.

l6-

z@4..gada4. februAris P. Trifonovs-Bogdanovs
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V6rds. uzvErds
Dzimianas gads,
vieta
Personas kods
IzeFfiba

Tindtniskie gradi un
akademiskie
nosauiormi

Darba vienr
nosauhlml
iearemanie amati

Padreiz€ja darba vieta
un ie,gemmais rmats
I$etorliskaic darbs

CURRIC.ULUM VTTAE
VitA[js Pavelko
194.1. gada 3. JanvErig
Ukraina
030141-13107
1960-1963 Rr-gas civilas aviecijas inienienr institiits, Mefranikas
fahrltat€, ieg8td tcvatifikacija: inZenieris - mebEniftis, ,p"drtlar" -
Lidaparau rm avi5cijas rrzin€ju *sptrruecija tg&slo I-atvijas
valsts universitEtg speciatitEte mat€rnetkq 1966-196g Rigr"
Civilas aviEcijas inienisu institlta asoiranEm.
Tehnisko -i*tsu kandidfrs l%9.sad4 Docems lgT4.gadir Telmikes
-r'rF-Bu doktors lg92.gade\profeson 19g4.gada fUl. lnZenleru zin.
D_olcors 19n.eodArRAU profesors 1993.gade, RTU profeson no
13.09.1999.g.
RTU: Profesors no 13.09.1999.9. RAU: TebniskEs rneirEnihs
1"T+. vadt{s, profesors l99l-r999.g.; Rrgas civilas aviicijas
inieniertr instittits: Tehisic6s nehenikas katedras vadt5is t9g0-
1991.9., Lidaparanr konsnrkcijas un stipribas tcaretiras io*a lgr3-
l98o-9., Lidaparanr konsutrkcijas tm stiplbas karedras vecEkais
pasniedzej s D72-1973.g., LidaparEnr koostnrkcijas rur stipribas
katedras asiste,*s 1969-1972.g., zinfrtnes laboratoriias io:""ioiu lg&
1965.g.
RTU, Ttv%F,Aviecijas instittits, Aviecijas u sripribas nn
ileidrfibas profesora grup4 profeson.
21 metodiskie darbi, r.sk:
1. v.Pavelko. rtvlaterieh preres:fiba // lvGcibu Fdzeklis rneiinikas

frlsrltiites sardeutiem (1. un z.w).-, Rrgil RAU, 199g. - 71. un
74lpp.

2. M KrefirucoQ, B. flasenro. Koecrp5mpoBarue s pacFr€r riwoBa
asrorvroSr,urx. -Pma PAy, 1999. - lg2 c.

3. Pavelko v. B8vmehEnika- Kursa darba uzde,vumi, to izpiidianas
pie,m€ri tm metodiskie noredjrrmi, RIga: RALI-1996.-7g lp-

Lekciju kursi un prakdskes nodarbihs: Teorffslla rneh:nik4
pretemaa B8rmoeir5nika, i,fuiaparaur konstnrkcija,n

stipdba Elasfibas teonjq sabruksanas melrEnika MareriEtu m
konstnrkciju nogununs. .rMafuu artornarizEtii projelteiana Skaitliskas
rnetodes meh5nikd. Konstrukciju d;nrmit€
Tinfrtnisko projelu izpildisa"a
1. IZP grarts - 199GI999 (izpitdajs).
2. IZP granrs Nr.01.0620- 2001-2003.9. (wdt{is).
3. IZP grants Nr.04.1t79-ZOM.g. (vadEjs).

:: 26 -inetnickts ptrbfikfrcijas (p€d€os trijos gados: 34)
l - xmmgFr rrH$rye' K3.-Koreq BB.naEre B.tllm6oos I.18.

Orcma ptarezmf, .mEEtiltrE 3r?rEU(FrraD( cgqryrncqrn -
AB@Er'r arnporc@'EnqcttL l9g3r.. JE 3. c-l?-..20

2. Ilarerc B.It O mrcrlpnr a${eCrera yilaeTgpg rmrU-lrrfi
iIETGEX @smB c m*nF'Iramrsss trrrtrrF 

'nrfi 3aaorcna
ilaFopropr, l98l . mnr47. J& l0 . c.eg-Zt.

