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1 Pārskats par programmas mērķiem un uzdevumiem 
 

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 
mērķi un uzdevumi pārskata periodā (2004 – 2010) nav mainījušies. Bakalaura 
akadēmisko studiju uzsākšanai nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība, vai arī 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarēs, kas saistītas ar 
elektrotehniku. Bakalaura studiju mērķis ir sniegt elektrotehniskās akadēmiskās 
izglītības pamatus elektrotehnoloģiju datorvadības nozarē un sagatavot tālākām 
inženiera vai maģistra studijām, kā arī dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba 
uzsākšanai. 

Bakalaura akadēmisko studiju galvenie mērķi un uzdevumi ir šādi: 
1. padziļināti apgūt matemātiku un fiziku praktisko elektrotehnisko 

uzdevumu risināšanai; 
2. iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu 

risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei; 
3. iemācīt prasmi risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus; 
4. dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un 

automatizāciju; 
5. dot priekšstatu par elektroenerģētiskajiem aspektiem; 
6. dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem un 

ekonomiskās darbības principiem; 
7. nostiprināt svešvalodu zināšanas. 

 
Bakalaura akadēmisko studiju programmas apguves rezultāts zināšanu, prasmju 

un kompetenču formā: 
1. students spēj identificēt elektrotehnisko uzdevumu un pielietot iegūtās 

padziļinātās zināšanas matemātikā un fizikā, lai patstāvīgi risinātu un 
analizētu uzdevumu. 

2. Students spēj pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan 
automatizācijas sistēmu izveidei. 

3. Students spēj sastādīt, risināt un aprakstīt elektrotehniskos uzdevumus. 
4. Students spēj aprakstīt, atpazīt, izmantot elektrotehniskās iekārtas un 

pielietot zināšanas par to uzbūvi, darbības pamatiem un automatizāciju. 
5. Students spēj sastādīt, risināt un aprakstīt elektrotehnisko iekārtu 

automatizācijas uzdevumus. 
6. Students spēt definēt, aprakstīt, atpazīt un izskaidrot elektroenerģētiskos 

aspektus un parametrus. 
7. Students spēt identificēt, raksturot un atpazīt darba organizāciju, sociālos 

un ekonomiskos darbības principus. 
 
Bakalaura studijas nobeidzot, iegūst bakalaura akadēmisko grādu 

elektrozinātnē, kas ļauj turpināt studijas visās RTU ar elektrozinātni saistītajās 
programmās. 
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2 Pārskats par studiju programmas attīstību 
 

2.1 Studiju programma un studiju plāns 
 
Studiju programmas akreditācija tika veikta 2004. gadā un programma akreditēta 

2004. gada 10. novembrī ar akreditācijas lapu Nr. 023-742 no 03.01.2005 līdz 2010. 
gada 31. decembrim (Pielikums PB1). Pārskata periodā, būtiskas izmaiņas studiju 
programmā un studiju plānā nav veiktas, aktuālākā studiju programmas  versija dota 
Pielikumā PB2. 

Bakalaura studiju programma EBO0 “Elektrotehnoloģiju datorvadība” izveidota 
ar RTU Senāta 2000. gada 28. februāra lēmumu un apstiprināta RTU Senātā 2000. 
gada 25. aprīlī. Faktiski studijas šai programmā uzsāktas 2000./2001. m.g. III kursa 
studentu grupās. Līdz tam  šīs programmas trīs virzienu – energoelektronikas, 
elektriskās piedziņas un elektronisko iekārtu – bakalaura studijas tika veiktas pēc 
vienotas bakalaura studiju programmas “Enerģētika un elektrotehnika”, kas akreditēta 
2001. gadā. 

Sākot ar 2002./2003. m.g. tika paredzēta tieša I kursa studentu uzņemšana  
bakalaura studiju programmā “Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Vienlaikus dienas 
apmācības formai, sākot ar 2003./2004. m.g. tika paredzēta uzņemšana arī vakara un 
neklātienes apmācības grupās, taču, sākot ar 2004./2005.m.g. šo apmācības veidu 
grupas tika pārveidotas par profesionālo bakalauru grupām. Tādējādi pašlaik notiek 
akadēmisko bakalauru apmācība  tikai  dienas nodaļā. 

Studiju programma tiek realizēta RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 
kur par to atbild Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts IEEI, kura 
direktors ir arī šīs programmas vadītājs. Studiju programmas praktisko realizāciju 
nodrošina Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra, kas dibināta 2002. 
gadā un ietilpst IEEI sastāvā. 

Lekciju, praktisko darbu, laboratorijas darbu īpatsvars nav mainīts, kvalifikācijas 
darba izpildes organizācija nav mainīta. Taču 2005. gada 21. martā RTU Senāts ar 
protokolu Nr. 494  ieviesa dažas izmaiņas programmā: 

1 – priekšmetu Datormācība (speckurss) nomainīja pret Datormācība (speckurss 
industriālajā elektronikā); 

2 - priekšmetu Programmēšanas tehnoloģijas nomainīja pret priekšmetu 
Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā; 

3 – priekšmetu Programmēšanas valodas nomainīja ar priekšmetu 
Programmēšanas valodas industriālajā elektronikā. 

2008./2009. m.g. programmā nekādas korekcijas netika veiktas. Studiju 
programmas “Elektrotehnoloģiju datorvadība” studiju plāni atbilst IEEI mērķiem un 
uzdevumiem, t.i., elektrotehnisko objektu automatizācijai, pielietojot modernos 
automatizācijas elementus un sistēmas. Ir būtiski uzlabota, modernizēta un 
izremontēta laboratoriju bāze, kur pārskata periodā tika realizēti vairāki projekti, tajā 
skaitā arī ESF un ERAF. 
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2.2. Studiju programmas atbilstība standartiem 
 

Pārskata periodā nekādas izmaiņas atbilstībā nav notikušas. Studiju programma 
izveidota saskaņā ar valsts augstākās izglītības standartu, un licencēta līdz 
15.09.2010.gadam.  

Pēc licencēšanas noteikumiem, ja, gadījumā, bakalaura studiju programmas 
Elektrotehnoloģiju datorvadība īstenošana tiks kaut kādu iemeslu dēļ pārtraukta, tad, 
saskaņā ar vienošanos starp RTU Enerģētikas un elektrotehnikas programmas un 
Elektrotehnoloģiju datorvadības programmas direktoriem, studijas varēs turpināt 
enerģētikas un elektrotehnikas programmā. 

2.2 Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms 
 
Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanai tiek rīkoti katedras 

metodiskie semināri, kurā piedalās studiju programmas priekšmetus lasošais 
personāls. Katedras metodiskie semināri ir regulāri un to rīkošanai ir atvēlētas divas 
stundas divreiz mēnesī. 

Studiju kvalitātes indikācijai un analīzei tiek veiktas studentu, absolventu, darba 
devēju aptaujas, un līdz ar RTU portāla ORTUS ieviešanu – aptaujas ORTUS vidē. 

Lai nodrošinātu mācību personāla kompetences kvalitāti, finansiālo iespēju 
robežās tiek veikta mācību personāla kvalifikācijas celšana un stažēšanās citās 
augstskolās Latvijā, kā arī ārzemēs. Papildus tam tiek pieteikti projekti uz RTU, ES, 
IZM fondu līdzekļiem gan studiju programmu uzlabošanai, gan zinātniskās 
pētniecības veikšanai, kur tiek iesaistīti arī studenti. 

 
 

3 Pārskats par augstākās izglītības programmu 
 
Pārskata periodā būtiskas izmaiņas studiju programmā un studiju plānā nav 

veiktas. Studiju priekšmetu anotācijas un apraksti doti pielikumā PB3. Bakalaura 
profesionālo studiju programmā “Elektrotehnoloģiju datorvadība” ietvertas šādas 
priekšmetu sadaļas: 

A – obligātie studiju priekšmeti 85 KP apjomā; 
B – obligātās izvēles studiju priekšmeti 20 KP apjomā, 
tai skaitā  
 B1 – specializējošie priekšmeti 13 KP apjomā, 
 B2 – humanitārie un sociālie priekšmeti 4 KP apjomā, 
 B3 – valodas 3 KP apjomā, 
C – brīvās izvēles priekšmeti 5 KP apjomā, 
E – gala pārbaudījums (bakalaura darbs) 10 KP apjomā. 
Kopējais bakalaura studiju apjoms ir 120 KP, kas tiek realizēts 3 pilna laika 

studiju gados. Katrā gadā paredzēti 2 semestri un 32 nodarbību nedēļas 40 KP apjomā 
ar kopējo auditorijas stundu skaitu 1760 (bakalaura darbam 10x16 stundas). Studiju 
sadaļu vispārīgais raksturojums sniegts tabulā 1. 

 
Tabula 1. Bakalaura studiju programmas EBO0 sadaļu raksturojums. 

 
Sadaļa 

 
KP skaits 

Iespējamais 
priekšmetu 

Sadaļu KP 
īpatsvars 
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skaits 
A. Obligātie studiju priekšmeti 85 27 70,4% 
B1.Obligātās izvēles 
specializējošie priekšmeti 

13 11 11,2% 

B2. Obligātās izvēles humanitārie 
un sociālie priekšmeti 

4 3 3,3% 

B3. Obligātās izvēles valodu 
priekšmeti 

3 3 2,5% 

C. Brīvās izvēles priekšmeti 5  4,2% 
E. Gala pārbaudījums 10 1 8,4% 
Kopā 120  100,0% 

 
Kā redzams, obligāto studiju priekšmetu īpatsvars ir noteicošais (70,4%), taču arī 

izvēles priekšmetu kopapjoms ir samērā liels (20,2%), kas ļauj efektīvi apgūt 
specializējošos priekšmetus. Studijas paredzēts veikt lekcijās, praktiskajās nodarbībās 
un laboratoriju darbos. 

Kā redzams, reālo auditorijas stundu skaits ir tikai 1760, jo bakalaura darbam 
10 KP apjomā nav paredzētas auditoriju stundas. Lekciju stundu īpatsvars sastāda 60 
% un lekcijas ir noteicošais studiju veids. Laboratorijas darbiem atvēlētas 336 
auditoriju stundas (vai 17,5%). Praktisko nodarbību apjoms sastāda 14% no 
kopapjoma. 

Ja aplūko sadalījumu pa priekšmetu grupām, tad noteicošie ir A grupas 
priekšmeti 1360 auditoriju stundu (70,8%) apjomā. Visiem obligātās izvēles 
priekšmetiem atvēlētas 320 auditoriju stundas vai 16,5%. Šāds studiju organizācijas 
princips bakalaura studiju programmā ir pieņemams, jo šī līmeņa studentiem pamatā 
jāstudē obligātie priekšmeti. 

Arī A priekšmetu grupā noteicošais ir lekciju īpatsvars (864 no 1360 auditoriju 
stundām). Praktiskajām nodarbībām atvēlētas 208, bet laboratorijas darbiem 288 
auditorijas stundas. 

Bakalaura studijās paredzēts nostiprināt un padziļināt zināšanas 
vispārtehniskajos priekšmetos, kas nepieciešami studijām elektrozinātnēs, kā arī iegūt 
zināšanas elektrotehniskajos pamatpriekšmetos, kas ļauj bakalaura grādu ieguvušo 
uzskatīt par elektrotehniski izglītotu. Lai veiktu salīdzinājumu, nepieciešams studijās 
paredzētos priekšmetus sadalīt grupās. Varētu tikt pieņemts šāds sadalījums: 

VEP – vispārīgie dabas zinātņu pamatu priekšmeti; 
TP – tehniskie priekšmeti; 
ETP – elektrotehniskie priekšmeti; 
HP – humanitārie priekšmeti; 
VA – valodas. 
Bakalaura programmā ir liels elektrotehnisko priekšmetu īpatsvars (42%), kas 

ļauj reāli uzskatīt, ka bakalaura grāda ieguvēji ir sagatavoti tautsaimniecības vispārīgo 
elektrotehnisko uzdevumu veikšanai, t.i., tie atbilst Boloņas deklarācijas 
pamatprasībām studiju līmenim “undergraduate”. Bakalaura studiju laikā paredzēts 
izstrādāt 11 ar atzīmi novērtējamus studiju darbus, nokārtot 22 eksāmenus un 24 
ieskaites.  
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4 Pārskats par studiju vērtēšanas sistēmu 
 

Priekšmetu studijas novērtēšanas sistēma pārskata periodā nav izmainījusies.  
Priekšmetu studijas novērtē par priekšmetu atbildīgais pasniedzējs eksāmenu un 

ieskaišu veidā, pielietojot 10 ballu sistēmu ar mazāko sekmīgo atzīmi 4 balles. Studiju 
darbus, kas mācību plānos ievietoti ar iezīmi D, students aizstāv un pasniedzējs to 
novērtē ar atzīmi. 

Kvalifikācijas darba – bakalaura darba – aizstāvēšana notiek publiski, bet 
novērtējumu veic EEF Dekāna nozīmēta komisija vismaz 3 profesoru sastāvā. 
Bakalaura darba apjoms ir aptuveni 40 datorsalikuma lapas ar shēmām un attēliem. 
Katru bakalaura darbu novērtē  recenzents. 

Students, aizstāvot bakalaura darbu, atbild arī uz komisijas jautājumiem par 
teorētiskajiem un praktiskajiem elektrozinību  aspektiem, tā kā bakalaura darba 
novērtējuma atzīme uzskatāma par kompleksu zinību un prasmju novērtējumu. 

Atbilstoši RTU Senāta 2010. Gada 29.marta lēmumam (sēdes protokols Nr.539), 
ar 2010.gada 1.septembri stājas spēkā studiju rezultātu vērtēšanas nolikums un studiju 
rezultātu kritēriji zināšanu un prasmju novērtēšanai konkrētā studiju priekšmetā. 
 

5 Pārskats par studiju programmas  praktisko realizāciju 
 

5.1 Pasniegšanas metodes un resursi 
 
Pārskata periodā būtiskas izmaiņas pasniegšanas metodikā nav veiktas, bet tiek 

papildināti un uzlaboti studentiem pieejamie resursi, izdotas ļoti daudzas grāmatas un 
metodiskie palīglīdzekļi, modernizētas un aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām 
esošās mācību laboratorijas. Pasniegšanā (lekcijās, praktiskajās nodarbībās un 
laboratorijas darbos) tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas – modelēšanas 
datorprogrammas, datorprojektori, mikrokontrolleru komplekti, unificētās digitālās un 
analogās vadības plates un citi tehnoloģiju veidi. Daļa no tehnoloģiskajām iekārtām 
un datorprogrammām ir pašveidota, daļa – iegādāta. Programmā paredzētie darbi tiek 
veikti kā projektu darbi ar projektu uzdevumiem, novērtējumu, aizstāvēšanos. 

Informācija par dažādām stipendiju un vasaras prakses iespējām tiek ievietota 
katedras mājas lapā (www.etdv.rtu.lv), kā arī tiek organizētas ekskursijas uz 
uzņēmumiem, piem. SIA „ABB” ražotnēm, RER, SIA „Schneider Electric, 
Latvenergo, u.c.  
 

Mācību procesa pilnveidošanai pārskata periodā tika sagatavoti un izdoti 10 jauni 
lekciju konspekti, 24 mācību palīglīdzekļi (metodiskie norādījumi un laboratorijas 
darbu apraksti) un 14 jaunas mācību grāmatas: 

1. I.Raņķis, A.Žiravecka Augstsprieguma līdzstrāvas elektropārvades sistēmas, 
RTU, 2009, 72 lpp. 

2. L.Sergējeva, V.Ļubinskis, I.Raņķis Elektroinženieru uzdevumu 
datorrealizācija piemēros, RTU, 2009, 125 lpp.  
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3. I. Galkins, MSP430 mikrokontrolleru pielietošanas pamati, RTU, 2009, 
229.lpp. 

4. J.Greivulis, N.Kuņicina, Analogo elektronisko shēmu analīzes un aprēķina 
metodes, RTU, 2009, 91.lpp. 

5. L.Ribickis, J.Valeinis Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās, RTU, 2008, 
286 lpp; 

6. L.Ribickis  Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa XIX gadsimtā, RTU, 
2008, 199 lpp.  

7. L. Ribickis, A. Ļevčenkovs, N. Kuņicina, M. Gorobecs „Ievads dinamisko 
procesu modelēšanā mehatronikas sistēmās“, RTU, 2008, 63 lpp; 

8. J. Valeinis, Ievads elektriskās piedziņas sistēmās, RTU, 2007, 163.lpp.; 
9. L.Ribickis, A.Avotiņš, Apgaismošanas tehnoloģijas, RTU, 2007, 184.lpp. 
10. I. Raņķis, N.Kuņicina, Zinātnisko projektu vadīšana, RTU 2006, 112.lpp.; 
11. L. Ribickis, A. Ļevčenkovs, N. Kuņicina, M. Gorobecs „Ievads dinamisko 

procesu modelēšanā mehatronikas sistēmās“, RTU, 2008, 63 lpp.  
12. Ē. Priednieks “Elektriskās ķēdes un to vienādojumi” Rīga, RTU, 2002, 100 

lpp. (A4 formātā). Atkārtots izdevums 2007. 
13. P.Broks, J. Maksimkina “Pārejas procesi lineāras ķēdēs ar koncentrētiem 

parametriem. Aprēķina piemērs”, 2007, 5lpp 
14. L. Ribickis, B. Grasmanis, J. Valeinis, S. Rendore, A. Galkina “RTU 

doktorantūra 2006 – 2007”, RTU izdevniecība, 2008, 130 lpp. 
 
Mācību procesa pilnveidošanai pārskata periodā ir izveidoti jauni vai modernizēti 

laboratorijas darbi tehnoloģisko procesu automatizācijā: 
- izstrādāta datorprogramma „Virtuallab”, kas veltīta dažādu (apmēram 25) 

energoelektronisko pārveidotāju datorizpētei; bezmaksas programma 
izvietota internetā; 

- priekšmets „Regulēšanas teorijas pamati” tika savietots Blackboard vidē, kas 
nodrošina tālmācības iespēju, līdz ar RTU portāla ORTUS ieviešanu, 
priekšmets tika izveidots Moodle sistēmā. Turpinās darbs pie pārējo 
priekšmetu ievietošanas ORTUS vidē; 

- tika uzstādīta, ieregulēta un sagatavota izmantošanai Minirūpnīca - 
automatizētās ražotnes sistēma ar datorvadības pārraudzību, kurā ir 
izmantoti industrijā sastopamie izpildelementi, sensori un tehnoloģija, kas 
tika iegādāta par ESF līdzekļiem Ls 200 tūkstošu apmērā; 

- tika uzstādīta un sagatavota izmantošanai datorvadīta ūdens pārsūknēšanas un 
plūsmu vadības sistēma, kas tika iegādāta par  Eiropas sociālā fonda 
līdzekļiem, 10000Ls; 

- modernizēta un izremontēta elektriskās piedziņas pamatu laboratorija, kur 
uzstādīti un sagatavoti darbam par ESF līdzekļiem iegādātie jaunie  
laboratorijas stendi elektriskās piedziņas modelēšanā un testēšanā (32 
tūkstoši Ls), asinhrono dzinēju frekvenču pārveidotāju vadības principu 
izpēte, asinhrono maiņstrāvas, līdzstrāvas un vienfāzes elektromotoru 
raksturlīkņu un enerģētisko parametru datortestēšana; 

- elektronu ierīču, elektronisko un elektrotehnisko iekārtu apgūšanai ir iegādāti 
7 moderni apmācību stendiņi un izveidoti laboratorijas darbu apraksti, 
izmantoti katedras līdzekļi 12000 Ls; 

- praktisko un laboratorijas darbu veikšanai iegādātas papildus 
datorprogrammas PSIM (4 licences un 2 tīkla licences), ar kuru palīdzību 
var modelēt ikvienu elektronisko shēmu. Pašu spēkiem izveidotas 15 jaunas 

8 
 



datorprogrammas energoelektronisko sistēmu datormodelēšanai, kuras plaši 
izmanto apmācības procesā; 

- modernizētas mācību laboratorijas un datorklase, uzstādot jaunus datorus un 
datortehnikas perifērijas iekārtas ar apmācībām nepieciešamo licencētu 
programmatūru. Laboratorijas ir apgādātas ar 4 jauniem osciloskopiem, 10 
multimetriem un 10 testeriem, kā arī frekvenču pārveidotāju Danfoss VLT-
5022 un superkondensatoru MAXVELL BMOD0063-P125 – enerģijas 
uzkrājēju sistēmām, izmantoti katedras piesaistīto projektu līdzekļi 10000 
Ls; 

- ir iegādāti moderni 3 FESTO roboti „Robotino” un to vadības izstrādes 
platforma Robotino® View; 

- izstrādāti vairāki spiesto plašu trenēšanās – apmācības stendiņi, izstrādāts 
jauns laboratorijas darbs mikroprocesoru tehnikā, izveidots rekonstruēts 
laboratorijas darbs „Tiristoru impulsregulatora pētīšana”; 

- izstrādāts jauns frekvenču pārveidotāju vadības stends ar vektoru vadības 
metodes iespēju. 

 

5.2 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras personāls aktīvi darbojas 
arī zinātniskajā pētniecībā (sīkāk info www.rtu.lv, sadaļā zinātne), ES projektu 
piesaistē gan izglītībai, gan zinātnei, kā arī veic uzņēmumu pasūtījuma līgumdarbus, 
tādēļ kā izpildītāji tiek piesaistīti arī studenti. Pētnieciskajā darbā tiek iesaistīti 
pārsvarā visi 3-ā kursa studenti, kas to vēlas. Viņi visi iesniedza RTU studentu 
zinātniski-tehniskās konferences materiālu krājumam publikācijas, kuros atspoguļoti 
pētījumi, kas saistīti ar izstrādājamo bakalaura darbu. Publikāciju tēmas saistītas ar 
datorvadības sistēmu izstrādi, industriālās automātikas un energoelektronikas sistēmu 
pilnveidošanu. 

6 Starptautiskais salīdzinājums 
 
 
Bakalaura akadēmisko studiju programma ir salīdzināta ar elektroinženieru studiju 

programmām HUT (Helsinki University of Technology), BTU (Budapest Technical 
University), KTH (Stockholm Royal Institute of Technology) un Tallinnas 
Tehnoloģiju universitātē (TTU). 

Jānorāda, ka gan Helsinkos, gan Budapeštā ir 4 gadu bakalaura studijas, bet TTU 
ir 3 gadu. Savukārt Zviedrija neatbalsta Boloņas principu ieviešanu inženierzinātnēs 
un tādēļ KTH ir paredzētas civīlinženieru studijas, kurās pirmo 2 gadu laikā māca 
fundamentālos priekšmetus, bet 2,5 nākošo gadu laikā  māca speciālos priekšmetus, 
organizē praksi un bakalaura darbu (eksāmenu) aizstāvēšanu, iegūstot augstāko 
izglītību. Jāatzīmē, ka zviedru pieeju atbalsta arī vairāku citu rietumvalstu augstskolas 
un KTH studiju programma ļoti labi atbilst RTU profesionālo bakalauru studiju 
programmai. Sakarā ar augstākās izglītības statusa iegūšanu, pēc civilinženiera grāda 
iegūšanas KTH ir iespējams uzsākt studijas doktorantūrā. Pārējās aplūkotās 
programmas (izņemot TTU) atļauj paātrinātas (1gads) maģistra studijas. 