3- tlarcre BJL O pacrpemrcwn ycsd B ?rrrFrirrgrn coa@
srwrp ! trr"frrsru +$mauar Ermra , lgg2 . txvltr . .}& 4 .
c.129.-.131.

4. Eaxcr|clcd B3.Jrarem BJr. etao.rur ;rt'1..'arrrrn B xE
rcqEEpamp8 t-np-."rfi n[F CDafiarCgg1 g,r,rr?rnecqn{
Hargrre@r-Ilpo6reuu rycnocra.l9g6. .l,fs I

.|
t.

8.

9.. Zbamiskais darbs
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10. Starptautiska
sadarbnba

Valodas
.{drese. Elru+i
Privdtci infonrudcija

1-?- Ddves vieta
i4. Taudba

.A5. Gimenesstiivoldis
. *r. i/€l€tiijs anrats:

2004.gada S.febnrEris
'r{
{q-,J-

5' !vtD' Banov' E'{ lfunyaev- v.P. Par^lko. {nciples ofFatique.of Stnrcu'es inttrgb{-tcle Fatigue on the Basis of Acousic Emission trtrecr: {d World
IWeedng Asoustic Emission and icd lrrernaional codereoce on Aorostic
Emicsion in lvlanuf.agnr.ing;- Se$embcr. 1991. BogonVassactusecs. pp.Il0 _
-120.

6. Earcs M.[,Kons E-AIIarem B.IL..y@x AI{. Onperem*ry
mpomBoro rc3@n"r{rreEfa mregcnmcrr 

'.?npr*e"nrr,-ancrm-3urccaoxrhnr vcreaoil // fipodneurr rysnorrrn. 1991. c._ig{0.
7- v. Pxrelb- A la{ibali. Tbe'AnarFisoirtt""gh dirrrih;oi o ri*

qn'nFffion rycrt''= of which bzve-acnc{c -p'c.dr,s or:tu rr,*onc,*rrCongres "\{r*Tf_Wg. 25.28 ScpnUcr :OOO. lrinict- t pp.8. V. Parclb. A Kllibati_InvcsUgntoi of Crack rr,flurrrcps on the Stength ofcon*maims: streng& R€dsfroim at River c-r".u* Ap.** of whichHave a Crads-Proceecnngs of 3fr rrtErn-tirm,,t Corsess:M;ab Wed;", 25_28 Scgober2OOO. Urmict +pp.
9. v-hvelb- E- ozolinsh- neearch of of Earlv Fatigue &acor. of Ifighsengfr

!"ry"lT" Alrry //Aviatiou- l.ro 5 (ISSI{ i j g2- ts-: s).-viroi*, t 
"t"itunAnhities.20OO. pp- ll8- t2l.

l0- v. Pa,etb- A Kulibari. Abod sdection of lv{areriars for comcaions wi&ptess r a!.'ingl scieorific procecdings dRigp Tecbnicar udv€rsrry. s€d 6.Transput Aviatigr Fesporr Nruber l,3000- pp.5+59. 
-- -

ll' \trD3anov' I.v.pave&o: Vp.pavelb. Th rEgiihnd€s 6;,6o,oic F-i.sior
m Fangre Destruction on an Alumirm erry7l t"-rr dth" r"{""!rd-lBebaei* of rwatcdals. - Fre'ndprfilishing gor$ Lta. voio.e r{ No. r.2003. p.23-to.

r- INCO€OpERi{rcys: cEC Cm.l No. ERBIC 15€T9G0z4 . rsn...Lggg.
i. MI{ beHorpnera ases,m gata sF nogurura fJdrlrni .1990... 1992-
i' lg{ heli@era ryI" g"r"gF pr"i- rrrrtur *€refi lee2... ree3.+' Nogunroa dai$ ams*as-inoiridru rftiln peuj.-i;; rrpnoih,pielictdilu AI{-24 rm AtI-26 tirr,'"--* Ur"i*ii" ailft"_ iexfras

ttsurolunu pAiSao', IJgums ar O. anWa ltr& Kgana-s #r,",,hhrnirdcai 19m...1991
5' cmnacnr tocanrracrnoAsT3{T-2003-50290? retding6 project, Air,'*,rntegtued Strucurral Ilealth Aswem (AISIIA)" - - r- -'1

Latviefu(3), ukrai4u, kriwra fran&(2), anelutZy
Lomonosova iei4lB, LV-1019, nigq fur,aia. TEtrunis: ?0g9961
P - 

d' :='iral]' raveikc@hotmaiilccrn
Lubenas iel4 S-104, LV-1019- Ar-ga, Lawija-
Ulaainis
P@ies

V. Paveiko



1. Vards, uzvdrds
2. Dzim5anas gads,

vieta
3. Pilsonlba, personrn

kods
4. lzglittiba. Zindtniskie

gr6di un akad€miskie
nosaukumi

5. Darba vietu
nosaukumi,
ie6remamie amati

6. Pa5reizEja darba vieta
un iegremamais amats

7. Metodiskais darbs
skaits

8. ZinAtriskais darbs

9. Starptautiska
sadarbiba

10. Valodas
I l. Adrese, takugi

Privdtd informdcija
12. Dzlves vieta
13. Tautiba
14. Qimenes stEvoklis
15. VEletEijs amats:

CURRICULUM VITAE

Erit<s Ozolips
I 8.08. I 975, Latvij4 Riga

Latvijas Republik4 I 808 75- I 0404

2000-2003, Rigas Tehnisk6 universit6te, Aviacijas institflts, transporta
un ma5rnzinibu fakultEte. Ieguts Latvijas inzenierzinE{ru doktora
zindtriskais grdds Transporta un satiksmes nozares Gaisa transporta
un infrastukt0ras apak5nozard.
1 998-2000, Rrgas Tehnisk6 universitdte, Avidcijas institflts, transporta
un ma5lnzinrau fakultate. Iegfrts InZenierzind{ru Magisna grdds
transporta un satiksmes zinatn€.
1994-1998, Rrlgas Avi6cijas universitate, mehdnikas fakultEte. Ieg0ts
InZenierzindt4ru Bakalawa gr6ds.

RTU Aviacijas institdts : Proj ektu vadrrEj s (01 .12.2003. -3 0. 06.2004.)
RTU Avidcijas institiits: Aviokonstrukciju stipnaas un ilgizturibas
profesora grupas asistents (08.09.2003. -01 .07.2005.)
RTU Avidcijas instif[ts: Aviokonstrukciju stipribas un ilgiauribas
profesora grupas lektors, no 2005. gada l. j[lija.

RTU AviEcijas instittits: Aviokonstnrkcdu stipnaas un ilgizturibas
profesora grupas lekfors, no 2005. gadal.jtlija.

I metodiskais darbs

22 zindtrriskds publikdcij as
LZP Doktoranfiiras atbalsta grants: Nr. 02-77 d (0r.07 .2002.-3r.12.2002.)
LZP Doktorantliras atbalsta grants: Nr. 0349d (02.0r.2003.-3 l .0s.2003.)
Zinatniskais projekrs ES 0+21

Eiroprojekts AISHA

Latvie5u (dzim6), kriew (oti labi), anglu (viduvEji)
Latvija, RIga LV-l063,
m6jas t[k.:7252921, mob tillr.: 6274406
E - mail: Aviation.Institute@rtu.lv

eriks_ozolins @inbox. lv

Latvija, Rrga 1063, Maskavas iela260/7 dz. 59
Latvietis
NeprecEjies
Aviokonstrukciju stiprfbas un ilgizturibas profesora grupas asistents
Aviokonstnrkciju stipnaas un ilgiztunaas profesora grupas lektors

-'ria,'*

2006.gada l2.aprilT E. Ozoli4S



VArds, uzvfuds:

Dzim5anas gads, vieta:

Pilsonraa" LR pers. kods:

Dz.ives un darba gf,jums (CV)

Ilnars Ozolias

I 8.08. I 975, Latvij4 RIga

Latvijas Republika 18097 5-t04t2

RTU Aviecijas instituts: Gaisa kulu ekspluatEcijas kat€dras
asistents, no 2005. gada lg.janvdra.