HUT un BTU bakalaura grādu iegūst 4 gados 160 KP vai 40 KP gadā apjomā.  
KTH civilinženiera studijas ilgst 4,5 gadus vismaz 180KP apjomā un iegūtais grāds 
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atbilst maģistra grādam. TTU programma ir 3 gadīga 120 KP apjomā, taču tās saturs 
ir faktiski atbilstošs profesionālā bakalaura statusam, jo studijās ir praktiski tikai 
speciālie tehniskie priekšmeti un tiek veikta prakse. Tabulā ir dots visu 5 aplūkojamo 
programmu priekšmetu kredītpunktu sadalījums Latvijas KP sistēmā. 

 
Tabula 2. Akadēmisko bakalauru studiju (vai tām atbilstošu) salīdzinājums 

aplūkotajās augstskolās. 
Priekšmetu 
grupas 

Priekšmeti RTU HUT BTU KTH TTU 

VIP 
Vispār. 

Matemātika 
Ievads specialitātē 
Tehnoloģiju vēsture 

9 
1 
- 

18 
- 
- 

26 
- 
- 

38 
 
7 

10,5 
0,5 
- 

NTP 
Nozares 
Tehn. 
Priekšm. 

Fizika 
Matemātikas papildnodaļas 
Elektrotehnikas pamati 
Ķīmija (materiālzinības) 
Mehānika 
Tēlotāja ģeometrija 
 

6 
7 
6 
2 
2 
- 
 

14 
- 
- 
- 
3 
- 
 

12 
- 
- 
- 
4 
- 
 
 

11 
- 
- 
- 
8 
- 
 
 

8 
6 
8 
6,5 
3,5 
2,5 
 

ITP 
Inform. 
Tehn. 

Datortehnika un datormācība 
 

11 
 
 

6 
 

8 
 

8 
 

5 

NSP 
Nozares 
spec. 
priekšm 

Elektriskie mērījumi 
Regulēšanas teorijas pamati 
Elektriskās mašīnas 
Energoelektronika 
Elektriskās piedziņas teorija 
Elektroapgāde 
Elektronikas priekšmeti 
Elektrotehnikas  nozaru priekšmeti 
Ķēžu teorija un elektrotehnikas 
pamati 
Civīlā aizsardzība 
Darba aizsardzība 
 

3 
2 
5 
3 
6 
2 
11 
11 
5 
 
1 
2 

4 
4 
7 
24 
9 
- 
10 
8 
11 
 
- 
- 

8 
4 
4 
8 
4 
- 
34 
- 
14 
 
- 
- 

6 
4 
4 
6 
9 
- 
14 
- 
18 
 
- 
- 

5 
3,5 
4 
3,5 
6 
9,5 
7 
15,5 
- 
 
- 
2,5 

HOP 
Humanit. 
Obl. 
Priekšm. 

Ekonomika 
Attiecības 
Izvēles HP (arī filozofija) 
Projektu plānošana un menedžēšana 
Menedžments 
Biznesa pamati 
Mārketings 

2 
2 
2 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 
2 
2 
2 

- 
- 
- 
- 
4 
- 
- 

8 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

2,5 
- 
1,5 
- 
- 
- 
- 

VA Svešvaloda (angļu, vācu, franču) 
Angļu val. zinātnē 

4 9 - - 
7 

2 

Brīvā izvēle  5 - - - 4 
Bakalaura 
darbs 

 10 23 30 30 - 

Prakse      3 
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 Kā redzams, vismazāk priekšmetu ir KTH  (15 priekšmeti), tomēr tie ir ar lielu 
kredītpunktu apjomu, kas norāda uz šo priekšmetu pamatīgu apguvi. Tā matemātikas 
priekšmeti sasniedz 30% no kopapjoma, elektrotehniskie - 15%. BTU un HTU 
programmas ir līdzīgas RTU, taču arī šinīs programmās ir liels matemātikas  (16%) un 
elektrotehnikas priekšmetu īpatsvars (22%). 

 Kas attiecas uz elektronikas priekšmetiem, tad RTU programmā to kopapjoms 
ir pietiekami liels (11CP vai 7%), bet , piemēram, BTU programmā ir 3 vairāk. Tomēr 
RTU programmā ir daudz sīku priekšmetu, tāpat arī daudz sabiedrisko, kas atņem 
iespējas veltīt lielāku vērību kaut vai bakalaura darba izpildei. Jāatzīmē, ka TTU 
nemaz nav bakalaura darba un grādu piešķir uz nokārtoto eksāmenu (tai skaitā, gala) 
pamata.  Arī KTH ir gala eksāmeni, kā arī darba aizstāvēšana. 

 
 
Tabula 3. Studiju priekšmetu grupu sadalījums aplūkotajās programmās. 
Priekšm. 

grupas 
RTU HUT BTU KTH TTU 

VIP 10 18 26 45 11 
NTP 23 17 16 19 34,5 
ITP 11 6 8 8 5 
NSP 52 77 76 61 56,5 
HOP 6 8 4 10 4 
VA 3 9 - 7 2 
Brīvā izv. 5    4 
Prakse     3 
Bakalaura 

darbs 
10 23 30 30 - 

Kopā 120 160 160 180 120 
 
Kā redzams, RTU programmā ir mazākā VIP priekšmetu grupa un ļoti mazs KP 

apjoms bakalaura darba izstrādei. Tāpat jāpārdomā sociālo priekšmetu mācīšanas 
lietderību, jo citās augstskolās daudz lielāku uzmanību pievērš ekonomikai un 
menedžmentam. 

 

7 Pārskats par studējošiem 
 
Akreditācijas gadā (2004.) programmā studēja dienas, vakara un neklātienes 

nodaļas studenti (kopskaitā 93). Taču no 2004./2005.m.g. visi nepilna laika bakalaura 
programmas studenti tika pārformēti profesionālajā programmā un akadēmiskais zars 
nepilna laika studijās likvidēts. Arī filiālēs Liepājā un Daugavpilī ir bakalaura studijas 
tikai profesionālajā programmā. 

Sīkāks iedalījums ir dots tabulā 4. Kā redzams studējošo skaits (gan pilna laika, 
gan nepilna laika) katru gadu ir mainīgs - no 55 līdz 93 studentiem. Jāatzīmē studentu 
skaitam akadēmiskajā bakalaura programmā ir tendence samazināties, jo vairāk 
izvēlas profesionālā bakalaura studijas.  

Interese par šo studiju programmu katru gadu pieaug, un arī konkurss uz budžeta 
vietām, kas pagājušā gadā sastādīja 1,2 (I prioritāte) līdz 2,4 (II prioritāte) studenti uz 
budžetu vietu. 
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Tabula 4. Elektrotehnoloģiju datorvadības EBO0 bakalauru studiju programmas dinamika: 
 

Studiju gadi No kopējā studējošo 
skaita studē par GADS      

01.01.-31.12. 
Uzņemti 
atskaites 

gadā 

1 2 3 4 5 6 

St
ud
ēj

oš
ie

 
ko

pā
 

budžetu maksu 

At
sk

ai
tīt

i 
at

sk
ai

te
s g

ad
ā 

At
sk

ai
tīt

i k
ā 

kv
al

ifi
kā

ci
ju

 
ie

gu
vu

ši
 

2004 27 23 34 28 8 0 0 93 57 36 51 14 
2005 46 38 15 13 0 0 0 66 61 5 44 22 
2006 32 29 23 11 0 0 0 63 62 1 27 8 
2007 22 18 24 13 0 0 0 55 55 0 27 7 
2008 25 23 15 20 0 0 0 58 58 0 25 12 
2009 44 40 17 17 0 1 0 75 65 9 22 18  

 
 
Studijas nepabeigušo un kvalifikāciju neieguvušo studentu atbirums pārsvarā ir 

saistīts ar atsevišķu specializēto priekšmetu sarežģīto apguvi, kā arī ar faktu, ka 
studiju programmas studenti jau 2. un 3. kursā strādāja kādā specialitātes uzņēmumā, 
tādēļ bieži kavēja lekcijas un darba apstākļu dēļ nespēja laikā nokārtot sesiju, tādēļ 
bieži vien izvēlējās mācības pamest. Bet kopš 2009.gada situācija uzlabojas, un 
studenti cenšas izpildīt visus pārbaudījumus. Tabulā 5 dots sīkāks iedalījums par 
atskaitījumiem dienas, vakara un neklātienes studiju nodaļās. 

 
 
Tabula 5. Atskaitījuma dinamika dienas(D), vakara(V) un neklātienes(N) nodaļās. 
 

Atskaitīti dažādu iemeslu dēļ  Atskaitīti kā grādu vai 
kvalifik .ieguvuši 

GADS  
01.01.-
31.12. kopā D V N kopā D V N 

2004 38 11 8 19 13 10  3 
2005 21 14 4 3 23 22  1 
2006 19 18  1 8 8   
2007 20 20   7 7   
2008 13 13   12 12   
2009 4 4   18 18   

 
Pēc veiktajām studentu un darba devēju aptaujām, studentu prakses laikā no 2006-

2009 gada, kā arī RTU mācību prorektora veiktajām studentu aptaujām RTU ORTUS 
portālā, var secināt, ka pārsvarā studenti ir apmierināti ar iegūto izglītību un darba 
devēji atzīst, ka studenti pārsvarā ir sagatavoti darbam uzņēmumā, un atsevišķos 
gadījumos tiek īpaši slavēti. Kā arī atsevišķu studentu izstrādātie kvalifikācijas darbi 
tiek atzinīgi novērtēti arī dažādos kvalifikācijas darbu konkursos un saņem godalgotas 
balvas. 

7.1 Studentu iesaistīšanās mācību procesa pilnveidošanā 
 
Studentu iesaistīšanās mācību procesa pilnveidošanā notiek dažādos veidos, 

piemēram, izstrādājot bakalaura darbus, kas saistīti ar studiju procesa uzlabošanu – 
jaunu laboratorijas darbu stendu vai esošo uzlabošana, jaunu mācību materiālu vai 
iekārtu prototipu izstrāde, kā arī studentus pieņemot darbā kā laborantus vai asistentus 
un dažādu ES projektu pieteikumu rakstīšanā (ir veiksmīga pieredze COST un ESF 
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projektos) mācību procesa uzlabošanai, kopā ar katedras mācību personālu. Daļa 
studentu aktīvi iesaistās RTU Studentu parlamenta Studentu pašpārvaldēs, veic 
studentu aptaujas, piedalās fakultātes Domes sēdēs, sniedz ierosinājumus studiju 
procesa uzlabošanai. 

Pārskata periodā ir izstrādāti vairāki bakalaura darbi, kas tieši saistītas ar mācību 
procesa pilnveidošanu, un iegūtās zināšanas ir noderīgas arī industrijā. Pārējās tēmas 
akadēmisko bakalaura studiju programmas studentiem vairāk saistās gan ar Latvijas 
uzņēmumiem nepieciešamām modernizācijas tēmām, gan zinātniski aktuālām un uz  
prototipu izstrādi vērstām tēmām, kuras protams var izmantot arī mācību procesā.  
Izstrādātie bakalaura darbi, kas ir tieši saistīti ar mācību procesa pilnveidošanu, 
pārskata periodā ir šādi: 
 
2006/2007 
Dmitrism Širkins “Līdzsprieguma pārveidotāju universālā laboratorijas stenda 
izveides principi”, vad. asoc. Prof. Iļja Galkins, Artūrs Oļehnovičs “Spēka 
līdzsprieguma pārveidotāju vadības bloka realizācija ar FPGA matricām”,  vad. asoc. 
Prof. Iļja Galkins. 
 
2007/2008 
Jūlija Lukina “Luksoforu un sabiedriskā transporta automātikas datorvadības 
sistēmas izstrāde”, vad. Doc. Nadežda Kuņicina. 
 
2008/2009 
Mārtiņš Reigulis “Ģenētiskā algoritma turnīra selekcijas procedūra elektriskā 
transporta optimālai vadībai”, vad. Dr.sc.ing. Mihails Gorobecs, Kaspars Ābele 
“Energoelektronikas pārveidotāja izpēte un izstrāde kartinga elektropiedziņas sistēmā 
ar ūdeņraža degvielas elementu”, vad. Assist. Oskars Krievs, Mārtiņš Ozolnieks 
REBO0 “Piecu brīvības pakāpju robota darbības izpēte ražošanas tehnoloģiskajā 
līnijā”, vad. Prof. Leonīds Ribickis, Andrejs Gluško “Programmējama 
daudzfunkcionāla darbagalda izpēte”, vad. Prof. Leonīds Ribickis. 
  
2009/2010 (šogad aizstāvēsies) 
Māris Lazdiņš „Programmējamu daudzfunkcionālu virpas darbgaldu izpēte”, vad. 
M.sc.ing. Ingars Steiks, Oskars Karkovskis „Elektriskās piedziņas sistēmas izpēte ar 
speciālās konstrukcijas rotējošām elektriskām mašīnām”, vad. prof. Leonīds Ribickis. 
 

No 2004. Gada kā laboratoriju vadītājs darbā tika pieņemts maģistrants 
A.Avotiņš, kurš pārskata periodā, prof. I.Raņķa vadībā izstrādājis mācību priekšmetu 
„Regulēšanas teorijas pamati” Blackboard – e-vidē, ir realizējis vairākus ESF 
projektus prakses pilnveidošanai, turpina vadīt un organizēt profesionālo bakalaura 
studentu prakses, koordinē laborantu darbu, ir katedras materiāli atbildīgais 
(inventārs, materiāli u.c.), modernizē laboratoriju aprīkojumu, šobrīd studē RTU 
doktorantūrā. No 2005.-2006. Gadam, kā IT laborants strādāja akadēmiskā bakalaura 
students M. Peisenieks. 2006. gadā kā laboranti darbā tika pieņemti pēdējā kursa 
maģistranti: I. Steiks, A.Sokolovs, L.Bisenieks, kas palīdzēja labot un sakārtot 
laboratorijas darbus, to aprakstus, kā arī mācību procesā asistēja profesoriem 
laboratorijas darbu vadīšanā, iestājoties doktorantūrā, viņi turpina strādāt katedrā, 
pilnveidojot studiju procesu, līdzdarbojoties arī bakalaura, inženierprojektu, maģistra 
darbu (kā konsultanti, profesoru vadībā) vadīšanā. No 2007. Gada kā laboranti tika 
pieņemti darbā profesionālo un akadēmisko bakalaura studiju programmas studenti: 
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G.Ašmanis, D.Meike, A.Ļebedevs, kuri izstrādāja jaunus laboratorijas darbu stendus, 
mācību materiālus, kā arī ar A. Ļebedeva palīdzību tika izstrādāta mācību 
programmatūra elektrisko shēmu simulēšanai un laboratorijas darbu nostrādei e-vidē - 
“Virtuall Lab” divas versijas, kas ir bezmaksas programmas mācību procesa 
nodrošināšanai. D.Meike un A.Ļebedevs kopš 2009.gada strādā ārzemēs, G.Ašmanis 
kopš 2008.gada vairāk pievērsies zinātniskajai darbībai jaunajā un Baltijas valstīs 
vienīgajā RTU elektromagnētiskās saderības testēšanas laboratorijā, un nolasa 
atsevišķas lekcijas par jaunākajām tendencēm šajā tēmā. No 2008. Gada mācību 
procesā tika iesaistīts arī maģistrs K.Vītols un no 2009.gada doktorants A. 
Suzdaļenko, kuri pilnveido mācību priekšmetu materiālus, kā arī modernizē 
laboratorijas stendus un to aprakstus. 

 



 

8 Pārskats par akadēmisko personālu 
 
Pārskata periodā, finansiālo iespēju robežās, ir papildināts un atjaunots studiju programmu realizējošais mācībspēks. Studiju procesā ir iesaistīti 
jaunie zinātnieki, pētnieki, divi lektori-speciālisti no industrijas, lielākā daļa personāla ir jaunāka par 40 gadiem, tādēļ katedra ir viena no 
jaunākajām un aktīvākajām katedrām RTU. Sīkāks saraksts dots Tabulā 6. Mācībspēku CV skatīt Pielikumā PB4. 
 
Tabula 6. Elektrotehnoloģiju datorvadības programmas industriālo virzienu specializācijas priekšmetu pasniedzēju saraksts Akadēmiskā 
bakalaura studiju programmai 2010. gadā un perspektīvā  

 
Npk Vārds uzvārds Amats Zinātn. 

grāds 
Priekšmeti Dzimšan

as gads 
Ievēlēt
s līdz 

Piezīmes 

1 Anatolijs Ļevčenkovs Prof. Dr. Programmēšanas tehnoloģijas  Obl. 
Programmēšanas valodas   Obl. 
Datormācība speckurss   Obl. 

1946 2012 
12/06 

 

1a Mihails Gorobecs Pētnieks Dr Loģistikas metodes industriālajā 
elektronikā       Bizv 
Mehatronisko sistēmu elektrisko procesu 
modelēšana       Bizv 

  Var pārņemt visus A. 
Ļevčenkova priekšmetus 

1b Nadežda Kuņicina Asoc. 
Prof. 

Dr Regulēšanas teorijas pamati  Obl. 
Industriālo datortīklu pamati     Bizv 

1977 2010-
31/12 

Var pārņemt visus A. 
Ļevčenkova priekšmetus 

1c Jeļena Čaiko Pētn. Dr. Industriālo datortīklu pamati   Bizv   Var pārņemt visus A. 
Ļevčenkova priekšmetus 

2.  Leonīds Ribickis Prof. HabDr Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati    
Obl 
Zinātniskais seminārs industriālajā 
elektronikā           Obl 

1947 2016 
18/03 

 

2a Inna Buņina Asist Dr  1975  Var aizstāt L.Ribicki 
elektropiedz. priekšmetā 
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2b Ansis Avotiņš Asist Maģ. Elektropiedziņa  Obl 
 

1980  Var aizstāt L.Ribicki 
elektropiedz. priekšmetā 

3. Ivars Raņķis Prof. HabDr Elektrotransp. pusvadīt. pārveidot. Bizv 
Elektrotransporta vilces piedziņas Bizv 
Bak darbu vadīšana   Obl 

1937 2012 
11/06 

 

3a Anastasija Žiravecka Asoc. 
prof 

Dr Ievads specialitātē   Obl 
Augstsprieg. līdzstrāvas elektropārvades 
sist.    Bizv 

1971 31/12 
2016* 

Var aizstāt I.Raņķi 

3b Inna Buņina Asist. Dr Energoelektronika (2)   Obl 1975  Var aizst. I.Raņķi 
3c Aivars Pumpurs Doc. Maģ. Rūpniecības programmvad. sistēmas Izv 1963   
4. Iļja Galkins Prof. Dr Energoelektronika (3)   Obl 

Digitālā elektronika (pamatkurss)   Izv 
Datoru pielietošana TP automatiz. Izv 
 

1973 20118/
02 

 

5. Oskars Krievs Doc Dr Rūpnieciskā elektroniskā apar. Izv 
Elektroniskās iekārtas   Obl 
Rūpn. Elektron. iekārtas  Izv 

1980 2016 
31/12* 

 

6  Valeinis Jānis Asoc. 
prof.  

Dr El. piedziņas vadība un regulēšana Obl. 
 

1936 2011 
08/12 

 

6a.  Anastasija Žiravecka Asoc. 
prof. 

Dr  Var aizstāt J.Valeini 1971 31/12 
2016* 

 

7. Bražis Viesturs Asoc. 
prof 

Dr Ražoš proc. automatizācijas pamati Izv. 
Automatizētie elektrotehnoloģ. proc. Izv 
Elektrotehnoloģiskās iekārtas Izv 

1976 31/12 
2016* 

 

 
Akreditācijas posmā no 2005-10. gadam darbu ar bakalauriem programmā uzsākuši A. Ļevčenkovs, N.Kuņicina, J.Čaiko, O.Krievs, A.Pumpurs, 
I.Buņina, A.Avotiņš, bet darbu beidzis ilggadējais profesors J.Greivulis. Akreditācijas posmā par profesoriem ievēlēti A.Ļevčenkovs, I.Galkins; 
par asociētajiem profesoriem – A.Žiravecka, N.Kuņicina, V.Bražis; par docentiem – O.Krievs, A.Pumpurs, J.Valeinis. Visi pasniedzēji un 
mācību procesā iesaistītie pētnieki veic nopietnu zinātnisko darbu, regulāri publicējas dažādos izdevumos dažādās valstīs, kā arī, lai uzlabotu 
metodisko darbu, ir sagatavojuši un izdevuši 15 mācību grāmatas, kā arī virkni citus metodiskos materiālus.  

 
 



8.1 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 

specialitātes apmācības jomā šobrīd realizē 15 cilvēki (akadēmiskie mācībspēki), kuru 
vidējais vecums sastāda 43,53 gadus, kas nav slikts rādītājs, un 80% no tiem ir ar 
Doktora zinātnisko grādu (sk. Tabulu 7). Pēc sešiem gadiem, ja neveic izmaiņas, 
vidējais vecums pieaugs līdz 49,53 gadiem (sk. Tabula 8), un ticamākā prognoze 
liecina, ka aktīvu līdzdalību mācību procesā varētu pārtraukt profesori I.Raņķis un 
asoc. prof. J.Valeinis, kurus iespējams būs nepieciešams nomainīt ar jauniem 
pasniedzējiem ar vidējo vecumu 36 gadi, tādā gadījumā personāla vidējais vecums 
būs 43,73 gadi. Būtiskas izmaiņas personāla sastāvā netiek plānotas, lai nodrošinātu 
studiju programmas esošo kvalitāti arī pie esošā samazinātā finansējuma un 
palielinātas mācību slodzes.  

Studiju programmas minimālais attīstības politikas mērķis būtu nodrošināt 
studiju programmas personāla kvalifikācijas līmeni un kvalitāti esošajā līmenī, vismaz 
ar esošo personāla skaitu, maksimālais attīstības mērķis būtu celt esošā personāla 
kvalifikāciju un gatavot jaunus kadrus nākamajam periodam pēc 6-12 gadiem. Šobrīd 
institūtā strādā ap 25 jaunie zinātnieki, un doktorantūras studiju programmā 
„Elektrotehnoloģiju datorvadība” studē 21 doktorants, kas nākotnē vairāk strādās 
zinātnisko darbu, bet vajadzības gadījumā var aizvietot akadēmisko mācībspēku. 
 
Tabula 7. Akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” akadēmiskais mācībspēks: 
 

Nr. Vārds, Uzvārds Dzimšanas gads Vecums Grāds 
1 Ainārs Bikšis 1978 32 M.Sc.ing. 
2 Leonīds Ribickis 1947 63 Dr.habil.Sc.ing. 
3 Ivars Raņķis 1937 73 Dr.habil.Sc.ing. 
4 Anastasija Žiravecka 1971 39 Dr.Sc.ing. 
5 Inna Buņina 1975 35 Dr.Sc.ing. 
6 Iļja Galkins 1973 37 Dr.Sc.ing. 
7 Oskars Krievs 1980 30 Dr.Sc.ing. 
8 Bražis Viesturs 1976 34 Dr.Sc.ing. 
9 Valeinis Jānis 1936 74 Dr.Sc.ing. 