Projekts Es 04-21, 2004-2005 (iryitd-ruijs).
Projekts AISHA, 2004- (iailditejs).

Latvie5u (dzimtE), krievu (foti labi), anglu (viduv6ji).

20 zinehiskEs publikacijas un 2 metodiskie darbi.

2004. g. apbalvojums ar diplomu un K.hbiia stipendiju.

Maskavas iela26Afi dz. Sg,RrgatV 1063, Lawija.

Neprec€jies.

Mob. tel.:9520333

+371 7089990

Aviation. Institute@rtu. lv

Gaisa kugu ekspluatdcijas katedras asistents

Izglifua. ZinEfiriskie gradi un
akadEmiskie nosaukumi (gads,
mdcibu iestades nosaukums): 2004, Rr-gas Tehniskd universitiite, AviEcijas institiits,

transporta un mair-nzinibu fakultEte. Iegiits
inianerzindt+u doktora zindtriskais gr6ds.

2000-2003, Rigas TehniskE universitiite, Transporta un
ma5lnzinrau fakultate, Aviacijas institEts. pabeigta

- 
doktorantEra programmE: AviEcijas transports.

1998-2000, Rrlas TehniskE universiEte, Transporta un
ma5lnzinrau fakultEte, Avidcijas institiits. Iegfts
inZenierzin6gu malisna gads fransporta un satiksmes
zinehE.

199+1998, Rr-gas Aviacijas universitEte, Mehdnikas fakultate.
Iegfrts inienierzinEgu bakalaura grAds.

Pa5reiz€ja darba vieta un
iegemarnais amats:

ZinAtriskais darbs:

Valodas:

Fublikecijas:

Konkursi, apbalvoj umi :

l"Iejas adrese:

$imenes stEvoklis:

Tdlrunis:

Fakss:

E-mail:

VClEtEjs amats

;t ,  i( ,1 
^ i"-  i  . i  t  1 

' ta -vL'
2006. gada 12. apnll I. Ozoli+S



CURzuCULUM VITAE
2006. gada I 5. aprlll

Personas dati:
flmirs Blumbergs dzim.08.1 1.1977 g. Rlga
dz-rv. Dreiligu iela 10A, RIgE, LV 1046
tAb. 7 610230, mob.tah . 9596694
Izgtrtfiba:

SobrId - RTU Avi6cijas institiita doktoranttrras 1. kurss
2}O!.gadapabeidzu RTU Avidcijas institlta Mehdnikas fakultdtes magistratfrru

ma5rnzinlbu specialitatE - avidcij as transports.
2001 -gadd' pabeidzu RTU Avidcij as institfita inZenierzin6tr,ru bakalaura programmu

specialitate - automobr-fu konstru6lana, raZoiana un izmE$infl5ana.
1996. gada pabeidzu Rr-gas 58. vidusskolu, fizikas - matemiitikas specializecija

Darbayieredze:
1. Sobrld * RTU Aviiicijas institnh projektu vadltfljs, asistents un Privfltpilotu miicibu

kursu direktors.
2. fnZenieris - konstruktors SIA 'Partneris L.V.' (polimErbetona izstrtdijumu raZo5anas

iekartu projekte5ana)
3. Prakse Baltkrievijas autoriipnicd MAZ
4. Automa5rnu un motociklu remonts

o DzinEju reguldcija, remonts
o Rito5as dafas remonts
o SagatavoSanasacensibdm

5. Datoru instaldcija (ir personrgais dators)
o Darbs arprogrammam (Solid Works; Cosmos Works; Cosmos DesignSTAR; ACAD

2000; MCAD; Windows 95,98,me;NT; XP, Word; Excel)
o Datoru sist€mas pilnveido5ana (pamatplate, procesori, cietie diski, videokartes)

B kategorijas autovadlffija aplieclba

Valodu zindianas:
o Latvie5u valoda - dzimt6,
o Krievu valoda - brivi rundju
o Anglu valoda - run6ju, rakstu ar v5rdmcas palidzibu

fntureses un aktivitatus :
o Motosports, autosports, basketbols, kalnu slOpo5ana, bur6jana
o Ekolo$ijas nometne, vadlt5js (1997)
o Jaunsargu organiz6cija - Sau5anas sacensibas (1995 - 1996),nometnes, pargAjieni

Apbalvojumi:
o Rajona skolu sporta svEtku str-rtbola sacenslbds l.vieta 1996.9.
o Rajona skolu "Olimpisk6s Dienas stafetes" sacensibEs l.vieta 10.-12. klaSu grup6 komandu

vErt€jumd 1994.9.
o Rrgas pils. 41. vidusskolas atklEto stafesu sacensTb6s "Rudens apfi" l.vieta 1993.g.
o Godalgotas vietas burdsand (1994-1999)



1.
2.

t

4.
5.

6.

Verds, uarErds
DzimSanas gads,
vieta
Personas kods
I4fitlba
Tinettr;slcie grEdi r:n
akrd€miskie
nosaulrrmi
Darba vietr
nosauhlmi,
ie4euramie amrti

7. Pa5reiz€ja darba vieta
un iegemamais amrts

8. ldege.tiskais dabs
skarts

9. Ziniitniskais darbs
10. Starptartisb

sadarblba
tl. Valodas

12. Adr6q Elru$i
Priv:irE infurmecija

13. Ddves viea
14. Tauuaa
15. Qimenes stiivokiis
16. Veletejs rmers:

Kriernr - dziffa
I-atvieSu:
Angiu, vtcu, spEnu - lasnr arl€rdnr-cu
I-omonosorra- l /3, auo,.Z%. rAL 70S99e1, 70g9gg l
E - rnail:
RIga, .{gionas -10/3, dz-56
krievs
neorecQiies
lektors

CURRICUTI]M VTIAE

Igors Smimovs
1955, I-atvija FJga

2q455 - 14r'59
augsEka
magistrs

RT{I, Aviecijas t"{rEq Avionikas p,rof gnry, lectors - no 1999.9
Rigas Aviecijas universitiite (RAU), letrors no 1997.9
Rigas Aviecijas universitde (RAU), Aviecijas,m 

"aaioaacronistoiekaril tehniskis ekspluaficijas lcaedras inieoi*is - no 1993.g
Raio5-nas apvienraa u AIH', Mkroeidcronilas ar izn*fuEju''

nodal"s vadosais inzeni€ris - no 1989.9 vEc.inienieris- i tlts.g
Rlgas ci\frlas avi6cijas inienieru insridirs (RCAII)
Aviacijas un radioelelrronisko iekartu tehniskas ekspftrciicijas
katedr4 inZenieris - no 1979.9.
RTU, Aviacijas in$iu1q ldcors

3 mEcibu pubfikecijas

ZO0/'.gadz 4.februAr-
-.:

L Smirnovs



Olegs Zarjanskis I

CURRICULUM VITAE

Vdrds, Uzvdrds
Dzim5anas datums

Adrese
E-pasts

Telefons

Ofegs Zarjanskis
04.03.80.
Rostokas 50-25, Rria, LV- 1 029, Latv ija
wook@inbox.lv
mobifais 6427586