10 Mihails Gorobecs 1983 27 Dr.Sc.ing. 
11 Ļevčenkovs Anatolijs 1946 64 Dr.Sc.ing. 
12 Nadežda Kuņicina 1977 33 Dr.Sc.ing. 
13 Jeļena Čaiko 1975 35 Dr.Sc.ing. 
14 Ansis Avotiņš 1980 30 M.Sc.ing. 
15 Aivars Pumpurs 1963 47 M.Sc.ing. 

 vidēji: 1966,47 43,53 80% ar Dr.Sc.ing. 
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Tabula 8. Situācija pēc 6 gadiem un prognozes: 
Nr. Vārds, Uzvārds Dzimšanas 

gads Vecums nomaiņa 

1 Ainārs Bikšis 1978 38 38 
2 Leonīds Ribickis 1947 69 69 
3 Ivars Raņķis 1937 79 36 
4 Anastasija Žiravecka 1971 45 45 
5 Inna Buņina 1975 41 41 
6 Iļja Galkins 1973 43 43 
7 Oskars Krievs 1980 36 36 
8 Bražis Viesturs 1976 40 40 
9 Valeinis Jānis 1936 80 36 

10 Mihails Gorobecs 1983 33 33 
11 Ļevčenko Anatolijs 1946 70 70 
12 Nadežda Kuņicina 1977 39 39 
13 Jeļena Čaiko 1975 41 41 
14 Ansis Avotiņš 1980 36 36 
15 Aivars Pumpurs 1963 53 53 

 vidēji būs:  49,53 43,73 
 
 

Akadēmiskais personāls (ieskaitot docentus) uz termiņu, kas ir garāks par 1 
gadu, konkursa kārtībā tiek ievēlēts fakultātes Domē (pēc ievēlēšanas – amatā tiek 
apstiprināts līdz 6 gadiem), tādēļ šāda konkursa izsludināšana notiek publiski – 
„Latvijas Vēstnesī”, avīzē „Diena”. Tas nodrošina iespēju izvēlēties labāko un 
kvalificētāko kandidātu akadēmiskā personāla atlasei konkrētam amatam. Profesorus 
un asociētos profesorus ievēl zinātniskā Padome P-14, iepriekš izsludinot konkursu. 

Lai programma attīstītos sekmīgi arī turpmāk, visu laiku jānodrošina, lai 
apmācības procesā specialitātē tiktu iesaistīti 3-4 profesori, 3-4 asociētie profesori un 
vismaz 3 docenti. Pašreizējais jauno zinātnieku sastāvs un viņu darbība to nodrošinās 
arī turpmākajos 10-15 gados. 
 
Apmācības attīstība 
 

Akadēmisko studiju programmai turpmākajos 6 gados jāveic studiju 
programmas priekšmetu satura pārbaude un novērtēšana, lai sabalansētu priekšmetu 
teorētisko saturu ar praktisko iemaņu apguvi. Tas palielinātu studentu zināšanu un 
iemaņu kvalitāti, tā students (šeit domāts „vidējais statistiskais students”) būtu 
pieprasīts ne tikai Latvijas darba tirgū, bet arī Eiropas valstu darba tirgos.  

Tādēļ orientējoties uz maksas studentiem un studentiem no ārzemēm, būtu 
jāpārskata šīs programmas, tās jāuzlabo, jāsagatavo mācību materiālus gan latviski, 
gan angliski, tajā skaitā arī jaunajā RTU ORTUS sistēmā, kā arī e-vidē – platforma 
Moodlle. Maksas studentu piesaiste studiju programmai ļaus iegūt papildus 
finansējumu. Katedras personālam nepieciešamas sekot līdzi RTU un Valsts politikai, 
likumiem u.c. reglamentējošiem dokumentiem, kas nosaka vai sekmētu maksas un 
ārzemju studentu piesaisti, kā arī turpmāk vēl ciešāk jāsadarbojas ar RTU ārzemju 
departamentu. 
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Apmācības kvalitātes attīstībai ir nepieciešami arī vieslektori, gan vietējie – no 

Latvijas eksportspējīgiem uzņēmumiem, gan arī no ārzemju uzņēmumiem un 
universitātēm. Vieslektori no Latvijas uzņēmumiem jau šobrīd vada ar 
inženiertehniskiem risinājumiem saistītus priekšmetus (piem. inženieri no Arcus 
Elektronika, EK Sistēmas, TTP), kā arī daži lasa atsevišķas vieslekcijas par 
jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm, tādēļ turpmākajos 6 gados mērķis būtu 
nodrošināt studentiem šādas specifiskas informācijas pieejamību. Tas nodrošina arī 
ciešāku sadarbību RTU un Latvijas uzņēmumu starpā. 
 
 Būtisks faktors studiju programmas ilgtermiņa attīstībai ir finansējums, kas 
tiek piesaistīs dažādu projektu veidā – gan studiju programmu uzlabošanai 
(priekšmeti, programma, prakses u.c.), personāla kompetences paaugstināšanai, kā arī 
infrastruktūras modernizēšanai – pie samazināta valsts budžeta finansējuma, dažādu 
ES fondu projektu piesaiste nākamajos 6 gados būs obligāts IEEI mērķis.  
 

Nākamajos 6 gados ir paredzēts uzbūvēt Ķīpsalā jaunu Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes ēku, tādēļ svarīgi ir pievērst uzmanību kā tiks ierīkotas 
mācību un pētnieciskās laboratorijas, aprīkot tās ar modernām tehnoloģijām un 
iekārtām, izvērtēt kā notiks laboratoriju pārcelšana uz jauno ēku, kā tas ietekmēs 
mācību procesu, u.c. aspektiem. 

 
Tādējādi kadru sagatavošanas politika ir šāda: 
1 – jauno zinātņu doktoru sagatavošana katedras un institūta vajadzībām, 

nodrošinot tiem iespēju darboties institūta vai RTU ietvaros; 
2 – jauno zinātņu doktoru iesaistīšana mācību procesā, vadot praktiskos 

darbus, sagatavojot mācību metodiskos līdzekļus, vadot absolventu kvalifikācijas 
darbus, vienlaikus pakāpeniski paaugstinot viņu akadēmisko kvalifikāciju; 

3 – jauno zinātņu doktoru nosūtīšana uz stažēšanos un kvalifikācijas 
paaugstināšanu ārzemju augstskolās; 

3 – veco  pasniedzēju pakāpeniska nomaiņa ar jaunajiem kvalificētajiem 
mācību spēkiem; 

4 – augsti kvalificētu inženiertehnisko darbinieku iesaiste mācību procesā 
vieslektoru lomā. 
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9 Pārskats par finansējuma avotiem un infrastruktūras 
nodrošinājumu 

 
 
Studiju programmu realizē RTU struktūrvienība Industriālās elektronikas un 

elektrotehnoloģiju katedra, kura saņem Valsts finansējumu studiju programmas 
realizācijai. Finansējuma apjoms pārskata periodā ir bijis ļoti mainīgs, un 
2009./2010.m.g. ir sasniedzis zemāko apjomu no 2004.-2010.m.g. Sadalījumu pa 
gadiem sīkāk skatīt Tabulā 9., kur dots kopējais Valsts finansējums klātienes 
studijām, iekļaujot algu un infrastruktūras nodrošinājuma līdzekļus. 

 
Tabula 9. Akadēmiskā bakalaura studiju programmas finansējums no Valsts, pārskata 
periodā no 2004.-2010.m.g. 
 

Mācību gads Valsts finansējuma apjoms, Ls 

2009./2010.m.g. 26 210 

2008./2009.m.g. 78 630 

2007./2008.m.g. 62 904 

2006./2007.m.g. 50 323 

2005./2006.m.g. 40 259 

2004./2005.m.g. 32 207 

 
Pārskata periodā katedras mācībspēks aktīvi piesaistīja papildus finansējumu, 

piesakot un iegūstot dažādus zinātniski pētnieciskos projektus, līgumdarbus, kā arī ES 
(ESF, ERAF u.c.) projektus, kas ļāva modernizēt laboratorijas un to aprīkojumu 
zinātnisko pētījumu un mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. Pateicoties projektiem, 
bija iespējams piesaistīt studentus, kuri apguva jaunākās tehnoloģijas, piedalījās 
zinātniski-tehniskajās konferencēs un sekmīgi aizstāvēja savus bakalaura darbus ar 
projekta daļu. IEE katedras personāls piedalījās arī lielu projektu īstenošanā. 

 
Projekts Summa 

IEE katedras LZP granti kopā 2005.g. 10725 Ls 
TOP projekts ar A/S REBIR, proj. Vad. L. Ribickis, atb. izpildītājs J. 
Voitkāns.,  

9200 Ls 

ES 6FP projekts EUDEEP RTU daļa. Vadītājs L. Ribickis,  360000 
EUR 

Līgums ar PA „Rīgas gaisma”, „Mērījumu veikšana pašvaldības aģentūras 
„Rīgas Gaisma” apgaismas tīklos un parveidotāju ILUEST NET – 60-I 
energoefektivitātes novērtēšana”. RTU līguma Nr. 6861. Vadītājs I. Galkins. 

2000Ls 

Lietderības koeficienta paaugstināšana vienvadu līnijai, J. Greivulis,  3000,00 
Ls 
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Līgums ar PA „Rīgas gaisma”. RTU līguma Nr. L7044 Vadītājs L. Ribickis, 
atb. Izpildītāji – A. Avotiņš, O. Krievs, Finansējuma apjoms. 

2000Ls 

Līgums Nr.2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./ 0002/0007 par  ESF 
Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 
pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras 
attīstībai” īstenošanu. asoc.prof. J. Valeinis 

2965888 
Ls 

Līgums Nr.2005/0132/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./ 0050/0007 projekta 
„Doktorantūras studiju programmu un to kvalitātes attīstība RTU” īstenošanai. 
Asoc.prof. J. Valeinis 

2304.- Ls 

RTU ZP-09 „Divvirziena jaudas plūsmas kontrollera izveide elektrotransporta 
apakšstacijām”, vad prof. I.Raņķis, finansējums  

9000 Ls 

IEE katedras LZP granti kopā 2006.g. 10892 Ls 
Līgums Nr.2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./ 0001/0002/0007 par  
ESF Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai 
un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras 
attīstībai” īstenošanu. J. Valeinis 

1 480 
026.- Ls 

Līgums Nr.2005/0132/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./ 0050/0007 projekta 
„Doktorantūras studiju programmu un to kvalitātes attīst;ība RTU” 
īstenošanai. J. Valeinis 

2304.- Ls 

Rīgas pilsētas p/a „Rīgas Gaisma” apgaismes tīklu esošā stāvokļa pārbaude un 
novērtējums. Pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma”. Prof. Leonīds Ribickis, 
asist. Oskars Krievs, Asist. Ansis Avotiņš 

4000 Ls 

ERAF Jaunu materiālu un elektrotehnoloģiju datorvadības programmatūras 
izstrāde ūdeņraža enerģētikas sistēmām. LU Prof. J. Kleperis, Prof. L. Ribickis 

20000 Ls 

ERAF/CFLA Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmoniku 
kontrolieru vadība ar izplūdušo loģiku Asoc. prof. Iļja Galkins 

25000 Ls 

IZM-RTU Projekts R 7075 „Divvirziena jaudas plūsmas vilces apakšstacijas 
izpēte”, finansējums Ls  I. Raņķis, V. Bražis 

20000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0050/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” sadarbībā ar Latvenergo” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš. 

25000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0046/0007 „Skolēnu 
profesionālās orientācijas mājas lapas izveidošana un semināru rīkošana 
elektrotehnoloģiju datorvadībā”, projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka 

4000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0051/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2006-2007.g. II pusg.” , projekta vadītāja asoc.prof. A. 
Žiravecka. 

8000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0053/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība”” , projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka. 

25000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0056/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2006-2007.g.II_L” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš. 

8000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0054/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2006-2007.g. II pusg.” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš. 

8000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0121/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība”” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.  

25000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0038/0007 „RTU IEEI 
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”, projekta vadītāja 
asoc.prof. A.Žiravecka. 

12000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0075/0007 „Prakšu 25000 Ls 
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pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2008” , projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka. 
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0045/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2008_L” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.  

25000 Ls 

ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0120/0007 „Prakšu 
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju 
datorvadība” 2008” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš. 

25000 Ls 

SIA „INNOVIA” pētījumi augstfrekvences transformatora izstrādē. Vadošais 
pētnieks Iļja Galkins, Pētnieks Jānis Voitkāns, Pētnieks Oskars Krievs, 
asistents z.d. Alvis Sokolovs, asistents z.d. Lauris Bisenieks, asistents z.d. 
Ingars Steiks. 

20000 Ls 

RTU pētniecības projekts ZP-2006/09  „Elektrotransporta rekuperācijas 
enerģijas superkondensatoru uzkrājēju izpēte”, projekta vadītājs prof. I. 
Raņķis, vad. pētn. V. Bražis. 

10000 Ls 

IZM/RTU ZP-2007/09 „Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar 
superkondensatoriem izstrāde un izpēte ”, projekta vadītājs asoc.prof. 
I.Galkins.  

8000 Ls 

IZM/RTU ZP-2006/07 “Energotaupošu vadības metožu analīze un sintēze 
maiņstrāvas piedziņā izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas”, projekta 
vadītājs prof.J.Greivulis. 

8000 Ls 

IZM/RTU Nr. ZP-2007/10  „Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte 
regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas”, projekta vadītāja vad.pētn. J. 
Čaiko.   

8000 Ls 

EEF „Vielas mitruma mērīšanas iespēju izpēte gatavos produktos ar 
nesagraujošās testēšanas metožu palīdzību”, projekta vadītājs asoc.prof. A. 
Purviņš. 

2000 Ls 

R 7205 „Saules enerģijas fotoelektrisko pārveidotāju pozicionēšanas sistēmas 
uzstādīšana, spēka pārveidotāja izstrāde un sistēmas analīze”, projekta vadītājs 
asoc. prof. I. Galkins. 

10000 Ls 

R 7200 ”Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna – 
maiņstrāvas piedziņa”, projekta vadītājs prof. L.Ribickis. 

10000 Ls 

R 7207 „Elektroiekārtu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz 
mākslīgo neironu tīklu bāzes”, projekta vadītāja vad. pētn. J. Čaiko. 

10000 Ls 

R 7210 „Divvirzienu jaudas plūsmas kontrollera ar sinusoidālu tīkla strāvu 
izveide elektrotransportam”, projekta vadītājs prof. I. Raņķis. 

10000 Ls 

R7208 „Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde”, 
projeklta vadītājs prof. A. Ļevčenkovs. 

10000 Ls 

R 7209  „Matricveida frekvenču pārveidotāja spēka daļas izstrāde integrētai 
asinhronai piedziņai”, projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka . 

10000 Ls 

R7211 „Elektroenerģijas procesu optimizācija transporta intelektuālās 
sistēmās”, projekta vadītāja vad. pētn. N. Kuņicina. 

10000 Ls 
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10 Pārskats par arējiem sakariem 
 

10.1 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
Programmas studenti tiek epizodiski nosūtīti uz stažēšanos ārzemju tehniskajās 

universitātēs – Aalborgas Dānijā, Aahenes un Duisburgas Vācijā, Turīnas – Itālijā, 
Cīrihes Šveicē, Stokholmas Karaliskajā - Zviedrijā, Tallinas - Igaunijā un citās.  Tiek 
arī realizēti kopīgi ES ietvarprogrammu zinātniskās pētniecības projekti, kā arī 
pieteikti vairāki COST un INTERREG projekti. 

Katedras pasniedzēji regulāri kontaktējas ar Lietuvas un Igaunijas tehnisko 
augstskolu radniecisko specialitāšu pasniedzējiem.  

Profesors L.Ribickis ir Eiropas PEMC (Power Electronic and Motion Control) 
Padomes loceklis un pastāvīgi uztur koordinējošās saites ar šīs specialitātes 
pārstāvjiem dažādās Eiropas augstskolās. 

Kopš 2008.gada IEEI organizē Pasaules IEEE asociācijas sekciju Latvijā, kas ļauj 
studentiem kļūt par šīs asociācijas biedriem ar atvieglotu samaksu, kā arī 
pasniedzējiem ir piekļuve pie zinātniskās pētniecības jaunākajiem sasniegumiem un 
literatūras. 

Kopš 2009.gada IEEI ir uzņemts Eiropas spēka elektronikas centrā – ECPE, kur 
tiek realizēti zinātniskās pētniecības projekti Eiropas lielākajiem uzņēmumiem, 
pagaidām IEEI ir vienīgais Latvijas institūts, kam ir dots šāds augsts novērtējums. 

Kopš 2009. Gada IEEI ir uzņemts ARTEMIS-IA, kas ir Eiropas Iegultās 
Elektronikas sistēmu asociācija, un iesaistās Eiropas pētniecības projektos. 

 
 

10.2 Sadarbība ar darba devējiem 
 
Ar darba devējiem izveidojies ciešs kontakts caur Latvijas elektrotehnikas un 

elektronikas rūpniecības asociāciju LETERA, kuras valdes loceklis ir šīs programmas 
direktors prof. L.Ribickis. Regulāri tiek apspriestas prasības pret beidzēju 
kvalifikāciju, brīvajām darba vietām un citi jautājumi. Izveidojušies cieši individuālie 
kontakti starp katedras pasniedzējiem un asociācijas organizācijas vadītājiem. Sevišķi 
ciešas saites ir ar Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcu un tās meitas organizācijām, kas 
nodrošina prakses vietas, kā arī ar Latvijas dzelzceļu, kas nodrošināja ar prakses 
vietām visus dzelzceļa automātikas specialitātes studentus. 

2008./2009.m.g. tika noslēgts sadarbības līgums ar AS Rīgas elektromašīnbūves 
rūpnīca, kura ietvaros paredzēts, ka rūpnīca sekmēs studentu praksi. Balstoties uz šo 
sadarbības līgumu, tika nosūtīti studenti praksē uz rūpnīcu. 

EEF IEEI absolventi un pat studenti ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Visi profesionālā 
bakalaura studijas beigušie atradīs darbu ražojošos un pakalpojumu sfēras 
uzņēmumos. Te jāmin Rīgas PU Tramvaju - trolejbusu pārvalde, VAS Latvenergo un 
meitasuzņēmumi, SIA „LEC”, SIA „Jauda”, SIA „Remus”, PU „Rīgas Gaisma”, PU 
"Rīgas Ūdens", SIA EK Sistēmas, SIA Arcus Elektronika, SIA Energy Line, SIA 
ABB Latvia, SIA Siemens Latvia, A/S Rīgas Piena Kombināts, SIA Danfoss Latvia, 
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SIA Accenture u.c. Uzņēmumi prakses vietām ir bijuši ļoti daudz un dažādi, to 
uzskaitījums ir dots katedras mājaslapā http://www.etdv.rtu.lv/prakuzne.html. 

LETERA nepārtraukti izsaka akūtu jaunu speciālistu trūkumu elektrotehnoloģiju 
datorvadībā. Jāatzīmē tādi uzņēmumi kā SIA EK Sistēmas, VAS Latvenergo un SIA 
ABB Latvia, kas ir ziedo līdzekļus IEEI mācību laboratoriju pilnveidošanai un 
modernizēšanai. SIA ABB Latvia ir uzdāvinājusi modernas rokasgrāmatas un 
frekvences pārveidotājus elektriskās piedziņas vadības laboratorijas modernizēšanai, 
kā arī piedāvājis jaunas prakses vietas ABB uzņēmumos, kā arī nodrošināja 
ekskursijas uz ABB rūpnīcām. Lielu interesi par šo studiju programmu 2010.gadā 
izrādīja firma „Schneider”, tiek pārrunātas iespējas par prakses vietām uzņēmumā, 
ekskursijām, laboratorijas aprīkojuma dāvinājuma un citas sadarbības iespējas. 
Pateicoties praksēm studenti jau prakses laikā gandrīz visi iegūst savu nākošo darba 
vietu prakses uzņēmumā, tādēļ absolventiem nav būtisku problēmu integrēties darba 
tirgū. 

 

11 Pārskats par pašnovērtējuma ziņojumiem 
 

Pārskata periodā veikto pašnovērtējuma ziņojumu pārskats par plāniem un to izpildi, 
apkopots tabulā 10. 

 
Tabula 10. Profesionālo bakalauru pašnovērtējumu ziņojumu plānu realizācija. 

Plāns Gads, kurā 
 iekļauts  
ziņojumā 

Izpilde 

Nepieciešams uzlabot 
programmas realizētāju 
materiāli-tehnisko bāzi, 
piesaistot dažādu finansējumu 

2005., 
2006.,2007., 
2008.,2009. 

2006., 2007., 2008. g. iegūts ESF finansiālais 
atbalsts prakses sakārtošanai 120,0 tūkst. LS 
apjomā 
2005.,06. g. ERAF atbalsts iekārtu 
modernizācijai Ls 70 tūkstoši apjomā 
2008.,09.g ERAF atbalsts automatizētās 
miniražotnes izveidei – 220 tūkst. Ls 

Nepieciešams sagatavot jaunus 
mācību līdzekļus, izveidot 
jaunus laboratorijas darbus, 
laboratorijas darbu aprakstus, 
prakses realizācijas normatīvos 
dokumentus 

2005., 2006., 
2007., 2008., 
2009. 

2008. Profes. Studiju programmas „ETDV” 
prakses rokasgrāmata – Rīga:RTU, 18 lpp. 
2008.g. IEEI mājas lapā izvietota informācija 
par prakses noteikumiem un realizācijas 
iespējām 
2009. I.Galkins MSP mikrokontrolleru 
pielietoš. Pamati – Rīga:RTU-229 lpp 
2007. I.Raņķis, A.Žiravecka Industriālās 
elektronikas pamati – RTU- 212 lpp un vēl 7 
citas mācību grāmatas 1000 lpp kopapjomā, 
izveidoti 10 jauni laboratorijas darbi un to 
apraksti 

Paplašināt sakarus starp 
Datorizēto elektrisko 
tehnoloģiju virziena 
radniecīgajām augstskolām 

2005., 2006., 
2007., 2008., 
2009. 

Kopš 2005. g. regulāra sadarbība ar Tallinnas 
TU atbilstošo institūtu un tā darbiniekiem, 
zinātnieku apmaiņa stāžēšanai, sadarbība ar 
Latvijas LU un LJ A.  
Kopš 2005. gada programmā ieviesta izvēles 
priekšmetu grupa dzelzceļa automātikā un 
elektrotransportā (20 priekšmeti) sadarbībā ar 
RTU Transporta institūtu 

Nostiprināt IEEI zinātnisko 
potenciālu, turpināt atjaunot 

2005., 2006., 
2007., 2008., 

No 2005./06. m. g. darbu pie programmas 
uzsāka asoc.pr. (2007. prof.) A.Ļevčenkovs, 
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pasniedzēju sastāvu 2009. doc. (2009. asoc.prof.) N.Kuņicina, asoc. prof. 
I.Galkins, 2008. prof., V.Bražis 2007. asoc. 
prof.; jauno doktorantu skaits pieaudzis no 11 
līdz 21 

Turpināt optimizēt studiju 
programmu, ietverot tajā kursus 
par jaunākajiem zinātnes un 
tehnoloģiju sasniegumiem 
automatizētajās elektriskajās 
tehnoloģijās 

2005., 2006., 
2007., 2008., 
2009. 