No - LTdz
Mtrclbu iestlde

No - LTdz
Mlclbu iestlde

No - LTdz
Mf,clbu iestEde

Virziens

No - LTdz
Mlclbu iestlde

Grdds

PiezTmes

No - LTdz
MEcIbu iestEde

Grdds

PiezTmes

1986 - 1995
Rlgas 59. vidusskola

199s - 1998
RAU Licejs ,,Br-wa Atfistlba", RIga

1998-1999
Rr ga s Avi a cij as u n ive rs itite, Rr-r ga, Latvij a
,, Gai saku$u el ektroni sko i ekdrtu tehniskd ekspluatdcij a"

t999 -2001
Rrgas TehniskE universitlte - Avilcijas Instittrts, RTga,
Latvija
InZeni erzindtqu b akal aura grdds el ektrozindtnE, virzi ens
,, Gai sakugu el ektroni sko i ekartu tehni skd ekspluat6cij a"
Bakalaura darba tEma "Lidma5Tnas dzin€ja iedarbind5anas
kontroles sist6ma ar defekta vietas atra5anu"

2001 - 2003
Rlgas Tehniskl universitlte - Avif,cijas InstitEts, R-rga, Latvija
InZeni era kvalifi kacij a Transporta datorvadlb as, i nformdcij as un
el ektroni skaj ds si st€mds ar speci ali zdcij u,, Gai sakulu
el ektoni sko iekdrtu tehni skaj d ekspluat6cij d"
InZeniera darba t6ma "Autonomd vadibas sistEma. Sdnu kandls"

No - LTdz 2003 -2005
Mf,clbu iestdde Rlgas Tehniskl universittte - Avilcijas Institiits, R-rga,

Latvija
Gr6ds InZenierzindt4u malistra grdds transporta un satiksmes zindtnF-,

No - LTdz
Darba vieta

DarbTbas nozare

Veicamie piendkumi

No - LTdz
Darba vieta

Ieqemamais amats

virziens..T

2002.05 - 2002.10
A/S ,,Air Baltic"
Praktiskd pieredze "AirBaltic" kompanijd uz Fokker-50
lidma5Tnas
prakse

2002.09 - 2003.07
Transporta un sakaru institiits
Tel ekomunikdcij u un el ektronikas katedras asi stents



No - LTdz
Darba vieta

Iegemamais amats

No - LTdz
Darba vieta

Ie4emamais amats

KopS
Darba vieta

Ie4emamais amats

Kopi
Darba vieta

Ie4emamais amats

Olegs Zarjanskis '-

2002.09 - 2005.09
SIA,,RIMAN" Mdclbu centrs
Pasni edzEj s - Informdcij as tehnol o$ij u pamati

2005.05 - 2005.09
Lidosta "Rr-rga"
Informdcijas tehnologiju un sistdmas nodafas mai4as inZenieris

2003
RTgas Tehniskd Universitate - Aviacijas Instit[ts
Avionikas katedras asistents

2005.09
A/S ,,Air Baltic Corporation"
Avionikas InZenieris

Valodu zinf,Sanas Latvie5u (Labi),
Anglu (I-abi),
Vdcu (Pamatzind5anas),
Krievu @zimta)

Biroja programmatiira MS Word(Profesiondli),
MS Excel (Profesiondli),
MS PowerPoint (Profesiondli),
MS Access (Profesiondli),
E-pasts (Profesiondli),
Internets @rofesiondli)

Programmatiira MathCad2000(Labi),
Matlab 5 (Labi),
AutoCad 2000 (Labi),
Norton Ghost 2004 (Profesiondli)

Oper€tf,jsistEmas MS-DOS (Profesionali),
Windows 95 l98lNT l2000D(P @rofesiondli),
Linux (Pamati)

ProgrammE5ana Qbasic@rofesionali),
DarkBasic (Labi),
LibefiBasic

Pubtikdcijas Zindtniskas publik6cij as RTU,,Zindtniskd publikdciju k6jumd
2004"

Gaisa kuga autonomas stabilizdcijas iespEjamiba dotd
trajektorij6;
Gaisa kula sdnkustTbas matemdtiskais modelis sdnv€ja
iedarbibas gadTjum6;
Gaisa kuga sSnu kustiba le4!u parametru stabilizdcijas
gadTjumd.

2.



Olegs Zarjanskis 3

ipa5ie sasniegumi Lawijas zindtniskds akadEmijas, VAS *Latvijas Gaisa Satiksme"
un Latvij as IzglTtibas fonda mdrlprogrammas "Izgl-ttraai,
zin6tnei un kulttirai" Diploms un K. Irbi5a stipendija par darbu
"Autonomil vad-rtas sistEma. Sdnu kandls".
Latvijas zindtniskds akad6mijas, VAS "Latvijas Gaisa Satiksme"
un Latvij as Izglitraas fonda mErlprogrammas "IzglTtibai,
zindtrrci un kultiirai" Diploms un K. Irbi5a stipendija par darbu
" Gai sakuga s6nkustibas stabilizdcij as al goritma sintEze".

e 03 2006 
q/.

o. zarianski' 
Ul/



CIJRRICTJLUM VITAE

l. Vdrds, uzvdrds Tatjana Trifonova-Bogdanova
2. Dzim5anas gads, lg7l,Lafvija, RIga

vieta
3 Personaskods 16107l - 10303

4. lzglTtrba AugstEke" 1994 g. Rrgas avidcijas universitiite
5. Zin6tniskie gradi un Magisha grads

akad€miskie
nosaukumi

6. Darba vietu 1996 - Rrgas 51. viduskola inform6tikas pasniedzcja 2006 -Rrgas
nosaukumi, TehnikEs universitiites AviAcijas institEts, Avionikas prof, grupa
ieqemamie amati asistente

7. PaireizEja darba RTU, Avi6cijas institflts, Avionikas prof. grupa" asistente
vieta un iegemamais
amats

8. Metodiskais darbs,
skaits

9. ZinEtdskais darbs 5 zinSfirisk6s publilcacdas
10. StarptautiskE Maskavas automdtikas instit[ts

sadarbiba
11. Valodas LafvieSu, krievu, anglu
12. Adrese, telru+i Rr-gq Lomonosova-l/3,7269574,70899&

Privdtd informdcija E - mail: tbt @inbox. lv
13. Dzfves vieta Rrta REznas -5,61.d2.
14. Tautiba krieva
15. Qimenes st6voklis prec6ts

16. Vel€tajs amats: asistente

2005.gada I l. februeris

M,/1-
/Y

T. Trifonova-Bogdanova



l .

J

)
4-
5.

Virds, uzrrdrds

Dzimianas gads,
vieta
Personas kods
Izgir-li'ba
Tin5fni<kie grddi rm
akadtuiskie
ngsatrhlrni
Darbavienr
nosankumi
iqemmie amati

Pa5reizej a. darba viera
un ieqemaoais rrnars
Meitorliskais darbs,
skaits
Tins-fniskais darbs

StarptartiskA
.sadarb,iba
Valodes

Adr6e, fikuni
Privdtd infbrmdaja
Da-ves viena
Taniba
Gmenes st6voklis

V€l€t{js rmars:

CURRICT'LI]M VTTA.E

Oleg Belavins

1 932. g,Krievij 4 Saraova

030532-10313
AugstakA, Rfgas Civitas aviecijas inic-nieru in$iu1s, 1963.9
inienierzinaqu dolaon (19%)

RTU, AviAcijas instims- Avionikas prof grrry4 vga inrF-ni€ris
- no 2001.9
RTU, AviEcijas in$iait$ doc€ffi - m lg9.g
RAU, Aviacijas un radioetekronisko iekaral tehiskfrs ekspluaacijas
kdedr4 docems - no 1993.9
RCAtr, ElelCrisko iekErur kedra$ ketedms ra@is (no 19g6.9),
doceots (no 1983.9), ldcors (no 1962.g), asistems (no 196+I
iderd€ris - no 1963.9.
RT[J, Avi6cijas iDstitrts, Avionikas profgrqp4 vec.inicqieris

23. micfbu un merorliskis publik5cijas

vejaenergetikas koncepcijas affishaa Ldvija Gzpildftajs). pasfrft{ s -
Iafvij A ener!€tikas Ministrija (t 993. g:)
62 in*tniskds puHik5cijas, 19 paemi

Kriernr - dzimtq
Latvie5u
VAru- hsu ar varddcu
RIga, Lomonosova ieiia L B. trL 70899&l
E - maii:
Rt-ga, LV-l019, Lomonosovaida -7. rt Zz
krievs
prec€ts

.1

t/ '-

//,/r?/ o-Belzvim

,/

7.