2006. g. ieviesti brīvās izvēles priekšmeti  
EEI411 Industriālo datortīklu pamati (2) 
EEI482 Loģistikas metodes industriālajā 
elektronikā (2) 
EEP346 Elektrotransporta vilces piedziņas (2) 
EEP347 Elektrotransporta pusvadītāju 
pārveidotāji (2) 
2009. g. EEI689 Rūpniecisko robotu vadības 
kontrolleru programmēšana (3) 

Paplašināt darbu ar vidusskolu 
un koledžu absolventiem, 
nodrošinot programmas 
popularizāciju, palielināt 
bakalaura profesionālās studijas 
reflektējošo skaitu un radot 
konkursu uz studiju vietām 

2006., 
2007., 2008., 
2009. 

2006. g. izveidoti  jauni bukleti par studijām 
programmā, Internet vidē mājas lapā izvietots 
materiāls Ievads specialitātē 35 lpp. apjomā; 
Brošūra Ievads specialitātē izdota RTU 
izdevniecībā. 
Konkurss pieaudzis no 1,1 2005. gadā līdz 1,9 
2009. gadā. 
Izveidota speciāla mājas lapa vidusskolēniem 
www.ieei.rtu.lv  par studiju iespējām 
programmā  un to aprakstu  
Ikgadēja piedalīšanās izstādēs Skola, 
Robotika, atvērto durvju organizēšana; 
sadarbošanās līgumi ar 49., 3., 1. ģimnāziju. 
Regulāra skolēnu un skolotāju iesaiste skolēnu 
zinātniski-pētniecisko darbu izstrādē un 
prezentēšanā. 

Kopā ar IZM risināt jautājumu 
par optimālo budžeta vietu 
skaitu bakalaura profesionālajā 
programmā 

2006., 
2007., 2008., 
2009. 

Kopš 2006./07. m.g. ar IZM atbalstu 60 
budžeta vietu skaits palielināts uz 90; 
turpmākajos gados vietu skaits ik gadus tiek 
palielināts par dažām vietām 

Izstrādāt normatīvos 
dokumentus par bakalaura 
darbu ar projekta daļu 
izveidošanas noteikumiem , kā 
arī par prakses izpildi un 
atskaitēm par praksi 

2006., 
2007., 2008., 
2009. 

2008. Profes. Studiju programmas „ETDV” 
prakses rokasgrāmata – Rīga:RTU, 18 lpp. 
2008.g. IEEI mājas lapā izvietota informācija 
par prakses noteikumiem un realizācijas 
iespējām. 
 Katru gadu tiek atjaunoti bakalaura darbu un 
projektu izpildes uzdevumi, uzlabota darbu 
recenzēšanas un galīgās novērtēšanas 
dokumentācija  

Pārstrādāt studiju programmu, 
samazinot kredītpunktu skaitu 
2-3 priekšmetos, taču tajos 
paredzot studiju projektu 
vismaz 2 KP apjomā 

2007., 2008., 
2009. 

2007.g. programmā priekšmeti Elektrisko 
piedziņu teorētiskie pamati (6KP) un Digitālās 
elektronikas pamati (4) sadalīti katrs divās 
daļās, ieviešot Elektriskā piedziņa (studiju 
projekts) (2) un Digitālā elektronika  (studiju 
projekts) (2), kā arī jaunu studiju projektu 
Programmēšanas tehnoloģijas (studiju 
projekts) (3), nomainot Ciparu elektroniku un 
dat. Arhitekt. (3) Studiju projektu izpilde 
uzsākta 2009./10.m.g.  

Nepieciešams sagatavot jaunus 
mācību līdzekļus, izveidot 
jaunus laboratorijas darbus, 
laboratorijas darbu aprakstus, 
prakses realizācijas normatīvos 
dokumentus, izvietojot ORTUS 
vidē 

2009. Uzsākts darbs e-studiju materiālu izvietošanā 
ORTUS, paplašinātu studiju priekšmetu 
reģistra materiālu izveidē, balstoties uz 
kompetences prasībām 
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12 Kopējais novērtējums un plāni (SVID analīze) 
 
 

12.1 S – programmas realizācijas stiprās puses 
 

1 Programmas praktiskā orientācija, kas piesaista jaunos studentus, apmācītie 
speciālisti ir ļoti nepieciešami visās tautsaimniecības nozarēs.  

2 Bakalaura grāda līmenis ir pietiekami augsts. 
3 Ļoti laba apmācība elektrotehnikā, elektronikā, elektriskās mašīnās un 

piedziņā, energoelektronikā un citās elektriskajās tehnoloģijās, ko veic 
pieredzējuši un kvalificēti pasniedzēji. 

4 Nodrošina operatīvas un ciešas saites ar darba devējiem, iegūt tehnisko 
palīdzību. 

5 Iegūt aktuālo informāciju par darba tirgus vajadzībām Latvijā un 
tautsaimniecības attīstību. 

6 Atbilstība Boloņas noteikumiem, jo studenti pēc 3-ā kursa uzsāk praktisku 
darbu. 

7 Ciešas saites ar ārzemju tehniskajām augstskolām, kas ļauj periodiski nosūtīt 
studējošos uz ārvalstu tehniskajām augstskolām pilnveidotas apmācības 
nolūkos. 

8 Liels jauno pasniedzēju īpatsvars programmā un aktīvā kvalifikācijas 
paaugstināšana. 

9 Studijas ļauj plaši iepazīt ārzemju firmu tehnoloģiju sasniegumus. 
10 Ļauj labākajiem turpināt studijas maģistratūrā un arī doktorantūrā. 
11 Ir ierīkota modernākā Ražošanas procesu automatizācijas laboratorija Latvijā. 

 

12.2 V – programmas realizācijas vājās puses 
 

1 bakalaura programmā tikai nesen uzsākta sarežģīta apmācība automatizācijas 
jautājumu praktiskai risināšanai; 

2 laboratoriju bāze vēl nav pietiekami moderna; 
3 nav iespēju apmaksāt bakalauru vadītāju darbu no uzņēmumiem; 
4 nav pietiekami plašas telpas, lai apkalpotu pieaugošo studentu skaitu 

programmā; 
5 nav finansiālu iespēju uzaicināt ārzemju vieslektorus; 
6 studiju laikā studentiem nav nekādas saites ar ražošanu; 
7 būtiski samazinātais valsts budžeta finansējums neļauj uzlabot un modernizēt 

studentu apmācību. 
 

12.3 I – iespējas ārpus universitātes 
 

1 nodrošināt darba devējiem un uzņēmumu darbiniekiem saiti ar programmas 
realizētājiem un studentiem; 
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2 bakalaura darbu izstrāde sekmē augstskolas zinātniskā potenciāla 
nostiprināšanu un sadarbību ar ražošanas uzņēmumiem; 

3 darba devējiem ļauj novērtēt jaunos speciālistus un tos izvēlēties jau studiju 
laikā; 

4 ļauj darba devējiem novērtēt programmas kvalitāti un dot priekšlikumus tās 
uzlabošanai; 

5 ļauj darba devējiem sniegt orientētu materiāli-tehnisko palīdzību programmas 
realizēšanā; 

6 dod iespēju piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus gan apmācības iekārtu ieguvei, 
gan prakses organizācijas pilnveidošanai. 

 

12.4 D – draudi programmas sekmīgai realizācijai 
 

1 nav pietiekamas mācību telpu platības uz studējošo skaitu; 
2 pasniedzēju slodze ir pārlieku liela un to samazināt neļauj samazinātais 

finansējums no Valsts budžeta;  
3 maksas studentu piesaistes grūtības sakarā ar nenoteikto darba tirgu un 

tautsaimniecības attīstību; 
4 ļoti lielais studējošo atbirums gan sekmības, gan citu iemeslu dēļ (akadēmiskie 

atvaļinājumi); 
1 samazinātais budžeta finansējums. 

 

12.5 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 
1 paplašināt darbu ar vidusskolu un koledžu absolventiem, nodrošinot 

programmas popularizāciju, bakalaura profesionālās studijās reflektējošo 
skaitu un radot konkursu uz studiju vietām, 

2 kopā ar IZM risināt jautājumu par optimālo budžeta vietu skaitu bakalaura 
profesionālajā programmā, 

3 nepieciešams uzlabot IEE institūta materiāli tehnisko bāzi, piesaistot dažādu 
papildus finansējumu, 

4 nepieciešams sagatavot jaunus mācību līdzekļus Industriālās elektronikas un 
elektrotehnoloģiju katedras vadītajos mācību priekšmetos, izveidot jaunus 
laboratorijas darbus, laboratorijas darbu aprakstus,  

5 paplašināt sakarus starp augstskolām, kas realizē radniecīgas Datorizēto 
elektrisko tehnoloģiju virziena profesionālās bakalaura programmas, 

6 nostiprināt IEE institūta zinātnisko potenciālu, turpināt atjaunināt pasniedzēju 
sastāvu, 

7 turpināt optimizēt studiju programmu, ietverot tajā kursus par jaunākajiem 
zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem automatizētajās elektriskajās 
tehnoloģijās, 

8 ieviest kuratoru pozīcijas darbam ar I kursa studentiem, kas uzlabotu saites 
starp katedru un studentiem, un veicinātu sekmības uzlabojumu, 

9 organizēt ekskursijas uz rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem. 
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PB1 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

   Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
 
   Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
   institūts                                                                      
                                                                                      

 
Papildus izmaiņas akceptētas 
2005.g.21. marta RTU Senāta sēdē, 
prot. Nr.494, kā arī ar pror. Rīkoj. 

                                                                                     

Studiju progr. apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2000.g.25.04., 
prot.Nr.449  un, saskaņā ar RTU 
Senāta 2002.g.25.februāra lēmumu 
“Par bakalaura  akadēmisko studiju 
programmu struktūru”, tajā izdarītas 
izmaiņas, kas akceptētas   RTU 
Senāta 2002.g. 29.aprīļa sēdē, 
prot.Nr…467………. 

Nr 02/08 no 17. 02. 2006 
 
Mācību prorektors ………………….

U. Sukovskis
STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Elektrotehnoloģiju datorvadība 
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas  
Nominālais studiju ilgums: 3 gadi  
Studiju apjoms: 120 kredītpunkti  
Iepriekšējā izglītība:  vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē 
 
              Studiju programmas šifrs EBO0 
                                Uzņemšana ar 2002./2003. m.g. 
 
OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI    85 KP 
1.   Matemātika         9 KP 
2.   Fizika          6 KP 
3.   Mehānika          2 KP 
4.   Elektrība un magnētisms                  2 KP 
5.   Vispārīgā ķīmija         2 KP 
6.   Datormācība (pamatkurss)      3 KP 
7.   Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā)   2 KP 
8.   Civilā aizsardzība        1 KP 
9.    Ekonomika         3 KP 
10.  Sociālās attīstības modeļi       2 KP 
11.  Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)    2 KP 
12.  Varbūtības teorija un matemātiskā statistika               2 KP 
13.  Ievads studiju nozarē       1 KP 
14.  Fiziskā audzināšana       0 KP                     
15.  Elektrotehnikas teorētiskie pamati     6 KP  
16.  Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija    3 KP 
17.  Elektroniskās iekārtas       4 KP 
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18.  Elektriskie mērījumi        3 KP 
19.  Energoelektronika        3 KP 
20.  Elektriskās mašīnas        5 KP 
21.  Regulēšanas teorijas pamati      2 KP 
22.  Ciparu elektronika un datoru arhitektūra     3 KP 
23.  Ķēžu teorija        5 KP 
24.  Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati      6 KP 
25.  Elektroapgāde        2 KP 
26.  Programmēšanas valodas datortehnoloģijās    3 KP 
27.  Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā   3 KP 
 
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI    20 KP 
1. Specializējošie  priekšmeti             13 KP 
1.1.  Signālu teorijas pamati       3 KP 
1.2.  Elektrotehnoloģiskās iekārtas      5 KP 
1.3. Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana    6 KP 
1.4.  Ražošanas procesu automatizācijas pamati    3 KP 
1.5.  Digitālā elektronika (pamatkurss)     4 KP 
1.6.  Elektriskās mikromašīnas      3 KP 
1.7.  Enerģētikas pamati       3 KP 
1.8.  Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā  2 KP 
1.9.  Zinātniskais seminārs industriālā elektronikā    2 KP 
1.10.Elektronu ierīces        3 KP 
1.11.Elektriskie aparāti       3 KP 
2.    Humanitārie un sociālie priekšmeti             4 KP 
3.1. Vispārējā socioloģija        2 KP 
3.2. Saskarsmes pamati       2 KP 
3.3. Politoloģija        2 KP 
         
3. Valodas                3 KP 
2.1.  Angļu valoda         3 KP 
2.2.  Vācu valoda        3 KP 
2.2.   Franču valoda         3 KP 
 
C.   BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI    5 KP 
E.   GALA PĀRBAUDĪJUMI     10 KP 
1.  Bakalaura darbs          10 KP 
 
                                                                 Kopā:  120 KP 
 
 
Programma ar izmaiņām akceptēta …………EEF…………………… fakultātes 
domes 2002. g. 4.aprīļa sēdē, prot. Nr. 16 
Priekšsēdētājs                                   J.Gerhards 
 
Programma ar izmaiņām izvērtēta elektrotehnoloģiju datorvadības nozares studiju 
programmu komisijas sēdē 2002.g. 4.aprīlī 
Priekšsēdētājs                                   L.Ribickis 
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RTU studiju priekšmets "Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā)" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI211 

Nosaukums Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ļevčenkovs Anatolijs - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Gorobecs Mihails - Doktors, Vadošais pētnieks 

Ivanovs Jurijs - Doktors, Docents 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Elektrisko tehnoloģiju un industriālās elektronikas specializētās programmēšanas paketes Matlab, 

Mathcad un PSpice un to pielietošana. Datu ievade un izvade Matlab un Mathcad. Datu apstrāde un 

iebūvēto funkciju pielietošana Matlab un Mathcad. Rezultātu grafiskā attēlošana un formatēšana. 

Ievads Simulink paketē. Ievads PSpice paketē. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt pamatzināšanas par elektriskiem procesiem to modelēšanu specializētās programmēšanas 

paketēs. Iegūt prasmes ar datora palīdzību veikt laboratorijas darbu rezultātu attēlošanu un 

formatēšanu. Iemācīt noformēt darbu atbilstoši studiju darbu noformēšanas noteikumiem.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mājas darbu izpilde un laboratorijas darbu noformēšana. Studiju darba noformēšana. 

Literatūra 1.  F. Gustafsson, N. Bregman MATLAB for Engineers Explained, Springer, ISBN 1852336978, 

2003, 218 p.  

2.  A.Ļevčenkovs. Datormācības pamati industriālajā elektronikā [rokraksts]: speckurss, Rīga, 

RTU, 2004   

3. E-studijas (www.itslatvia.lv) 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Datorklase (203. telpa, 12 datori), datornodrošinājums MATLAB/Simulink, Mathcad, PSpice, MS 

Office 

Nepieciešamās priekšzināšanas zināšanas datormācībā, fizikā, matemātikā 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DMF101 Matemātika UN MFA101   Fizika UN DIP101   Datormācība (pamatkurss) 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Strāva, spriegums un enerģija elektriskā ķēdē  2 

Darbs ar Matlab paketi un Simulink modelēšanas vidi 2 

Pretestība. Induktivitāte. Kapacitāte 2 

Darbs ar Matlab paketi un Simulink bibliotēku SimPowerSystems  2 

Elektrisko ķēžu aktīvie un pasīvie elementi 2 

Līdzstrāvas ķēžu modelēšana Simulink vidē 2 

Vektoru diagrammas. Kirhofa likumi.  2 

Kirhofa likumu modelēšana Simulink vidē 2 

Sinusoidālo strāvu un spriegumu pamatīpašības. Maiņstrāvas ķēžu īpatnības 2 

Maiņstrāvas ķēžu modelēšana Simulink vidē 2 

Pretestība, induktivitāte un kapacitāte sinusoidālās strāvas ķēdē  2 

Līdzstrāvas dzinēja un tā vadības modelēšana 2 

Maiņstrāvas ķēde ar virknes pretestības, induktivitātes un kapacitātes slēgumu 2 

Maiņstrāvas dzinēja un tā vadības modelēšana Simulink vidē 2 

Maiņstrāvas ķēde ar virknes pretestības, induktivitātes un kapacitātes slēgumu 2 

Elektriskās piedziņas elektromehānisko procesu modelēšana Simulink vidē 2 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot atpazīt virtuālās elektriskās iekārtas un izveidot elektrisko shēmu datormodeļus.   

 

Laboratorijas darbi datorklasē. Studiju darbs.  

Spēj definēt līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementus, nosaukt to īpašības, uzskaitīt 

pamatlielumus un aprakstīt šo objektu datorinterpretāciju. 

Kontroldarbi par lekcijās pasniegto materiālu. 

Prot uzzīmēt vektordiagrammas, kopsavilkt darba rezultātus par datora pielietošanu elektrisko ķēžu 

pētīšanā 

Studiju darbs. 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     2.0 1.0 0.0 1.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Ievads specialitātē" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEL100 

Nosaukums Ievads specialitātē 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Žiravecka Anastasija - Doktors, Vadošais pētnieks 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 1.0 kredītpunkti, 1.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studenti tiek informēti par elektrotehnikas attīstību, elektrotehnikas apmācības veidiem, 

elektroenerģijas resursiem, elektroenerģijas ģenerēšanu, pārvades tīkliem, enerģijas sadali,  sistēmu 

elementiem. Lekcijas satur arī informāciju par elektroenerģētiskiem automatizācijas uzdevumiem, 

režīmu novērošanu, dispečerizāciju, elektroenerģijas patērētājiem, elektriskām tehnoloģijam, 

elektroenerģijas pārveidošanu. Tiek aplūkota elektromotoru pielietošana un elektroenerģijas 

patērētāju automatizācija.  Tiek sniegti elektrotehnikas pamati un aplūkoti elektrisko ķēžu 

atrisinājumu dažādas metodes. Tiek dota informācija par brīvās izvēles priekšmetiem tupmākām 

mācībām. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Galvenais priekšmeta mērķis ir tuvāk iepazīstināt studentus ar izvēlēto specialitāti, visām apmācību 

iespējām šajā jomā un priekšmetiem, kurus ir nepieciešams apgūt veiksmīgai studiju pabeigšanai. 

Pārliecināt studentus priekšmetu dziļākas un labākas apgūšanas nepieciešamībā. Dot priekšstatu 

pamatotākai izvēles priekšmetu izprašanai, lai studenti varētu ar sapratni tuprmāk izvēlēties 

nepieciešamos priekšmetus. Ievadīt elektrotehnikas pamatu būtībā, lai studenti izprastu to teorētisko 

un praktisko 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti atrisina 3 mājas uzdevumus.   

Studenti individuālājā kārtībā izvēlas brīvās izvēles priekšmetus studijām 2. un 3. kursā. 

Literatūra I.Raņķis Ievads specialitātē. Rīga:RTU, 2003, 41 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

 Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, fizika, elektrība un magnētisms vidusskolas līmenī. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Specialitātes vispārējais raksturojums, darba vietas, profesija. Galvenie studiju virzieni un to raksturojums 2 

Elektrotehnikas pamatjēdzieni un galvenie likumi. Elektrība un magnētisms. 2 

Elektrība un magnētisms (turpinājums). Uzdevumu atrisinājums. 2 

Elektromotoru pamatjēdziens. Maiņsprieguma pamatjēdziens. Uzdevumu atrisinājums. 2 

Moderno elektrisko piedziņu sistēmu uzbūve un to elementi. Inženieruzdevumi piedziņas sistēmu izveidē.  2 

Pusvadītāju pārveidotāju pielietojums elektriskajā piedziņā, elektroapgādē un patērētāju sistēmās  2 

Ievads brīvās izvēles priekšmetos 2. un 3. kursiem 2 

Ievads brīvās izvēles priekšmetos 2. un 3. kursiem. Ieskaišu nodarbība. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Students zina elektroinženiera pienākumus un uzdevumus, mācību programmas priekšmetu saturu un 

mērķi. Students spēj atpazīt un nosaukt specializācijas virzienus. 

Students var viegli nosaukt, kādi priekšmeti ir 

nepieciešami darbam vienā vai otrā 

specializācijā. 

Students prot atrisināt elementārus uzdevumus elektrībā un elektromegnētismā, pielietojot  

elektrotehnikas pamatlikumus. 

Studenti skaitliski atrisina vismaz trīs 

uzdevumus, saņemot  ieskaiti.  

Izmantojot iegūtās zināšanas par brīvās izvēles priekšmetiem, analizējot jomas, kurās priekšmeti tiek 

pasniegti, spēj novērtēt noteiktā priekšmeta nepieciešamību. 

Studenti individuālājā kārtībā argumentēti 

izvēlas brīvās izvēles priekšmetus savām 

tupmākajām mācībām. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   1.0 1.0 0.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Elektroniskās iekārtas" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP475 

Nosaukums Elektroniskās iekārtas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Krievs Oskars - Doktors, Vadošais pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt praktiskās nodarbības, pārbaudīt 

praktisko darbu izpildi. 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Elektronisko iekārtu barošanas mezglu tipveida struktūras. Lineārie un impulsu darbības sprieguma 

regulatori, to darbības principi un populārākās integrālās shēmas. Strāvas ierobežošanas shēmas. 

Jaudas pastiprinātāji, to klasifikācija un galvenie raksturlielumi. Operacionālie pastiprinātāji, to 

tipveida slēguma shēmas. Signālu ģeneratori un aktīvie filtri uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. 

Galvenās loģiskās funkcijas, un sakarības starp tām. Tipveida kombinacionālās loģikas iekārtas - 

dešifratori, šifratori, multipleksori, summatori, programmējamās loģikas matricas. Tipveida 

sekvenciālās loģikas iekārtas - vienpakāpes trigeri, divpakāpju trigeri, binārie skaitītāji, paralēlais 

un bīdes reģistri. Pusvadītāju lasāmatmiņas un brīvpieejas atmiņas iekārtas, to struktūra un 

raksturlielumi. Ciparu iekārtu fizikālais izpildījums - DTL, TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs 

iekārtas, to struktūra un raksturlielumi. ACP un CAP. Pārveidotāji "spriegums-frekvence" un 

"frekvence-spriegums". Taimeri un to tipveida pielietojumi.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt zināšanas par analogās un ciparu elektronikas pamatelementiem. Attīstīt spēju atpazīt un 

sastādīt vienkāršas elektroniskas iekārtas, kas ļautu iesaistīties ražošanas procesu automatizācijā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentiem ir jāveic laboratorijas darbi 32 stundu apmērā. Patstāvīgi jāprojektē aktīvā filtra shēma 

un jāveic tās eksperimentāla pārbaude laboratorijas apstākļos. 