8.

9.

!2.

lJ.

t4.
t5.

16.

10.

11.

2044-gada4.f*nraA



Curriculum vitae

Personila informicija

Uzvdrds / V6rds Polencs Ingars

Adrese l-41 Loka mafiistrdle, Jelgava, LV-3004, Latvija

TdlrunaNr. +3713029856 Mobilais: +37129778321

B-pasts Ingarsl@apollo.lv

Tautiba Latvietis

Dzimsanas datums 24 marta,1977.

Dzimums vr-rietis

Darba pieredze

t^. Datumi no 12.03.2001 lidz Sodienai
Amats mehdni[is(8d22003),tehni$is.

Pamat nodarbrbas Lidma5-rnu tehniskd apkope.

Darba deveja nosaukums un Air Baltic Corporation, "Rfga" lidosta, Latvija.
adrese

Darbibas nozare avidcija

1. Datumi 1 1.04.2005-30.06.2005; no 04.1 1.05 lldz Sodienai

Amats Lektora asistents

Pamat nodarblbas Aktivitates, saistr-tas ar mdcibu procesu Tsteno5anu.

Darba devEja nosaukums un RTU, Kal[u 1, RIga, Latvija
adrese

Darbibas nozare izglltiba

l .

t .

lzglitiba un kursi

Datumi 2003- l-tdz Sodienai

Ieglta specializdcija/ Doktora pakape
zindtnisk6 pakdpe

Apmacrbas organizacija RIgas Tehniskd Universitdte, Avidcijas institlts

Datumi 2001-2003

Ieglta specializdcqal Magistra grdds, specialit6te: "Inienierzindtne. Aviacijas transports."
zindtniskd pakdpe

Apmdcibas organizdcija RTgas TehniskdUniversitate, Avidcijas institflts

Datumi 1999-2001

Iegflta specializdcija/ InZeniera pakdpe, specialitate: "Lidma5lnu un dzinEju tehniska apkope."
zinatniska pakdpe

i



Apmdcibas organizaclja Rlgas TehniskdUniversitate, Avidcijas instit[ts

1. Datumi 1995-1999

Iegflta specializdcija/ Irrtenierzindtnes bakalaurs, specialitdte: "InZenierzindtne. Avidcijas
zinatniskd pakdpe transports."

Apmacrbas orgarrizdcija Rrgas Avidcijas universitdte, TMF.

Papildu zinflSanas un
prasmes

Dzimtl valoda Krievu

Citas valodas

(Self-assessment

Europeanlevelo 1

Latvie5u

Anglu

Vicu

Sapra5ana Sarunvaloda Rakstl5ana

Klausl5ana Lasi5ana Sarunu sapraSana Run65ana

Proficient user
(ct)

Proficient user
(c2)

Proficient user
(cl)

Proficient user
(cl)

ndependent use
(B2)

Basic user (A2) ndependent use
(82)

Basic user (A2) Basic user (A2) Basic user (A2)

Basic user (Al) Basic user (A2) Basic user (A1) Basic user (Al) Basic user (Al)

o Common European Framework of Reference (CEF) level

Tehniskds zindSanas - labas zin6$anas par lidmallnu struktrlram un dzin€jiem

Datoru un programmatiiras - labas zindianas MS Windows un Office;
prasmes - pamatzina5anas grafikas apstrades progftunmas;

- p arrratzinds anas CAD pro grammas.

Vad-rtaja aplieclba Kategorija B
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