Literatūra J.Greivulis, I.Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1997, 288 lpp;   

I. Raņķis, A. Žiravecka, Industriālās elektronikas pamati. Rīga: Avots, 2007, 212 lpp;   

A.R. James, G.J. Sartori, Industrial Electronics. Pearson Education  Inc., Prentice Hall, 2006. 862.p;   

Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций. Корона-Принт, 2004. – 416c.   

Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г.И. 

Волович. - Москва : Додэка-XXI, 2005. - 528с. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Priekšzināšanas par elektrotehnikas teorētiskajiem pamatiem un elektronu ierīcēm. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati UN EEE202 Elektronu ierīces 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads par aplūkojamo tematiku, priekšmetā izmantojamā literatūra un prasības. 1 

Elektronisko iekārtu barošanas mezglu tipveida struktūras. 1 

Lineārie sprieguma un strāvas regulatori. Populārākās lineāro regulatoru integrālās shēmas, to parametri. 2 

Impulsu sprieguma regulatori, klasifikācija, populārākās integrālās shēmas un to parametri.  2 

Signālu jaudas pastiprinātāji, to klasifikācija un galvenie raksturlielumi. 2 

Operacionālo pastiprinātāju uzbūve un pamatīpašības. 2 

Operacionālo pastiprinātāju tipveida shēmas. Signālu ģeneratori uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. 2 

Populārākās operacionālo pastiprinātāju integrālās shēmas un to parametri. Instrumentālais pastiprinātājs. 2 

Aktīvie filtri uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. Aktīvo filtru amplitūdas un frekvenču raksturlīknes. 2 

Aktīvo filtru projektēšana izmantojot datormodelēšanu. 2 

Galvenās loģiskās funkcijas, sakarības starp tām un to realizācija integrālajās shēmās. 2 

Tipveida kombinacionālā loģika - dešifrators, šifrators, multipleksors, summators, programmējamās loģikas matricas. 2 

Tipveida sekvenciālā loģika - vienpakāpes un divpakāpju trigeri, binārie skaitītāji, reģistri. 2 

Pusvadītāju lasāmatmiņas un brīvpieejas atmiņas iekārtas, to struktūra un raksturlielumi 2 

Ciparu iekārtu fizikālais izpildījums - DTL, TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs iekārtas, to struktūra un raksturlielumi. 2 

ACP un CAP. Pārveidotāji spriegums-frekvence un frekvence-spriegums.  2 

Taimeri, to tipveida pielietojuma shēmas. 555 taimeris. 2 

Laboratorijas darbs Nr.1. Divpolāra barošanas avota izpēte. 4 

Laboratorijas darbs Nr.2. Lineāro un impulsu sprieguma regulatoru izpēte. 4 

Laboratorijas darbs Nr.3. Tipveida jaudas pastiprinātāju shēmu izpēte. 4 

Laboratorijas darbs Nr.4. Operacionālā pastiprinātāja un tā tipveida slēguma shēmu izpēte. 8 

Laboratorijas darbs Nr.5. Ciparu mikroshēmu tehnoloģisko parametru izpēte 4 
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Laboratorijas darbs Nr.6. 555 taimera izpēte 4 

Laboratorijas darbs Nr.7. Aktīvā filtra konstruēšana un eksperimentālā pārbaude. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja atpazīt un analizēt tipveida barošanas mezglu struktūras un sastādīt tipveida sprieguma 

regulatoru shēmas. 

Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 1. un 2. 

laboratorijas darbi.  

Spēja atpazīt un analizēt tipveida jaudas pastiprinātāju shēmas. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 3. laboratorijas 

darbs. 

Izpratne par operacionālā pastiprinātāja pamatīpašībām. Spēja atpazīt, analizēt un sastādīt 

operacionālo pastiprinātāju tipveida slēguma shēmas. 

Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 4. laboratorijas 

darbs. 

Izpratne par dažādām ciparu iekārtu fizikālā izpildījuma tehnoloģijām un spēja tās pielietot praktiski. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 5. laboratorijas 

darbs. 

Spēja  pielietot tipveida shēmas ar taimeriem. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 6. laboratorijas 

darbs. 

Spēja atpazīt un sintezēt aktīvos filtrus uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts kursa darbs. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     4.0 2.0 0.0 2.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Energoelektronika" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP344 

Nosaukums Energoelektronika 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Galkins Iļja - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Sokolovs Alvis - Pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt laboratorijas darbus, pārbaudīt uzdevumu 

risinājumus, nodrošināt vērtējumu. 

Buņina Inna - Doktors, Vadošais pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt laboratorijas darbus, pārbaudīt 

uzdevumu risinājumus, nodrošināt vērtējumu. 

Žiravecka Anastasija - Doktors, Vadošais pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt laboratorijas darbus, 

pārbaudīt uzdevumu risinājumus, nodrošināt vērtējumu. 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 50 

Maksimālais studentu skaits semestrī 100 

Anotācija Priekšmets ir veltīts spēka elektronikas pārveidotāju apgūšanai. Kursa galvenās tēmas ir: vispārējie 

spēka elektronikas pārveidotāju jautājumi, vientakts un divtaktu līdzsprieguma pārveidotāji, 

nevadāmie un vadāmie taisngrieži, autonomie invertori un speciālie pārveidotāji. Akcents tiek likts 

uz spēka elektronikas pārveidotāju parametru aprēķiniem, pusvadītāju slēdžu izvēli, to aizsardzību 

un dzesēšanu. Kursa īpašas sadaļas ir veltītas spēka pārveidotāju izstrādei, izmantojot mūsdienīgus 

integrētus risinājumus (integrālās mikroshēmas). Kursa praktiskā daļa ietver uzdevumu risināšanu, 

spēka pārveidotāju modelēšanas uzdevumus un laboratorijas darbus, kā arī īpaši aktīvajiem 

studentiem ir paredzēta iespēja izprojektēt, izgatavot un notestēt noteiktu  pārveidotāju.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iemācīt studentu atpazīt spēka elektronikas pārveidotājus, izskaidrot to darbību, izvēlēties 

pārveidotāju noteiktām vajadzībām un aprēķināt tā darbības parametrus, izvēlēties pārveidotāja 

pusvadītāju slēdžus, kā arī to dzesēšanas un aizsardzības elementus. Iemācīt studentu praktiski 

izveidot noteikta tipa pārveidotāju no gataviem blokiem atbilstoši uzstādītajam uzdevumam, 

pārbaudīt tā darbību un nomērīt parametrus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenta patstāvīgs darbs kursa ietvaros ir saistīts ar tipveida (obligāti) un speciālu (ārpus obligāto 

prasību) praktisko uzdevumu risināšanu, kā arī pārveidotāju praktisku izstrādi un realizāciju (arī 

nav obligāti). Patstāvīga darba nozīmīgu daļu sastāda laboratorijas darbi. Uzdevumu risināšanai un 

laboratorijas darbu izpildei nepieciešamais teorētiskais materiāls tiek pasniegts lekciju laikā vai var 

tikt atrasts rekomendējamā literatūrā. 

Literatūra 1) Ivars Raņķis „Energoelektronika”, otrais atkārtotais izdevums, ISBN 9984-32-378-1,  RTU 

izdevniecība, Rīga, 2004. gads  

2) Ivars Raņķis, Anastasija Žiravecka, „Electronics (Short Synopsys of Lectures)” (angļu valodā), 

ISBN 9984-32-798-2, RTU izdevniecība, Rīga, 2005. Gads  

3) Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, “Power Electronics: Converters, 

Applications and Design (second edition)”,  ISBN 0-471-30576-6, Publishing house “John Wiley & 

Sons”,  1996  

4) R. Ramshaw and D Schuurman, “PSpice – Simulation of Power Electronics Circuits”, ISBN 0-

412-75140-2, Publishing house “Chapman & Hall”, 1997.   

5) С. Рама Редди, „Основы силовой электроники”, ISBN 5-94836-055-5 („Fundamentals of 

Power Electronics” ISBN 1-84265-056-4), Издательство „Техносфера”, 2006  

6) Зиновьев Г. С., „Основы силовой электроники”, ISBN 5-7782-0323-3, Издательство 

Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), 2005 г.  

7) Семёнов Б. Ю., „Силовая электроника – от простого к сложному”, Серия „Библиотека 

инженера”, ISBN 5-98003-223-1, Издательство Серия „Салон-пресс”, Москва, 2006 г.  

8) Barry Wayne Williams, “Power Electronics: Devices, Drivers, Applications, and Passive 

Components”, http://www.eee.strath.ac.uk/~bwwilliams/book.htm  

9) Johann W. Kolar, Interactive Examples for “Introductory Course on Power Electronics”, 

http://www.ipes.ethz.ch/  

10) PSpice student version and documents, http://www.electronics-

lab.com/downloads/schematic/013/ 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Portatīvs vai stacionārs dators ar uzstādītām „MS PowerPoint” „ORCAD PSpice” un Interneta 

pārlūka (ar JAVA) programmām, projektors, stacionārs vai mobils ekrāns. Neobligātiem 

praktiskiem darbiem – lodēšanas un montāžas darbu darbagalds ar nepieciešamajiem instrumentiem 

un materiāliem. Laboratorijas darbu izpildei – līdzsprieguma pārveidotāju un taisngriežu izpētes 

laboratorijas stends katrai studentu grupai no 3 cilvēkiem. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamata zināšanas augstākās matemātikas integrālrēķinu, diferenciālrēķinu un Furjē rindu sadaļās. 

Pamatzināšanas pusvadītāju fizikā un magnētismā. Teorētiskās elektrotehnikas pārejas procesu 
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sadaļa. Elektroiekārtu modelēšanas iemaņas. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DMF101 Matemātika UN MFA101   Fizika UN EEE101 Elektrība un magnētisms UN EEM208 

Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija UN EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Lekc.: Spēka pārveidotāju impulsa režīms. Pusvadītāju slēdži: spriegumi, strāvas, ātrdarbība, vadība un apzīmējumi. 2 

Lekc.: Momentānās, vidējās un efektīvās vērtības. Aktīvā un pilnā jauda, lietderības un jaudas koeficients. 2 

Lekc.: Sinusoidālie signāli. Momentānās, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas sinusoidālu signālu gadījumā. 2 

Lekc.: Nesinusoidālie signāli. Harmoniku koeficients. Jauda un jaudas koeficients nesinusoidālu signālu gadījumā.  2 

Pr. nod.: Harmoniku koeficienta aprēķins. 2 

Pr. nod.: Kvazistacionārais režīms un tā īpatnības. Kondensatora sprieguma aprēķins pie zināmas strāvas. 2 

Lekc.: Slēdžu neidealitāte. Statiskie un dinamiskie enerģijas zudumi diodēs un tranzistoros. Siltuma novadīšana. 2 

Pr. nod.: Statisko un dinamisko enerģijas zudumu noteikšana. Slēdžu temperatūras aprēķins dažādas dzesēšanas gadījumā. 2 

Lekc.: Slēdžu virknes un paralēlais slēgums, to aizsardzība. Strāvas ceļu induktivitāte un to optimizācija. 2 

Lekc.: Magnētisko elementu projektēšana. Transformatoru un spoļu konfigurācijas izvēle. Serdeņa un tinumu aprēķins. 2 

Lekc.: Vientakts līdzsprieguma pārveidotāji (VLP): shēmas, spoles spriegumi un strāvas, izejas sprieguma noteikšana. 2 

Lekc.: VLP slēdžu spriegumi un strāvas. Slēdžu izvēle. Kondensatora strāva un spriegums. Tā izvēle. Ieejas strāvas. 2 

Pr. nod: LVP parametru aprēķins un slēdžu izvēle nepārtrauktās strāvas režīmā. 2 

Lekc.: VLP pārtrauktās strāvas režīms. Atpakaļdarbības pārveidotājs, tā elementu strāvas un spriegumi.  2 

Lab. darbs: VLP izpēte nepārtrauktās un pārtrauktās strāvas režīmā ar atgriezenisko saiti un bez tās. 2 

Lekc.: Pustilta, tilta pārveidotāju shēmas. Ieejas/izejas, slēdžu, transformatora/spoles parametri. Autonomie invertori. 2 

Lekc.: Līdzsprieguma pārveidotāju projektēšana, izmantojot integrālas mikroshēmas TOP250, VIPer28, IRS2541 un CA1524. 2 

Taisngriežu parametri. Primitīva taisngrieža darbības īpatnības. Nevadāmo taisngriežu shēmas, darbība un parametri. 2 

Pr. nod: Nevadāmo trīsfāzes vienpusperioda un tilta taisngriežu aprēķins nesimetriskajā darbības režīmā. 2 

Vadāmo taisngriežu darbība un parametri. Vadāmo taisngriežu invertora režīms, tā nosacījumi un īpatnības. 2 

Pr. nod: Vadāmo trīsfāzes vienpusperioda un tilta taisngriežu aprēķins nesimetriskajā darbības režīmā. 2 

Ieejas induktivitāšu ietekme uz nevadāmo un vadāmo taisngriežu darbību. Ar tīklu saistītie invertori. 2 

Taisngriežu ieejas parametru uzlabošana, izmantojot impulsveida shēmas. Integrētais risinājums ar mikroshēmu MC34262. 2 

Lab. darbs: Nevadāmo un vadāmo taisngriežu izpēte. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj atpazīt spēka elektronikas pārveidotājus un izskaidrot to darbību. Spēj noformulēt prasības 

pārveidotāja izvēlei noteiktam uzdevumam, izvēlēties pārveidotāju un tā elementus. 

Gala testa vai kontroldarbu kārtošana ar 100% 

rezultātu piešķir studentam 4 punktus no 

kopējās atzīmes 9.  

Spēj aprēķināt pārveidotāja darbības parametrus. Spēj izvēlēties noteiktā pārveidotāja pusvadītāju 

slēdžus, to dzesēšanas un aizsardzības elementus. Spēj nomodelēt pārveidotāja darbību. 

Praktisko uzdevumu savlaicīgs un pareizs 

aprēķins piešķir vēl 5 punktus no 9. Studentam 

ir iespēja iegūt papildus punktus, risinot pēc 

sacensības principa paaugstinātas sarežģītības 

uzdevumus (līdz 2) 

Spēj praktiski izveidot noteikta tipa pārveidotāju no gataviem blokiem atbilstoši uzstādītajam 

uzdevumam. Spēj pārbaudīt izveidoto pārveidotāju, izpētīt tā darbību un nomērīt tā parametrus. 

Studenta sakrātie punkti stājas spēkā tikai 

laboratorijas darbu izpildes gadījumā. 

Spēj praktiski realizēt noteiktus spēka elektronikas pārveidotājus uz integrālu mikroshēmu pamata. Studentam ir iespēja iegūt līdz 4 papildus 

punktiem praktiski realizējot kādu no 

apskatāmiem pārveidotājiem uz integrālas 

mikroshēmas bāzes. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   3.0 3.0 0.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Regulēšanas teorijas pamati" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP273 

Nosaukums Regulēšanas teorijas pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Bražis Viesturs - Doktors, Vadošais pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt laboratorijas darbu izpildi, 

pārbaudīt uzdevumu risinājumus. 

Kuņicina Nadežda - Doktors, Vadošais pētnieks, Lasīt lekcijas, vadīt laboratorijas darbu izpildi, 

pārbaudīt uzdevumu risinājumus. 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Analogo elektrotehnisko objektu regulēšanas uzdevumi. Atgriezeniskās  

saites, sadalīšana posmos. Posmu raksturojumi, modeļi, pāreja uz frekvenču raksturojumiem. 

Stabilitātes novērtējums. Noslēgta sistēma. Pārejas procesi. Kvalitātes uzlabošana. Regulatori. 

Analogā un skaitliskā modelēšana. Skaitliskā vadība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iemācīt studentiem izprast automātiskās regulēšanas sistēmas uzbūvi, aizvietošanas shēmu 

pielietojumu, veikt elementārus aprēķinus sistēmas statiskās kļūdas, stabilitātes un pārejas procesa 

kvalitātes novērtējumam. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti risina 11 uzdevumus patstāvīgi, noformējot un aizstāvot tos.  

Tiek nodrošinātas pārejas procesa kvalitātes analīzes pētīšanas praktiskās nodarbības datorklasē, 

patstāvīgi studenti veic apēķinus, mērījumus, noformē atskaiti, pamato iegūtos datus, aizstāv 

rezultātus.  

Virtuālā vidē www.vu.lv ir pieejami gan apmācības materiāli, gan zināšanu pārbaudes tests.   

Pirms eksāmena ieteicams visiem studentiem izpildīt testu virtuālajā vidē. 

Literatūra I.Raņķis, V.Bražis Regulēšanas teorijas pamati. Rīga:RTU, 2001, 100 lpp  

I. Raņķis, V.Bražis Regulēšanas teorijas pamati, Lekciju konspekts, Atkārtots izdevums, Rīgas 

Tehniskā universitāte Rīga, 2007   

I. Raņķis, V.Bražis Uzdevumi regulēšanas teorijas pamatos, Rīga, 1999.  

J.Osis Automātiskā vadība un regulēšana. - Rīga: Zvaigzne, 1969.- 268 lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes. Tiek 

izmantota datorklase minimums 4 akadēmiskās stundas. 

Nepieciešamās priekšzināšanas matemātika,ETP,elektrisko mašīnu pamati 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DMF101 Matemātika UN EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati UN EEM305 Elektriskās 

mašīnas 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Regulēšanas teorijas pamati - ievads 2 

Elementu apzīmējums un regulēšanas veidi 2 

Regulēšanas sistēmu piemēri  2 

Tipveida blokshēmas izveide un aprēķins 2 

Pārvades funkcijas jēdziens 2 

Regulēšanas sistēmas aizstāšana ar tipveida posmiem 2 

Kombinētie posmi ar P, I, D daļu un to apraksts 4 

Aperiodiska posma jēdziens, svārstību posma jēdziens 2 

Regulēšanas sistēmas pētīšana - stabilitātes novērtējums 2 

Regulēšanas sistēmas pētīšana pēc Rausa algoritma, ar Mihailova paņēmienu, pēc Naikvista kritērija, piemēri 2 

Optimizācijas praktiskā realizācija 2 

Sistēmas darbības kvalitatīvo rādītāju analīze 2 

Funkcionālās shēmas. Tiešā un netiešā, saistītā un nesaistītā regulēšana 2 

Pārejas procesa kvalitātes analīze 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt aprakstīt regulēšanas sistēmas elementus, to īpašības, darbības principus. 5 patstāvīgi atrisinātu individualizētu 

uzdevumu kvalitatīva atrisināšana.  

Spēt interpretēt regulēšanas sistēmas darbību pēc tās raksturlīknēm. Spēt atšķirt proporcionālā, integrējošā un 

diferencējoša posma Bodē diagrammas.  
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Prast aprēķināt aperiodisko posmu virknes slēgumu ar algebriskās un kompleksās pārvades 

funkcijām. 

Atrisināt 1 individualizētus uzdevumus ar 

aperiodiskajiem posmiem un dot to 

raksturlīknes. 

Prast novērtēt proporcionālās regulēšanas sistēmas stabilitāti un  pārzināt tās raksturvienādojumus. Atrisināt 1 individualizētus uzdevumus, 

aprakstot regulēšanas sistēmas darbību ar 

proporcionālā,  integrējoša un diferencējošā 

posma vērtībām.  

Prast novērtēt stacionāro kļūdu, kā arī pēc Rausa kritērija novērtēt proporcionālās regulēšanas 

sistēmas stabilitāti. 

Atrisināt 2 uzdevumus sistēmas stabilitātes 

novērtējumam pēc Rausa kritērija. 

Prast novērtēt noslēgtas regulēšanas sistēmas stabilitāti pēc Naikvista kritērija un Mihailova principa. Atrisināt 1 uzdevumu sistēmas stabilitātes 

novērtējumam pēc Naikvista kritērija. 

Spēt aprēķināt līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes motora regulēšanas sistēmas paramentrus. Novērtēt 

stabilitāti un prognozēt pārejas procesu. 

Aizstāvēt vienkāršās regulēšanas sistēmas 

aprēķinu. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     2.0 1.5 0.0 0.5   *   
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RTU studiju priekšmets "Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP201 

Nosaukums Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā 

Mācībspēks Avotiņš Ansis - Laboratorijas vadītājs, Vadīt laboratorijas darbus 

Buņina Inna - Doktors, Vadošais pētnieks, Vadīt praktiskās nodarbības 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 200 

Maksimālais studentu skaits semestrī 200 

Anotācija Elektriskās piedziņas attīstības vēsture. Elektriskās piedziņas (EP) mehānika. Elektrisko dzinēju 

statiskās un dinamiskās īpašības, raksturojumi, režīmi. EP pārejas procesi. EP ātruma regulēšana. 

EP enerģētika. Dzinēja jauda un izvēle. Speciālie EP veidi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt elektriskās piedziņas sitēmu mehāniku, parametru ietekmi uz piedziņas raksturlīknēm, 

ātruma regulēšanas metodes, pārejas procesa aprēķinu metodes, piedziņas enerģētisko 

raksturlielumu aprēķinu un dzinēju izvēli dažādiem elektriskās piedziņas darbības režīmiem.  

Prast aprakstīt un analizēt elektriskās piedziņas sistēmas. Prast izvēlēties elektriskās piedziņas 

ātruma regulēšanas shēmu un aprēķināt shēmas elementus. Prast aprēķināt pārejas procesu ietekmi 

uz elektriskās piedziņas darbību. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pirms katra laboratorijas darba ir jāsagatavo tā teorētiskais pamatojums, par kuru jāatbild pirms 

laboratorijas darba uzsākšanas. 

Literatūra 1. Elektriskās piedziņas teorijas. Laboratorijas darbi. Sastādījis I. Cūbergs, L. Ribickis. RTU, 1991. 

63 lpp.  

2. L. Ribickis, J. Valeinis. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. RTU izdevniecība, 2008. 286 

lpp.  

3. I. Boldea, S. A. Nasar. Electric Drives. CRC Press, 1999. 411 lpp.  

4. N. Mohan. Electric Drives an Integrative Approach. MNPERE Minneapolis, 2001. 424 lpp.  

5. Н. Ф. Ильинский. Основы электропривода. МЭИ, 2007. 221 с.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Elektriskās piedziņas pamatu laboratorijas stendi, dators, projektors, ekrāns, tāfele. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Elektrisko mašīnu pamati, Elektrotehnikas teorētiskie pamati. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEM305 Elektriskās mašīnas UN EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati UN EEP344   

Energoelektronika 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads un elektriskās piedziņas vēsture. 2 

Elektriskās piedziņas mehānika. 2 

Pārvads elektriskajā piedziņā. 2 

Elektriskās piedziņas raksturojumi. 2 

Līdzstrāvas neatkarīgā un paralēlās ierosmes dzinēja raksturojumi. 4 

Līdzstrāvas virknes ierosmes dzinēju raksturojumi. 2 

Līdzstrāvas jauktas ierosmes dzinēju raksturojumi. 2 

Asinhronā dzinēja raksturojumi. 4 

Sinhrono dzinēju raksturojumi. 2 

Parametriskie griešanās ātruma, regulēšanas paņēmieni. 2 

Vadāmais taisngriezis - dzinējs sistēmas. 2 

Frekvences pārveidotājs - dzinējs sistēmas. 2 

Speciāli elektriskās piedziņas veidi ar ātruma regulēšanu. 4 

Vienfāzes asinhronās piedziņas un to ātruma regulēšana. 2 

Elektriskās piedziņas pārejas procesi. 2 

Elektriskās piedziņas mehānisko pārejas procesu risināšana. 2 

Elektromehānisko pārejas procesu risināšana līdzstrāvas piedziņā. 4 

Asinhrono piedziņu pārejas procesu risināšana. 4 

Sinhrono piedziņu pārejas procesu risināšana. 2 

Elektriskās piedziņas enerģētika. 2 

Regulējamas elektriskās piedziņas enerģētika. 2 
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Pārejas procesa enerģijas zudumi. 2 

Dzinēju jaudas izvēles pamati. 2 

Elektriskās piedziņas darba režīmi. 2 

Dzinēju jaudas izvēle ilgstošai slodzei. 2 

Dzinēju jaudas izvēle citiem slodžu režīmiem. 2 

Dzinēju jaudas izvēles īpatnības speciāliem gadījumiem. 2 

Ievadnodarbība laboratorijas darbiem. 4 

Inerces un spara momentu noteikšana elektriskajā piedziņā. 4 

Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja mehāniskās raksturlīknes. 4 

Asinhronā dzinēja mehāniskās raksturlīknes. 4 

Asinhronās piedziņas ātruma regulēšana ar frekvences pārveidotāju. 4 

Līdzstrāvas piedziņas ātruma regulēšana ar vadāmo taisngriezi. 4 

Vienfāzes piedziņas mehāniskās raksturlīknes un ātruma regulēšana. 4 

Laboratorijas darbu atskaišu pieņemšana un ieskaites darbs. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt aprakstīt elektriskās piedziņas veidus, parametru ietekmi uz to mehāniskām un 

elektromehāniskām raksturlīknēm.  

Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprakstīt dažādus elektriskās piedziņas 

veidus un shēmu parametru ietekmi uz 

piedziņas raksturlīknēm. 

Spēt aprēķināt līdzstrāvas un maiņstrāvas piedziņas mehāniskās un elektromehāniskās raksturlīknes. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprēķināt līdzstrāvas un maiņstrāvas 

piedziņas mehāniskās un elektromehāniskās 

raksturlīknes. 

Spēt aprakstīt ātruma regulēšanas metodes, maiņstrāvas un līdzstrāvas piedziņas sistēmās. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprakstīt ātruma regulēšanas metodes, 

maiņstrāvas un līdzstrāvas piedziņas sistēmās, 

kā arī uzzīmēt regulēšanas raksturlīknes. 

Spēt aprēķināt pārejas procesus līdzstrāvas un maiņstrāvas piedziņas sistēmām. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprēķināt pārejas procesus līdzstrāvas un 

maiņstrāvas piedziņas sistēmām, kā arī uzzīmēt 

raksturlīknes ātruma un strāvas izmaiņai laikā. 

Spēt aprēķināt jaudas zudumus līdzstrāvas un maiņstrāvas piedziņām. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprēķināti jaudas zudumus līdzstrāvas un 

maiņstrāvas piedziņām. 

Spēt izvēlēties elektriskos dzinējus dažādiem piedziņas darba režīmiem ražošanas mehānismiem 

dažādos tehnoloģiskos procesos. 

Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja izvēlēties elektriskos dzinējus dažādiem 

piedziņas darba režīmiem ražošanas 

mehānismiem dažādos tehnoloģiskos procesos. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   6.0 4.0 0.0 2.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Programmēšanas valodas datortehnoloģijās" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI352 

Nosaukums Programmēšanas valodas datortehnoloģijās 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ļevčenkovs Anatolijs - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Gorobecs Mihails - Doktors, Vadošais pētnieks 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Programmēšanas īpatnības elektrotehnoloģijās. Pascal,C un C++ valodas pamati. Vienkāršā 

programma C++ valodā. C++ programmu uzbūve un palaišana. Nepieciešamie noteikumi C++ 

programmas palaišanai. Klašu konstruēšana. Klašu locekļi. Klases rādītāji. Darbs ar klasēm. 

Konstruktori un destruktori. Parametru noteikšana konstruktoriem. Pārslogošanas operators. 

Inicializācijas nozīme. Piekļaušanas vadība, konstruktori un destruktori industriālā elektronikā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt objektorientētās un procedūru programmēšanas pamatprincipus. Iemācīties pielietot 

programmēšanas valodas elektrisko procesu modelēšanai. Nostiprināt un paplašināt teorētiskās 

zināšanas par procesiem elektrotehnikā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mājas darbu izpilde. Laboratorijas darbu programmu komentēšana. Programmu blokshēmu 

sastādīšana. Studiju darba noformēšana. 

Literatūra 1. Matt Zandtra. PHP. SAMS, Indiapolis, 2002, 505 pages.  

2. Larry Ullman. MYSQL. Peachpit Press, New York , 2003, 351 pages.  

3. E-studijas (www.itslatvia.lv) 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

datorklase (datoru skaits 12); programmatūra HTML, Pascal, C++, Java, Apache, MySQL, PHP, 

STEP7 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas elektrotehnikā un elektroinženieru matemātikā, datormācībā. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DIP101   Datormācība (pamatkurss) UN EEM208 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija 

UN DIM205 Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās) 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Objektorientētas programmēšanas pamatjēdzieni. Objektorientēto valodu atšķirība no procedūru programmēšanas valodām.  4 

Objektu un klašu būtība. Elektrotehnikas klases un objekti no programmēšanas viedokļa.  4 

Mantošana. Mantošanas definīcija. Mantošanas piemērs: vispārīgo elektrisko objektu klase 4 

Polimorfisms. Funkciju polimorfisms. Virtuālās funkcijas un abstraktās klases. 4 

Konstruktoru un destruktoru definīcijas. Elektrotehnikas klases konstruktoru realizēšana. 4 

Klases metožu realizācijas  piemēri no elektrotehnikas. Vispārīgas funkcijas realizācijas definīcijas. 4 

Elektrotehnikas klases pārējo funkciju realizēšana. Klašu darbības praktiskie piemēri.  4 

Inkapsulācijas piemērs. Ievades/izvades metožu pārbaude. Konstruktoru darbības pārbaude. 4 

Elektrisko procesu modelēšana. RLC ķēdes modelēšana. 8 

Vadāmā taisngrieža modelēšana. 8 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot pārbaudīt programmas kodu, izprast un komentēt programmēšanas valodā realizētās operācijas, 

darbības un paredzēt programmas rezultātus, izveidot programmas blokshēmas. 

Studiju darbs. Eksāmena praktiskie uzdevumi. 

Laboratorijas darbi datorklasē. 

Spēj nosaukt objektorientēto valodu atšķirību no procedūru programmēšanas valodām, definēt 

inkapsulācijas, mantošanas un polimorfismu būtību, spēj aprakstīt mainīgo un metožu realizācijas 

principus. 

Eksāmena teorētiskie jautājumi. Kontroldarbi 

par lekcijās pasniegto materiālu. 

Spēj risināt RLC ķēžu, vadāmo taisngriežu un citu elektrisko procesu modelēšanas uzdevumus, 

pielietojot programmēšanas valodas. 

Studiju darbs. Eksāmena praktiskie uzdevumi. 

Laboratorijas darbi datorklasē. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     3.0 1.0 0.0 2.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI481 

Nosaukums Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā 

Studiju priekšmeta statuss 

programmā 

Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ļevčenkovs Anatolijs - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Gorobecs Mihails - Doktors, Vadošais pētnieks 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas 

valodas 

LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas 

iespēja tālmācības ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Informācijas sistēmu klasifikācija. Industriālās  elektronikas intelektuālās sistēmas. Objektorientētā projektēšana. 

Uzdevumi intelektuālajām sistēmām. Risināšanas algoritmi. Programnodrošinājuma konstruēšanas tehnoloģija. 

Dzīves cikls. Programmas projekta vadība. Struktūras analīze. Programmu sintēze. Džeksona  metode. 

Programnodrošinājuma testēšana. Bāzes ceļa testēšana. Nosacījumu testēšana. Datu plūsmu testēšana. Ciklu 

testēšana . Vizuālā modelēšana. Objektorientētā testēšana. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti 

kompetencēs un prasmēs 

Apgūt programmas produkta izstrādes tehnoloģiju. Iemācīties veikt sistēmas analīzi, prasību analīzi, 

projektēšanu, kodēšanu un testēšanu. Padziļināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas programmēšanā.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi 

Mājas darbu izpilde un laboratorijas darbu noformēšana. Studiju darba noformēšana. 

Literatūra 1. Michael Jackson , R.J. Wieringa. Design Methods for Software Systems,    

    Morgan Kaufmann,  NY, 2002, 500 p.    

2. Don Merusi. Programming the Win32 API and Unix System Services (Microsoft Technologies Series), 

Prentice Hall PTR, London, 2000,  400 p  

3. E-studijas (www.itslatvia.lv) 

Nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums studiju priekšmeta 

īstenošanai 

Datorklase (203. telpa, 12 datori), datornodrošinājums HTML, Pascal, C++, Java, Apache, MySQL, PHP, 

ActionScript 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas par programmēšanas valodām un datormācībā. 

Iepriekš apgūstamie studiju 

priekšmeti 

EEI352 Programmēšanas valodas datortehnoloģijās UN DIP101   Datormācība (pamatkurss) 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Programmnodrošinājuma konstruēšanas tehnoloģijas. Informācijas sistēmu klasifikācija.  2 

Industriālās elektronikas intelektuālās sistēmas. Konstruēšanas procesa organizācija. Maketēšana. 2 

Uzdevumi intelektuālajām sistēmām. Klasiskais dzīves cikls. Programmas projekta vadība.  4 

Programmatūras konstruēšanas stratēģijas. Inkrementu modelis. 4 

Ātrā lietotņu izstrāde. Spirālveida modelis. Komponentorientētais modelis. 4 

Analīzes klasiskās metodes. Struktūras analīze. Programmu sintēze Varnjē-Orra metode. Džeksona metode. 4 

Datu plūsmu diagrammas. Datu un procesu plūsmu apraksts. Paplašinājums reālā laika sistēmām. 4 

Vadības iespēju paplašinājums. Elektrotransporta sistēmas modeļu piemēri. Sākuma modelēšanas solis. 4 

Programmatūras testēšanas pamatprincipi un pamatjēdzieni. Bāzes ceļa, "melnās kastes", "baltās kastes" testēšana. 4 

Uzturēšanas pieprasījuma projektēšana. Uzturēšanas pieprasījuma realizācija. Uzturēšanas procesa vadība. 2 

Objektorientētā projektēšana. Informācijas sistēmu klasifikācija. Risināšanas algoritmi. Vizuālā modelēšana.  4 

Straumes orientēts grafs. Nosacījumu testēšana. Datu plūsmu testēšana. Ciklu testēšana 4 

Objektorientēta modelēšana. Programmas uzturēšana. Uzturēšanas pieprasījums.  4 

Programmatūras uzturēšanas standarts IEEE 1219-1992. Uzturēšanas uzdevuma noteikšana. Uzturēšanas uzdevuma analīze. 2 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot lietot sistēmas analīzes metodes, nosakot katra elementa lomu datorsistēmā, elementu 

savstarpējo mijiedarbību un prasības katram sistēmas elementam 

Laboratorijas darbi datorklasē  

Studiju darba sistēmas un prasību analīzes 

daļas  

 

Spēj atrisināt datorsistēmas projektēšanas uzdevumus, definējot sistēmas klases, to mainīgos un 

funkcijas. 

Laboratorijas darbi datorklasē  

Studiju darba sistēmas projektēšanas daļa 

Prot lietot objektorientēto programmēšanas valodu industriālās elektronikas sistēmas datormodeļa 

izveidošanai un pārbaudīt modeļa darbības pareizību 

Laboratorijas darbi datorklasē  

Studiju darba kodēšanas un testēšanas daļas  

Eksāmena praktiskais uzdevums 

Spēj definēt sistēmas analīzes metodes, aprakstīt programmatūras konstruēšanas stratēģijas, apzīmēt Eksāmena teorētiskie jautājumi.  
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programmatūras testēšanas pamatprincipus un pamatjēdzienus, nosaukt programmas uzturēšanas 

elementus 

Kontroldarbi par lekcijās pasniegtām 

teorētiskām zināšanām. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   3.0 1.0 0.0 2.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP202 

Nosaukums Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā 

Mācībspēks Valeinis Jānis - Doktors, Nodaļas vadītājs 

Žiravecka Anastasija - Doktors, Vadošais pētnieks 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU bakalauru studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīti elektrisko shēmu zīmēšanas noteikumi 

saskaņā ar Latvijas valsts standartu, dots elektriskās piedziņas automātisko vadības sistēmu (AVS) 

elementu raksturojums, elektrodzinēju vadības principi, to tipveida vadības shēmas, releju shēmu 

struktūras sastādīšana, pāreja uz bezkontaktu loģisko elementu shēmām. Ir apskatīti noslēgto AVS 

darbības principi, dzinēju griešanās ātruma stabilizēšanas sistēmas, pārveidotāji ar pusvadītāju 

elementiem, elektriskās piedziņas parametriskās pakārtotas regulēšanas sistēmas, sekošanas sistēmu 

elementārā teorija. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt moderno elektriskās piedziņas vadību un automātisko regulēšanu, iemācīt studentiem 

sagatavot automatizācijas elektriskās principiālās shēmas, iemācīt pielietot elektropiedziņu 

automatizācijā bezkontaktu elektroniskos elementus, iemācīt izveidot   

elektropiedziņas ātruma regulēšanu, noslēgtās sistēmas, iemācīt pusvadītāju pārveidotāju 

pielietošanu elektropiedziņās.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Laboratorijā iegūto datu apstrāde, līkņu zīmēšana pēc iegūtiem datiem saskaņā ar uzdevumu, 

teorētisko aprēķinu veikšana, darbu analīze un secinājumi, darbu aprakstu noformēšana. Patstāvīgā 

darba izpildes  kontrole tiek veikta uzrādot pirms kārtējā nākošā laboratorijas darba iepriekšējā 

darba apraksta noformēto protokolu.   

Asinhrono, sinhrono un līdzstrāvas elektrisko dzinēju tipveida vadības principiālo elektrisko shēmu 

darbības pētīšana. Prasība studentiem izklāstīt shēmu darbību nākošās lekcijas sākumā. 

Literatūra 1.  J. Valeinis. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. Rīga, RTU izd.,2007,163 lpp.  

2. L. Ribickis, J. Valeinis. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga, RTU izd., 2008, 287 

lpp.  

2. J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Avots,1997 -260 lpp  

3. J. Valeinis, E. Blumbergs, L. Ribickis. Elektriskās piedziņas vadība. Laboratorijas darbi. RPI 

izd., 1982, 95 lpp.  

4. Справочник по автоматизированному электроприводу/ Под ред. В. А. Шинянского. М., 

Энергоатомиздат, 1983. – 616 c.  

5. Latvijas standarts. Elektrotehnikā lietojamu dokumentu sagatavošana. 1. daļa: Vispārīgās 

prasības. LVS EN 61082-1+A1+A2. 2002.g. jūlijs.  

6. Latvijas standarts. Elektrotehnikā lietojamu dokumentu sagatavošana. 2. daļa: Funkcijorientētas 

shēmas. LVS EN 61082-2. 2002.g. jūlijs. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas elektrisko mašīnu teorijā, elektroniskajās iekārtās, elektriskās piedziņas teorētiskajos 

pamatos 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP201 Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati UN EEP475 Elektroniskās iekārtas UN EEM305 

Elektriskās mašīnas 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Elektriskās piedziņas vadības (EPV) uzdevumi, principi, elektrisko shēmu zīmēšanas veidi, standarti, galvenie elementi. 4 

Automātiskās vadības automatizācijas principi, tipveida vadības releju kontaktoru elektriskās shēmas. 16 

Releju kontaktoru elektriskās shēmu minimizācija. Bezkontaktu shēmu sintēze. 8 

Noslēgto vadības sistēmu darbības principi, atgriezenisko saišu darbība. 12 

Vadības un regulēšanas sistēmas ar pusvadītāju pārveidotājiem. 8 

EPV sistēmas ar pakārtotu regulēšanu. 8 

EPV sistēmas ar sekošanas elektropiedziņu. 8 

Darba drošības instruktāža, darbu uzdevumu sadale un izskaidrošana. 4 

Lab. d. Nr.1. Neatkarīgas ierosmes līdzstrāvas dzinēja automātiskā palaišana. 4 

Lab. d. Nr. 4. Loģisko elementu izmantošana elektriskās piedziņas sistēmās. 4 
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Lab. d. Nr. 6. Noslēgta elektriskās piedziņas sistēma ar elektromašīnu pastiprinātāju (EMP). 4 

Lab. d. Nr. 10. Līdzstrāvas elektriskā piedziņa ar tiristoru impulsu regulatoru (TIR)   4 

Lab. d. Nr. 13. Maiņstrāvas elektropiedziņas sistēmas ar tiristoru frekvences pārveidotāju (TFP)  pētīšana. 4 

Lab. d. Nr.14. Elektriskā piedziņa ar elektromagnētisko slīdes sajūgu. 4 

Laboratorijas darbu ieskaites  4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj sastādīt un zīmēt  elektriskās shēmas. Laboratoriju darbu elektrisko shēmu pareiza 

noformēšana, Eksāmena atbilžu-elektrisko 

shēmu zīmēšana ievērojot valsts standartus. 

Spēj pareizi izklāstīt elektriskās piedziņas vadības un automātiskās regulēšanas shēmu darbību. Apgūta attiecīga jautājuma būtība, ir pietiekoši 

dziļa izpratne par elektrisko shēmu darbību. 

Spēj sintezēt releju kontaktoru principiālās elektriskās shēmas uz bezkontaktu elektroniskiem 

elementiem. 

Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.4, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

Spēj apgūt elektriskās piedziņas vadības noslēgto sistēmu darbības principus. Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.6, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

Spēj izmantot pusvadītāju pārveidotājus elektriskās piedziņas vadības un regulēšanas sistēmās.  

 

Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbiem 

Nr.10 un Nr.13, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   6.0 4.0 0.0 2.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Ražošanas procesu automatizācijas pamati" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP473 

Nosaukums Ražošanas procesu automatizācijas pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Bražis Viesturs - Doktors, Vadošais pētnieks 

Pumpurs Aivars - Docents (praktiskais) 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU bakalauru studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīti ražošanas procesu automatizācijas 

sistēmu izveides principi. Ir apskatīta automatizācijas sistēmu parametru identifikācija, 

prognozēšana, sensori, tehnoloģiskās informācijas apstrāde, pārveidošana un pārvade, 

automatizējamo objektu sasaiste ar datoru un mikroprocesoru vadības sistēmām, datorizēto 

automatizācijas sistēmu programmēšana, nepārtraukto procesu vadības sistēmu izveide. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt tehnoloģisko procesu automatizācijas pamatprincipus, iemācīt studentiem piesaistīt 

mikroprocesoru kontrolleru automatizējamai iekārtai, iemācīt programmēt mikroprocesoru vadības 

sistēmas, iemācīt programmēt datorvadības sistēmas, iemācīt programmēt vadības sistēmas ar 

programmējamiem loģiskiem kontrolleriem, iemācīt nepārtraukto procesu vadības sistēmu izveidi. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu programmēšana. Laboratorijā iegūto datu apstrāde, 

teorētisko aprēķinu veikšana, darbu analīze un secinājumi, darbu aprakstu noformēšana. Patstāvīgā 

darba izpildes  kontrole tiek veikta uzrādot pirms kārtējā nākošā laboratorijas darba iepriekšējā 

darba apraksta noformēto protokolu.  

Ražošanas procesu automatizācijas sistēmu tipveida shēmu un programmatūras analīze. Prasība 

studentiem izklāstīt automatizācijas sistēmas darbību un sintēzes principu nākošās  

praktisko darbu nodarbības sākumā. 

Literatūra 1. J.Greivulis, I.Raņķis Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli, Avots,1997.-288 lpp.  

2. Электронные промышленные устройства\ В.И.Васильев и др.-М.:Высш.шк.,1988 – 303 стр  

3. Автоматизация технологических процессов пищевых производств\Е.Б.Карпин и др. – 

М.:Пищ.пром.,1977.- 430 стр.  

4. James A. Rehg, Glenn J. Sartori. Industrial electronics, Upper Saddle River (N.J.) ;Columbus 

(O.) : Pearson/Prentice Hall, 2006.- 862.lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes 

Nepieciešamās priekšzināšanas Regulēšanas teorijas pamati, Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP273 Regulēšanas teorijas pamati UN EEP453 Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Automatizācijas līmeņi, struktūrshēmas, elementi un to raksturojumi 2 

Tehnoloģiskās informācijas tās iegūšana, sensori 4 

Tehnoloģiskās informācijas apstrāde un pārvade 4 

Relejveida stabilizācijas regulēšanas sistēmas, to izveide, raksturojumi 2 

Nepārtrauktās stabilizācijas regulēšanas sistēmu izveide un īpašības 2 

Nepārtraukto tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu izveide 2 

Diskrēto loģisko automatizācijas sistēmu izveide 2 

Ciparu vadības sistēmu raksturojumi 2 

Mikroprocesoru pielietojums automatizācijā un saite ar objektiem 4 

Programmējamo loģisko kontrolleru pielietojums automatizācijas sistēmās 4 

Automatizācijas sistēmu izpildelementi 2 

Izpildelementu piedziņas pozicionēšana 2 

Laboratorijas darbs Nr1. Rotējošā diska mikroprocesoru vadība 4 

Laboratorijas darbs Nr2. Rotējošā diska vadība ar programmējamo loģisko kontrolleru 4 

Laboratorijas darbs Nr3. Rotējošā diska datorvadība 4 

Laboratorijas darbs Nr4. Asinhronās piedziņas distances vadība ar PLC. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
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Spēj veikt nepārtrauktu tehnoloģiskā procesu automatizāciju. Apgūta attiecīga jautājuma būtība, ir pietiekoši 

dziļa izpratne par tehnoloģisko procesu 

automatizācijas sistēmu uzbūvi un izveidi. 

Spēj veikt mikroprocesoru vadības sistēmas piesaisti automatizācijas objektam. Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.1, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

Spēj sintezēt programmējamo loģisko kontrolleru vadības programmu. Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.2, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

Spēj veikt automatizācijas uzdevumu ar datorvadības sistēmas palīdzību. Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.3, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

Spēj veikt kompleksu automatizācijas uzdevumu ar PLC palīdzību. Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu 

Nr.4, pozitīvas atbildes eksāmenā. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   3.0 2.0 0.0 1.0   *         
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RTU studiju priekšmets "Digitālā elektronika (pamatkurss)" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP203 

Nosaukums Digitālā elektronika (pamatkurss) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Galkins Iļja - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Bisenieks Lauris - Pētnieks, Vadīt praktisko darbu izpildi, sagatavot metodiskos norādījumus 

praktiskajiem darbiem. 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 12 

Maksimālais studentu skaits semestrī 60 

Anotācija Diskrētie signāli, skaitīšanas sistēmas, loģiskās pamatfunkcijas, Bula algebra un likumi, Karno 

karte, kombinacionālo shēmu sintēze un analīze, virknes shēmu sintēze un analīze, tipveida ciparu 

iekārtas, programmējamā loģika un ciparu shēmu apraksta paņēmieni. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēt izveidot objekta vadības sistēmu, gan ar tipveida elementiem, gan ar programmējamās loģikas 

palīdzību. Spēt identificēt un novērst izveidotās vadības sistēmas nepilnības. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pirms praktisko darbu izpildes ir jāsagatavo darbu apraksti un jāuzzīmē shēmas. Pēc shēmas 

izveides un pārbaudes ir jāveic iegūto rezultātu analīze un jādod to novērtējums. Praktisko darbu 

apraksti un rezultātu analīze, kā arī to novērtējums ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtiem 

noformēšanas noteikumiem un jāiesniedz novērtēšanai līdz sesijas sākumam. 

Literatūra J.Greivulis, I.Raņķis „Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli” Rīga:Avots, 1997,288 lpp.   

J. Priedīte „Ciparu tehnika energoautomātikā”   

Rīga: RTU, 2003, 312. lpp.   

I.Rankis, A.Zhiravetska „Electronics” Riga:RTU, 2005,110 p   

T.L. Floyd „Digital fundamentals”   

Prentice Hall, 2005, 888 p   

Holdsworth, B.; Woods, R.C. „Digital Logic Design”   

Newnes, 2003,  521 p 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Katram studentam ir nepieciešams dators, kas kalpo kā signālu ģenerators un oscilogrāfs praktisko 

darbu pārbaudei un atkļūdošanai. Praktiskajos darbos tiek izmantotas loģikas mikroshēmas, 

montāžas plate un vadi nepieciešamo savienojumu veikšanai. Uzdevumu ar programmējamo loģiku 

realizācijai ir nepieciešama programmējamās loģikas testa plate, programmators un dators ciparu 

shēmas apraksta sastādīšanai. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Izpratne par analogiem un digitāliem signāliem, skaitļu sistēmām, mikroshēmu uzbūvi un darbības 

principiem. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEE202 Elektronu ierīces UN EEP475 Elektroniskās iekārtas 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Digitālās elektronikas pamatjēdzieni. 2 

Skaitļu sistēmas un kodi. 6 

Loģiskie elementi, to realizācija. 2 

Bula algebras pamati un likumi. 2 

Loģisko izteiksmju vienkāršošanas paņēmieni. 2 

Stāvokļu tabulas sastādīšana atbilstoši nosacījumiem. 1 

Kombinacionālo loģisko shēmu analīze. 2 

Kombinacionālo loģisko shēmu sintēze. 2 

Trigeri. 2 

Takts signālu ģeneratoru takts frekvences aprēķins. 1 

Taktējama sinhronā gala automāta analīze un sintēze. 2 

Virknes loģisko shēmu sintēze. 2 

Virknes loģisko shēmu ar atgriezeniskām saitēm sintēze un analīze. 2 

Objekta vadības sistēmas izveide. 10 

Ciparu shēmu programmēšanas valoda VHDL. 2 

Kombinacionālo loģisko shēmu sintēze ar VHDL. 2 

Virknes shēmu projektēšanas īpatnības ar VHDL. 2 

Programmnodrošinājuma Quartus lietotāja saskarne. 2 

Projekta izstrādes metodika Quartus vidē. 2 

Ciparu shēmu apraksts Quartus vidē. 2 
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Kombinacionālo loģisko shēmu sintēze Quartus vidē. 4 

Virknes shēmu sintēze Quartus vidē. 4 

Vadības sistēmas izveide uz programmējamās loģikas bāzes ar programmnodrošinājuma Quartus palīdzību. 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt veikt aritmētiskās operācijas binārajā sistēmā, tai skaitā arī skaitļiem ar zīmi. Spēt dalīt bināros 

skaitļus un iegūt rezultātu ar uzdoto precizitāti. 

Ar individuālo uzdevumu palīdzību tiek 

novērtētas spējas veikt aritmētiskās operācijas 

binārajā skaitīšanas sistēmā. Ja uzdevumi ir 

atrisināti pareizi, tie tiek ieskaitīti. 

Spēt aprakstīt loģisko elementu funkcijas, atpazīt to grafiskos apzīmējumus, paskaidrot galvenās 

atšķirības starp tehnoloģijām, novērtēt integrālo shēmu galvenos parametrus. 

Eksāmenā ar teorētisko jautājumu palīdzību 

tiek novērtētas studenta spējas aprakstīt 

loģisko elementu funkcijas, atpazīt 

apzīmējumus un aprakstīt atšķirības starp 

tehnoloģijām. 

Spēt sastādīt stāvokļu tabulu atbilstoši uzdevumam. Sintezēt kombinacionālās un virknes shēmas un 

izveidot reālu vadības sistēmu uzdotajam objektam. 

Ar individuāla uzdevuma palīdzību tiek 

novērtētas spējas sintezēt shēmas un realizēt 

tās praktiski. Uzdevums tiek ieskaitīts, ja 

shēma darbojas atbilstoši uzdevumam. 

Spēt sintezēt ciparu shēmas Quartus vidē ar dažādiem paņēmieniem. Ar individuāla uzdevuma palīdzību tiek 

novērtētas spējas sintezēt shēmas ar shēmu 

redaktora un aparatūras aprakstīšanas valodas 

VHDL palīdzību. Uzdevums tiek ieskaitīts, ja 

shēmas darbojas pareizi. 

Spēt praktiski realizēt ciparu tehnikas uzdevumus ar programmējamās loģikas palīdzību. Prakt. darbu laikā tiek novērtētas spējas 

ierakstīt sintezētās shēmas programmējamās 

loģikas mikroshēmā un atkļūdot tās. Spējas 

aprakstīt ciparu shēmu sintēzes paņēmienus 

tiek novērtētas eksāmenā. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       4.0 2.0 2.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP341 

Nosaukums Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Galkins Iļja - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Suzdaļenko Aleksandrs - Asistents zinātniskajā darbā, Lasīt lekcijas, pieņemt eksāmenu, veikt citas 

aktivitātes mācību procesa nodrošināšanai. 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Ir paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 30 

Maksimālais studentu skaits semestrī 30 

Anotācija Lai sniegtu studentam teorētiskās zināšanas par tehnoloģisko procesu automatizāciju, tiek sniegta 

LabVIEW grafiskās programmēšanas vide, kurā var ātri un ērti sastādīt programmas pat bez 

priekšzināšanām. LabVIEW ir universāla programma, kura bāzes paketē ļauj sastādīt programmas 

datu savākšanai, apstrādei, attēlošanai un nepieciešamības gadījumā rezultātu izvadīšanai uz failiem 

vai uz printeri. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iemācīt studentam  modernās skaitļojamās tehnikas izmantošanu tehnoloģisko procesu 

automatizācijā.  Galvenais kursa mērķis ir iemācīt studentiem strādāt grafiskās programmēšanas 

National Instruments LabVIEW vidē vidēji profesionālā līmenī, lai students patstāvīgi varētu 

sastādīt  tehnoloģiskā procesu algoritmu, veikt datu apstrādi un izvadīt rezultātus uzskatāmā veidā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pēc noteiktas tēmas apgūšanas students izpilda mājas darbu. Turklāt pilnas programmas apgūšanas 

prasmes novērtēšanai studentam jāizpilda individuāls darbs, kurā jārisina vairāki uzdevumi. 

Konsultācijas ir iespējams saņemt pa e-pastu vai norādītajos konsultāciju laikos. 

Literatūra 1. Bishop R., LabVIEW 7 Express Student Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2003. – 500 lpp., 

(ISBN - 978-0131239265);  

2. Bitter R., Mohiuddin T., Nawrocki M., Advanced Programming Techniques (second edition). – 

CRC Press, 2006. – 520 lpp. (ISBN- 978-0849333255);  

3. National Instruments: LabVIEW user manual / Internēts. - 

http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf;  

4. National Instruments: LabVIEW  Руководство пользователя / Internēts. - 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/87e62f4c89ea9df9862564250075e6e4/84c00b5dd58d557

58625745d004c7e5e/$FILE/LabVIEW%20User%20Manual.pdf 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Nepieciešama datoru klase, lai katram studentam (vai vismaz pārim) būtu iespējams strādāt 

patstāvīgi, izpildot pasniedzēja uzdevumus pie datora, kurā ir instalēta LabVIEW Student Edition 

(vismaz) 7.0 versija. Lekcijās izmanto lielu ekrānu, rādot gan prezentāciju, gan tiešos gājienus, 

strādājot programmā. Kursa darbu izpildei tiek izmantota speciālā paplašinājuma plate, kuru 

pieslēdz pie datora paralēlā porta. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Programmas kursa pārliecinātai apguvei noderēs jebkuras citas programmēšanas valodas zināšanas 

(struktūru veidošana un datu tipu pārzināšana), kā arī MS Windows operētājsistēmas un MS Office 

pārzināšana iesācēja līmenī.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DIP101   Datormācība (pamatkurss) UN EEI211 Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Skaitļojamās tehnikas apskats, datora loma, piemēri, LabVIEW programmas pielietošanas sfēras/piemēri 2 

Virtuālā instrumenta izstrāde, rediģēšana un atkļūdošana LabVIEW vidē. 4 

Virtuālā apakšinstrumenta izstrāde, rediģēšana un atkļūdošana. 2 

Struktūras pielietošana (cikli, secības un lēmumu pieņemšanas struktūras). 4 

Masīvi un klasteri. 2 

Grafiskais datu attēlojums. 4 

Rindkopas un failu R/W operācijas. 2 

Individuālie regulatori un īpašības mezgli. 2 

Darbs ar interfeisiem, virtuālā Instrumenta publikācija Internetā. 2 

Instrumentu draiveri. 2 

Gala pārbaudījuma uzdevuma piemērs. 2 

 Uzdevuma patstāvīga izpilde praktiskajās nodarbībās. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 
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Students spēj realizēt datu savākšanu, datu apstrādi un attēlošanu. Sekmīgi izpildīti mājas darbi  par pasniegto 

tēmu. 

Students spēj patstāvīgi sastādīt tehnoloģiskā procesa darbspējīgu algoritmu LabVIEW vidē. Kursa darba – uzdotā tehnoloģiskā procesa 

algoritma realizēšana LabVIEW vidē - 

sekmīga aizstāvēšana. 

Students spēj organizēt datora un reālās sistēmas mijiedarbību. Rakstiskais tests sesijas laikā – gala pārbaude. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 2.0 0.0 0.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Zinātniskais seminārs industriālā elektronikā" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP301 

Nosaukums Zinātniskais seminārs industriālā elektronikā 

Studiju priekšmeta statuss programmā Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 30 

Maksimālais studentu skaits semestrī 120 

Anotācija Modernās industriālās elektroniskās iekārtas, rūpnieciskie frekvences  

pārveidotāji, mīkstās palaišanas iekārtas, kontrolleri, PLC, datu pārvades līnijas, interfeisu iekārtas, 

ekonomaizeri. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt zinātnisko un akadēmisko izglītību industriālā elektronikā, apgūstot zināšanas par 

jaunākajām iekārtām un to vadības metodēm, kā arī attīstot studentu prasmes uzstāties zinātniskā 

seminārā un izklāstīt jaunas idejas.  

Iemācīt studentus saprast un izmantot jaunākās elektroniskās iekārtas dažādās tautsaimniecības 

nozarēs, akcentējot energoefektivitātes komponenti. Apgūt jaunāko teoriju par pusvadītāju 

elementiem, taisngriežiem, vadāmiem taisngriežiem, invertoriem, frekvences pārveidotājiem. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Literatūras apskats par izvēlēto tematu- ziņojums seminārā. Jaunas IE iekārtas informācijas izpēte 

un referāta sagatavošana. Uzstāšanās seminārā.  

Regulāra mājas darbu izpilde, aktīva dalība semināra diskusijās, laikā nokārtota ieskaite.  

Pirms semināra studentiem ir jābūt sagatavotam mājas darbam, kas ir jaunākās periodiskās 

literatūras pētījums noteiktā un izvēlētā tēmā. 

Literatūra 1. J.Greivulis, I.Raņķis Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga:Avots, 1997, 288 lpp  

2. M. James. Higher Electronics. Planta Tree, 2002. 308 p.  

3. N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins. Power Electronics. John Wiley & Sons, 1999, 567 p.  

4. M. D .Ercegovac, T. Langs, J. H. Moreno. Introduction to Digital Systems. John Wiley & Sons, 

2002, 498 p.  

5. IEEE jaunākie žurnāli: "Power Electronics", "Industrial Applications", "Industrial Electronics", 

"Mechatronics", "Automation Science and Engineering"  

6. EPE jaunākie žurnāli "European Power Electronics and Drives Journal" 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes 

Nepieciešamās priekšzināšanas Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija, Industriālā elektronika. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP475 Elektroniskās iekārtas UN EEP344   Energoelektronika 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Jaunumu avoti industriālā elektronikā (IE) 4 

Jauni pusvadītāju elementi 2 

Jauni pasīvie elementi 2 

Moduļi un tehniskās iepakošanas problēmas 2 

Draiveri un frekvenču pārveidotāji. 4 

Jaunās frekvenču pārveidotāju vadības metodes 4 

Fuzzy (neskaidrās loģikas) kontrolleri 1 

Neironu tīklu izmantošana mākslīgā intelekta iekārtās elektriskajā piedziņā 2 

Iegultā elektronika dažādās nozarēs un iekārtās 1 

Ieskaišu uzstāšanās par izvēlētām tēmām. 10 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt izprast un atreferēt zinātniskās publikācijas industriālā elektronikā un elektrotehnikā angļu 

valodā no starptautiskiem žurnāliem. 

Uzstāšanās ar referātu zinātniskā seminārā. 

Diskusijas par sniegto referātu. Prezentācijas 

novērtēšana. 

Spēt sagatavot prezentācijas Power Point (elektroniski).  Uzstāšanās ar referātu zinātniskā seminārā. 

Diskusijas par sniegto referātu. Prezentācijas 

novērtēšana. 

Spēt prezentēt iegūto zinātnisko informāciju no literatūras avotiem, kā arī paša izstrādāto. Uzstāšanās ar referātu zinātniskā seminārā. 

Diskusijas par sniegto referātu. Prezentācijas 
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novērtēšana. 

Apgūt jaunākās informācijas iegūšanas metodes elektrotehnoloģiju datorvadības zinātņu nozarēs. Mājas darba pārbaude un novērtēšana.  

Vērtēšanas "svari":  

Ieskaite 50%  

Darbs semināros grupā 20%  

Mājas darbs 25%  

Nodarbību apmeklēšana 5% 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   2.0 0.0 2.0 0.0   *         

 



Rīgas Tehniskā universitāte 

 

 

07.05.2010 16:28 

 

RTU studiju priekšmets "Bakalaura darbs" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP001 

Nosaukums Bakalaura darbs 

Studiju priekšmeta statuss programmā Gala pārbaudījums 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Bakalaura darbā tiek apkopoti materiāli par noteiktu datorizētu automatizācijas sistēmu elektrisko 

tehnoloģiju ( elektromotoru sistēmu, elektrotehnoloģiju, elektriskā transporta, apgaismošanas 

sistēmu utt.) jomā, izstrādāti šo sistēmu apraksta un darbības algoritmi, kā arī aplūkotas to 

tehnoloģiskās īpašības un dots salīdzinošais novērtējums. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēja patstāvīgi apgūt zinātniski tehnisko literatūru, uz tās bāzes veikt noteikta tipa datorizētu 

automatizēto elektrisko tehnoloģiju apskatu un izpēti, spēt izstrādāt sistēmu apraksta un darbības 

algoritmus, spēt veidot aprakstus, tos kvalitatīvi noformējot, un aizstāvēt savus priekšlikumus. 

Literatūra RTU studiju noslēguma darbu noformēšanas noteikumi. RTU Studiju daļa, 2001. 14.lpp. 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt analizēt tehnisko literatūru, apgūt noteiktu modernu sistēmu, aprakstīt sistēmas parametrus 

datorizēto automatizēto elektrisko tehnoloģiju jomā 

Pozitīvs darba vadītāja un recenzenta 

vērtējums 

Spēt patstāvīgi sagatavot tehniski informatīvu darbu par noteiktu datorizētu automatizācijas sistēmu, 

to prezentēt un aizstāvēt tajā izteiktos novērtējumus elektrisko tehnoloģiju jomā 

Pozitīvs gala pārbaudījumu komisijas lēmums 

par atbilstību prasībām akadēmiskā bakalaura 

grādam 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.   *   10.0 0.0 0.0 0.0     * 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SENĀTA LĒMUMS 

no RTU 2010. gada 29. marta Senāta sēdes (protokols Nr.539) 

 

Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu 

  

1. Apstiprināt Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu. 

2. Nolikums stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī. 

3. No 2010. gada 1.septembra atzīt par juridisko spēku zaudējušiem šādus RTU iekšējos 

normatīvos aktus: 

3.1. Ar RTU Senāta 2001.gada 17.decembra sēdes lēmumu apstiprināto nolikumu „Par 

eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās studijās” (prot. 

Nr. 463); 

3.2. Ar RTU Senāta 2008.gada 26.maija sēdes lēmumu apstiprināto noteikumu „Akadēmisko 

parādu kārtošanas noteikumi un sankcijas par akadēmiskajiem parādiem pilna laika 

studentiem” (prot. Nr.523) 1.,2. un 3.punktu; 

3.3. Ar RTU Senāta 2008.gada 29.septembra sēdes lēmumu apstiprinātos noteikumus 

„Akadēmisko parādu kārtošanas noteikumi un sankcijas par akadēmiskajiem parādiem 

nepilna laika (neklātienes un vakara) studentiem” (prot. Nr.525) 1.,2.,3.punktu. 

STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS 

 

1. LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMI 

1.1. Studiju rezultāti – studējošā sasniegto spēju un kompetences raksturojums, t.i., ko 

studējošais spēj veikt, zina un izprot studiju programmas vai studiju priekšmeta apguves 

noslēgumā. 

1.2. Studiju rezultātu vērtējums – studiju rezultātu vērtējums ar atzīmi, izmantojot desmit 

ballu vai „ieskaitīts/neieskaitīts” skalu. Sekmīgs vērtējums ir no 10 (izcili) līdz 4 (gandrīz 

viduvēji) vai „ieskaitīts”, nesekmīgs vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai 

„neieskaitīts”. Vērtēšanas kritērijus desmit ballu skalā skat. Pielikumā. 

1.3. Studiju priekšmetā sasniegto studiju rezultātu vērtēšana var notikt 

starppārbaudījumos, eksāmenā, studiju projekta aizstāvēšanā un prakses atskaites 

aizstāvēšanā.  

1.3.1. Starppārbaudījums – pārbaudījums studiju priekšmeta apguves laikā (kontroldarbs, 

praktiskā darba un/vai laboratorijas darba nodošana un/vai aizstāvēšana, kolokvijs, 

referāts u.tml.); 

1.3.2. Eksāmens – pārbaudījums studiju priekšmeta vai tā daļas apguves noslēgumā, kurā 

iegūst vērtējumu desmit ballu skalā; 



1.3.3. Studiju projekta aizstāvēšana – pārbaudījums studiju projekta izpildes noslēgumā, 

kurā iegūst vērtējumu desmit ballu skalā;  

1.3.4. Prakses atskaites aizstāvēšana – pārbaudījums prakses noslēgumā, kurā vērtē 

prakses laikā sasniegtos rezultātus ar vērtējumu desmit ballu skalā.  

1.4. Ieskaite – studiju rezultātu vērtējuma noteikšanas procedūra, kuru veic mācībspēks, 

pamatojoties uz studējošā iegūtajiem vērtējumiem starppārbaudījumos un kuras rezultātā 

tiek noteikts vērtējums skalā „ieskaitīts/neieskaitīts”. 

1.5. Gala vērtējums studiju priekšmetā – apkopojošs studiju rezultātu vērtējums, ko nosaka 

studiju priekšmeta apguves noslēgumā, ievērojot studiju priekšmeta apguvē iegūtos 

vērtējumus. Katrā studiju priekšmetā ir viens gala vērtējums, ko ieraksta diploma 

pielikumā. 

1.6. Studiju programmas noslēgumā sasniegto studiju rezultātu vērtēšana notiek gala vai 

valsts pārbaudījumos.  

1.6.1. Gala pārbaudījumi – pārbaudījumi akadēmisko studiju programmu noslēgumā, kuru 

sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana; 

1.6.2. Valsts pārbaudījumi – pārbaudījumi profesionālo studiju programmu noslēgumā, 

kuru sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba, bakalaura darba, maģistra darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana.  

1.7. Akadēmiskais parāds ir noteiktajā termiņā neiegūts sekmīgs vērtējums ieskaitē, 

eksāmenā, studiju projekta aizstāvēšanā vai prakses atskaites aizstāvēšanā. 

Akadēmiskais parāds nav attiecināms uz vērtējumiem starppārbaudījumos.  

1.8. Akadēmiskā parāda apjoms – studiju priekšmeta(u) apjoms kredītpunktos, kurā(os) 

studējošajam ir akadēmiskais parāds(i). Akadēmiskais parāds sportā tiek pielīdzināts 2 

(diviem) kredītpunktiem. 

 

2. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI 

2.1. Šis nolikums reglamentē studiju priekšmeta apguvē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanu.  

2.2. Pārbaudījumu veidus, skaitu un vērtēšanas kritērijus studiju priekšmetam nosaka par 

studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, ievērojot šādus nosacījumus: 

2.2.1. obligāto (studiju programmas A daļas) studiju priekšmetu (vairākdaļīgiem studiju 

priekšmetiem arī katras daļas) apguve noslēdzas ar eksāmenu, izņemot studiju 

priekšmetus, kuru apguvi atļauts noslēgt ar ieskaiti: 

2.2.1.1. studiju priekšmeti, kuru apjoms ir 1 (viens) kredītpunkts; 

2.2.1.2. studiju priekšmets „Sports”; 

2.2.1.3. citi ar mācību prorektora atļauju noteikti studiju priekšmeti. 

2.2.2. izvēles (studiju programmas B un C daļas) studiju priekšmetu apguve vairākdaļīgiem 

studiju priekšmetiem un to daļām noslēdzas ar eksāmenu, pārējiem – ar eksāmenu vai 

ieskaiti; 

2.2.3. studiju projekta izstrāde noslēdzas ar studiju projekta aizstāvēšanu; 

2.2.4. prakse noslēdzas ar prakses atskaites aizstāvēšanu. 

2.3. Pārbaudījumu kārtošanai ir noteikti šādi termiņi: 

2.3.1. starppārbaudījumu kārtošana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka 

noteiktajos termiņos; 

2.3.2. studiju projektu aizstāvēšana notiek līdz eksāmenu sesijas sākumam mācībspēka 

noteiktajos termiņos; 



2.3.3. vērtējuma noteikšana studiju priekšmetos, kuru apguve noslēdzas ar ieskaiti, notiek 

līdz eksāmenu sesijas sākumam; 

2.3.4. eksāmenus studējošie kārto eksāmenu sesijas laikā eksāmenu grafikā paredzētajos 

datumos; 

2.3.5. prakses atskaišu aizstāvēšana notiek 4 (četru) nedēļu laikā pēc prakses beigu datuma 

prakses vadītāja noteiktajos termiņos. 

 

2.4. Gala vērtējumu studiju priekšmetā nosaka mācībspēks: 

2.4.1. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar ieskaiti, gala vērtējumu „ieskaitīts” 

vai „neieskaitīts” nosaka, pamatojoties uz starppārbaudījumos iegūtajiem 

vērtējumiem; 

2.4.2. studiju priekšmetiem, kuru apgūšana noslēdzas ar eksāmenu, gala vērtējumu nosaka, 

ievērojot atbildīgā mācībspēka izstrādātus nosacījumus, kuros papildus eksāmena 

atzīmei var ņemt vērā arī starppārbaudījumos iegūtos vērtējumus; 

2.4.3. studiju priekšmetiem ar vairākām daļām gala vērtējumu nosaka kā visu daļu vidējo 

svērto atzīmi, t.i., saskaitot iegūto vērtējumu (atzīmju) reizinājumus ar attiecīgo 

studiju priekšmeta daļu apjomu kredītpunktos, iegūto summu dalot ar studiju 

priekšmeta kopējo apjomu kredītpunktos un rezultātu noapaļojot līdz veselam 

skaitlim. 

2.5. Vērtējumu studiju priekšmetā reģistrē: 

2.5.1. vērtējumu reģistrācijas lapā vai individuālā pārbaudījuma kārtošanas atļaujā; 

2.5.2. studējošā individuālajā studiju plānā RTU elektroniskajā datu bāzē „Studiju vadības 

sistēma”. 

 

3. EKSĀMENU KĀRTOŠANAS NOTEIKUMI 

3.1. Eksāmenu kārtošanai katra semestra noslēgumā paredzēta eksāmenu sesija. Eksāmenu 

sesijas sākuma un beigu datumus katram konkrētajam akadēmiskajam gadam nosaka ar 

RTU rektora rīkojumu.  

3.2. Eksāmenus studējošie kārto eksāmenu grafikā paredzētajos datumos. Eksāmenu grafikus 

publicē portālā ORTUS ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms eksāmenu sesijas sākuma. 

3.3. Pirms katra eksāmena paredzēta ne mazāk kā viena obligāta konsultācija. Konsultāciju  

datumu, laiku un vietu norāda eksāmenu grafikā.  

3.4. Eksāmenu pieņem par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks vai priekšmeta 

mācībspēks. 

3.5. Eksāmenā kā novērotājam ir atļauts piedalīties studējošo pašpārvaldes pārstāvim.  

3.6. Eksāmenu studiju priekšmetā ir atļauts kārtot, ja studējošais: 

3.6.1. ir izpildījis studiju priekšmetā paredzētos nosacījumus pielaidei pie eksāmena, ja tādi 

ir paredzēti. Nosacījumus pielaidei pie eksāmena nosaka par studiju priekšmetu 

atbildīgais mācībspēks, un tie ir saistoši visiem šā priekšmeta mācībspēkiem; 

3.6.2. ir uzrādījis eksaminētājam studenta identifikācijas karti (studenta apliecību). 

3.7. Studējošie eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā. Eksāmena 

kārtošanas formu nosaka par studiju priekšmetu atbildīgais mācībspēks, un tā ir saistoša 

visiem šā priekšmeta mācībspēkiem.  



3.8. Rakstiskā vai kombinētā formā kārtota eksāmena rezultātus studējošajiem paziņo (t.sk. 

portālā ORTUS) triju darba dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas, bet mutiskā vai 

datorizētā eksāmena gadījumā – eksāmena dienā.  

3.9. Par eksāmenā izmantojamajiem atļautajiem palīglīdzekļiem studiju priekšmeta 

mācībspēks studējošos informē ne vēlāk kā konsultācijā pirms eksāmena. Ja eksāmena 

laikā studējošais izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad studējošajā sniegums eksāmenā 

tiek novērtēts ar atzīmi 1 (ļoti, ļoti vāji).  

3.10. Studējošā neierašanās uz eksāmenu grafikā paredzētajā datumā bez objektīva iemesla tiek 

kvalificēta kā nesekmīgi kārtots eksāmens. Studējošā neierašanos uz eksāmenu 

mācībspēks reģistrē novērtējumu reģistrācijas lapā ar ierakstu „neieradās”. 

3.11. Studējošajiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nav varējuši kārtot vienu vai vairākus 

eksāmenus grafikā noteiktajos datumos, ar fakultātes dekāna vai filiāles direktora 

rīkojumu apstiprina individuālu pārbaudījumu kārtošanas beigu datumu. Ar fakultātes 

dekāna vai filiāles direktora rīkojumu var atļaut kārtot pārbaudījumu(s) pirms grafikā 

noteiktā termiņa, ja tam ir pamatoti un objektīvi iemesli.  

3.12. Jebkurā formā kārtotajā eksāmenā studējošo rakstītie un mācībspēkam nodotie materiāli 

glabājas par studiju priekšmetu atbildīgajā struktūrvienībā līdz nākamajai eksāmenu 

sesijai.  

 

4. AKADĒMISKO PARĀDU KĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA 

4.1. Noteiktajos termiņos nenokārtotos starppārbaudījumus, kuri kārtojami, lai iegūtu sekmīgu 

vērtējumu ieskaitē, kā arī akadēmiskos parādus studiju projektos, atļauts kārtot bez 

maksas līdz eksāmenu sesijas papildlaika beigām ar studiju priekšmetu mācībspēku 

saskaņotos termiņos. 

4.2. Kārtējā eksāmenu sesijā iegūtos akadēmiskos parādus studējošajiem atļauts kārtot 

eksāmenu sesijā un tās papildlaikā (papildlaiks ziemas sesijai ilgst 10 dienas pēc sesijas 

beigām, pavasara sesijai – no 1. Līdz 10.septembrim) ar studiju priekšmeta mācībspēku 

saskaņotos termiņos. Eksāmenus, kuros saņemts vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji), atļauts 

atkārtoti kārtot sesijas papildlaikā par RTU Senāta noteikto maksu.. 

4.3. Akadēmiskā parāda apjomu un sankcijas par tiem nosaka pirmajā dienā pēc eksāmenu 

sesijas papildlaika beigām. Studējošajiem, kuriem ar fakultātes dekāna vai filiāles 

direktora rīkojumu apstiprināts individuāls eksāmenu kārtošanas beigu datums, 

akadēmiskā parāda apjomu un sankcijas nosaka pēc individuāli noteiktā eksāmenu 

kārtošanas beigu datuma. 

4.4. Studējošajiem, kuru akadēmiskā parāda apjoms 4.3. punktā noteiktajos termiņos 

nepārsniedz 9 (deviņus) kredītpunktus, akadēmiskos parādus atļauts kārtot nākamā 

semestra laikā.  

4.5. Akadēmisko parādu kārtošana pēc 4.3. punktā noteiktajiem termiņiem notiek par maksu, 

turklāt par akadēmiskā parāda kārtošanu laikā līdz nākamā semestra 14. Nedēļai 

(ieskaitot) – RTU Senāta noteiktā apmērā, pēc 14. Nedēļas – četrkārtīgā apmērā. 

4.6. Ja kārtējās eksāmenu sesijas sākumā akadēmiskais parāds ir tikai vienā studiju 

priekšmetā, studējošo pielaiž eksāmenu kārtošanai kārtējā sesijā. Ja studējošais šo 

akadēmisko parādu nenokārto arī līdz eksāmenu sesijas beigām, tad atbilstošais studiju 

priekšmets jāapgūst atkārtoti par RTU Senāta noteikto maksu. 



4.7. Akadēmiskos parādus ārpus eksāmenu sesijas studējošie kārto, uzrādot individuālu 

pārbaudījuma kārtošanas atļauju, ko studējošais saņem studējošo lietvedību īstenojošajā 

struktūrvienībā. 

4.8. Studējošo eksmatrikulē (atskaita): 

4.8.1. ja akadēmisko parādu apjoms pēc 4.3. punktā noteiktajiem termiņiem pārsniedz 9 

(deviņus) kredītpunktus; 

4.8.2. ja kārtējās eksāmenu sesijas sākumā akadēmiskais parāds no iepriekšējās sesijas ir 

vairāk nekā vienā studiju priekšmetā; 

4.8.3. ja pēc 4.6.punktā noteiktās atkārtotās studiju priekšmeta apgūšanas iegūts nesekmīgs 

vērtējums. 

4.9. Par akadēmiskajiem parādiem eksmatrikulētajām personām ir tiesības atjaunoties studijām 

atbilstoši uzņemšanas kārtībai vēlākajos studiju posmos. 

4.10. Papildu nosacījumus akadēmisko parādu kārtošanai nepilna laika studējošajiem nosaka ar 

RTU mācību prorektora rīkojumu. 

 

5. SEKMĪBAS UZLABOŠANAS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTOŠANAS NOTEIKUMI  

5.1. Studējošajiem ir tiesības atkārtoti kārtot iepriekš sekmīgi nokārtotus eksāmenus ar mērķi 

uzlabot savu sekmību. Šādas tiesības ir arī studijas RTU sekmīgi beigušām personām 

(absolventiem). Eksāmenu kārtošana sekmības uzlabošanai notiek par maksu, kuras 

apmēru nosaka RTU Senāts. 

5.2. Eksāmenu sekmības uzlabošanai studiju priekšmetā var kārtot vienu reizi. 

5.3. Eksāmenu sekmības uzlabošanai organizē par studiju priekšmetu atbildīgā 

struktūrvienība, pamatojoties uz studējošā vai RTU absolventa iesniegumu. 

5.4. Lēmumu par eksāmena organizēšanu sekmības uzlabošanai pieņem par studiju priekšmetu 

atbildīgās struktūrvienības vadītājs un nosaka eksāmena kārtošanas termiņu un 

mācībspēku, kurš pieņems eksāmenu. 

5.5. Eksaminējamais, pēc apmaksu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

dienas pirms eksāmena, saņem individuālu pārbaudījuma kārtošanas atļauju par studiju 

priekšmetu atbildīgajā struktūrvienībā.  

5.6. Iepriekšējais gala vērtējums (atzīme) studiju priekšmetā tiek anulēts un tā vietā 

studējošajam tiek reģistrēts iegūtais vērtējums eksāmenā, arī tad, ja tas ir zemāks par 

iepriekšējo gala vērtējumu priekšmetā. Ja studējošais eksāmenā iegūst vērtējumu, kas 

zemāks par 4 (gandrīz viduvēji), viņš kļūst nesekmīgs un stājas spēkā šā nolikuma 4. 

punkta nosacījumi.  

5.7. Personām, kuras sekmīgi beigušas studijas RTU (absolventiem), un eksāmenā sekmības 

uzlabošanai ieguvušas augstāku vērtējumu nekā ierakstīts diploma pielikumā, izsniedz 

tālākizglītības apliecību ar eksāmenā iegūto vērtējumu. Apliecību izgatavo par maksu, 

kuras lielumu nosaka ar RTU kanclera apstiprinātu kalkulāciju. Ja eksāmenā iegūts 

vērtējums, kas ir zemāks par diploma pielikumā ierakstīto, vai eksāmens kārtots 

nesekmīgi, paliek spēkā iepriekšējais vērtējums. 

 

6. MĀCĪBSPĒKU PIENĀKUMI STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANĀ 

6.1. Studiju priekšmeta apguves sākumā nodrošināt studējošajiem pieejamā veidā un formā 

(t.sk. e-studiju vidē portālā ORTUS) informāciju par studiju priekšmetā sasniedzamajiem 

studiju rezultātiem un to vērtēšanas kritērijiem, pārbaudījumu veidiem un termiņiem, 



nosacījumiem pielaidei pārbaudījumu kārtošanai, ja tādi ir, kā arī sniegt papildus 

skaidrojumus. 

6.2. Pirms eksāmena sniegt studējošajiem konsultācijas. 

6.3. Pielaist pārbaudījumam studējošos, kuri iekļauti vērtējumu reģistrācijas lapā vai 

uzrādījuši individuālā pārbaudījuma kārtošanas atļauju. Šī prasība nav attiecināma uz 

starppārbaudījumiem. 

6.4. Studējošā sniegumu pārbaudījumos vērtēt objektīvi. 

6.5. Pieņemt eksāmenu tikai tad, ja students ir ierakstīts vērtējumu reģistrācijas lapā vai 

individuālajā pārbaudījumu kārtošanas atļaujā. 

6.6. Sniegt paskaidrojumus par pārbaudījumos iegūto vērtējumu, ja studējošais ir izteicis tādu 

lūgumu.  

6.7. Nodrošināt viena papildu eksāmena pieņemšanu eksāmenu sesijas laikā un viena papildu 

eksāmena pieņemšanu eksāmenu sesijas papildlaikā, ja tādi ir nepieciešami studējošo 

akadēmisko parādu kārtošanai. 

6.8. Nodot vērtējumus studiju priekšmetā studējošo lietvedības rīcībā mācību prorektora 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

  

7. STUDĒJOŠO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI PĀRBAUDĪJUMOS 

7.1. Studējošo pienākumi: 

7.1.1. kārtot visus plānotos pārbaudījumus noteiktajos termiņos; 

7.1.2. pārbaudījumos nelietot neatļautus  palīglīdzekļus (skat. 3.9. punktu); 

7.1.3. saņemt individuālo pārbaudījuma kārtošanas atļauju šajā Nolikumā paredzētajos 

gadījumos; 

7.1.4. uzrādīt eksaminētājam studenta identifikācijas karti (studenta apliecību). 

7.2. Studējošo tiesības: 

7.2.1. pirms eksāmena saņemt mācībspēka konsultāciju; 

7.2.2. pārbaudījumu laikā lietot mācībspēka atļautos palīglīdzekļus (skat. 3.9. punktu);  

7.2.3. saņemt mācībspēka skaidrojumus par iegūto vērtējumu;  

7.2.4. iesniegt apelācijas iesniegumu par pārbaudījuma norisi un saņemto vērtējumu, kā arī 

par gala vērtējumu studiju priekšmetā. 

 

8. APELĀCIJAS IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Apelācijas iesniegumu studējošais iesniedz par studiju priekšmetu atbildīgās 

struktūrvienības vadītājam ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma vai 

vērtējuma saņemšanas. 

8.2. Studējošā iesniegumu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā izskata apelācijas komisija, kuru 

izveido un sasauc apelācijas iesnieguma saņēmējs, kurš uzaicina studējošo pašpārvaldes 

pārstāvi novērotāja statusā. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 2 (divi) 

mācībspēki. 

8.3. Apelācijas komisijas lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam.  

8.4. Gadījumā, ja studējošo neapmierina apelācijas komisijas lēmums, to var pārsūdzēt dekāna 

vietniekam mācību darbā, dekānam vai RTU filiāles direktoram. 

8.5. Augstākā strīdu risināšanas instance RTU ir Akadēmiskā šķīrējtiesa. 

 

 



 

 

 

 

PIELIKUMS 

 

Vērtēšanas kritēriji studiju rezultātu novērtēšanai 10 ballu skalā 

(Apstiprināti  RTU 2001. gada 25. jūnija Senāta sēdes lēmumā) 

  

„izcili” (10) – zināšanas pārsniedz priekšmeta programmas prasības, liecina par spēju veikt 

patstāvīgus pētījumus, problēmu dziļu izpratni; 

 

„teicami” (9) – pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināšanas; 

 

„ļoti labi” (8) – pilnīgi apgūta priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši 

dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 

 

„labi”  (7) – kopumā apgūtas zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī, taču konstatējama 

atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu 

risināšanā; 

 

„gandrīz labi” (6) – kopumā apgūta priekšmeta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu 

lielāku problēmu nepietiekoša izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu praktiskā lietošanā; 

 

„viduvēji” (5) – visumā apgūta priekšmeta programma, lai gan konstatējama vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

„gandrīz viduvēji” (4) – visumā apgūta priekšmeta programma, tomēr konstatējama nepietiekama 

dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

 

„vāji” (3) – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās situācijās; 

 

„ļoti vāji” (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā    daļa 

nav apgūta; 

 

„ļoti ļoti vāji” (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski zināšanu 

nav. 

 

Senāta priekšsēdētāja    M.Jure 

 

Gatavo:R.Kleine 
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dati: 

 

 

Pers.kods: 

Valodas: 

Dzimis Cēsu raj. Lielstraupes pag. 1947.g. 24. augustā. 

1970.g. beidzis Rīgas Politehnisko institūtu iegūstot inženiera – elektromehāniķa 

kvalifikāciju.  

1965.g. beidzis Cēsu 1. vidusskolu.  

240847-11818 

Latviešu, angļu, krievu, vācu. 
 

Zinātniskie 

grādi: 

 

 

Zinātniskās 

darbības 

virzieni: 

LZA Akadēmiķis no 2007.g. 

Habilitētais inženierzinātņu doktors no 1994.g. 

Inženierzinātņu doktors no 1992.g. 

Tehnisko zinātņu kandidāts no 1980.g.  

 

Enerģētikas nozares elektrotehnikas apakšnozare sekojošos virzienos: 

- Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas un speciālās elektriskās 

mašīnas; 

- Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji, energoelektronikas iekārtas un to 

vadības sistēmas; 

- Tehnoloģisko procesu un kustības vadība; 

- Ūdeņraža enerģētikas sistēmas. 
 

Darbs: 2000.g. februāris līdz šodienai – zinātņu prorektors Rīgas Tehniskajā    

universitātē; 

2002.g. augusts līdz 2003.g.februāris – Padomes priekšsēdētājs VAS Latvenergo; 

2001.g. janvāris līdz 2002.g.augusts – padomes loceklis VAS Latvenergo; 

2001.g. marts līdz šodienai – Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju 

katedras vadītājs; 

2000.g. līdz šodienai - padomes priekšsēdētājs Nodibinājumā Latvijas 

Tehnoloģiskais parks; 

1999.g.  februāris līdz šodienai – direktors Industriālās elektronikas un    

elektrotehnikas  institūtā 

1994.g. septembrim līdz šodienai – profesors RTU EEF IEEI; 

1996.g. līdz 2000.g. - direktors B/O SIA Latvijas Tehnoloģiskais parks; 

1992.g. līdz 1999.g. - direktors Latvijas -Vācijas kopuzņēmuma Uzņēmējdarbības    

vadības un konsultāciju firmas SIA AB&RTU; 

1987.g. septembris līdz šodienai - zinātniskais vadītājs RTU Elektromehatronikas 

zinātniskās pētniecības laboratorijā; 

1986./87. m.g. – viesprofesors Viskonsinas - Madisonas Universitātē  

ASV, WEMPEC pētniecības centrā; 

1984. g. 4 mēnešus – stažējies Maskavas Enerģētikas institūtā; 

1983.g. līdz 1994.g. – docents RTU EEF Automātiskās elektriskās piedziņas 

katedrā; 

 



 

1980.g. līdz 1983.g.– vecākais pasniedzējs RPI EEF Automātiskās          elektriskās 

piedziņas katedrā; 

1979./80. m.g. - viespētnieks Budapeštas Tehniskās universitātes  Elektrotehnikas 

fakultātē, Ungārijā; 

1975.g. līdz 1978.g. - aspirants Rīgas Politehniskajā Institūtā, EEF Automātiskās 

elektriskās piedziņas katedrā; 

1970.g. līdz 1975.g. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Vissavienības           

Vagonbūves ZPI Rīgas filiālē, Rīgas Vagonbūves rūpnīcā 

 

Sabiedriskā 

darbība 

valdības un 

pašvaldību 

darba grupās 

un Latvijas 

Republikas 

pārstāvniecība 

Eiropas 

Savienības 

komisijās: 

Latvijas Zinātnes padomes loceklis; 

Nacionālās inovāciju koncepcijas projekta izstrādes darba grupa (LR Ministru 

Prezidenta 2000.g. 13.jūlija rīkojums № 268); 

Darba grupa inovatīvās darbības regulēšanas jomā (LR Ekonomikas ministrijas 

2000.g. 12.aprīļa rīkojums № 71); 

“Koncepcijas par inovatīvo darbību” izstrāde (apspriesta LRMK sēdē 1998.g. 

24.martā); 

Latvijas - Itālijas starpvalstu sadarbības līguma realizācijas darba grupas loceklis 

no 1998.gada; 

Rīgas pilsētas Transporta departamenta sabiedriskais konsultants pilsētas 

elektrotransporta elektrisko un enerģētisko iekārtu jautājumos; 

Latvijas Republikas delegāts Eiropas Savienības 5.Ietvara Pētniecības un attīstības 

programmā DG Research “Energy” un “TREN” komisijās; 

Latvijas Republikas delegāts un eksperts Eiropas Savienības 6. Ietvara Programmā 

“Sustainable Development, Global Change and Ecosystems”; 

Latvijas Republikas delegāts un eksperts ES 7.Ietvara programmas 

apakšprogrammā „ENERGY” 

 

Akadēmiskās 

aktivitātes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTU zinātņu prorektors, Institūta direktors, katedras vadītājs;  

Profesors, lasa lekcijas Elekriskā piedziņā, elektroniskās iekārtās, 

Energoelektronikā; 

Lasa lekcijas Inovāciju stratēģijas menedžmentā; 

RTU Senāta loceklis un RTU EEF Domes loceklis; 

RTU Elektrotehnikas nozares promociju padomes priekšsēdētājs;  

RTU Enerģētikas nozares promociju padomes loceklis; 

RTU Elektrotehnikas nozares profesoru padomes priekšsēdētājs; 

RTU Elektronikas un Transporta nozaru profesoru padomju loceklis; 

Rīgas Tehniskās koledžas padomes loceklis. 

Lekcijas 

ārzemēs: 

Ielūgtais lektors Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitātē Norvēģijā, 1992.g. 

oktobrī; 

Ielūgtais lektors De Montfort universitātē Apvienotajā Karalistē, 1993.g. oktobrī; 

Ielūgtais lektors Norvēģijas Zinātnes un un tehnoloģiju universitātē Norvēģijā, 

1994.g. novembrī; 

Ielūgtais lektors Budapeštas Tehniskajā universitātē Ungārijā, 1995.g. aprīlī; 

Ielūgtais profesors Tallinas Tehniskajā universitātē Igaunijā, 1998.g. maijā; 

Ielūgtais profesors Polytechnico di Torino Itālijā, 1999.g. martā un 2001.g. 

novembrī; 

Ielūgtais profesors Tokyo Denki Tehniskajā universitātē Japānā, 2002.g. jūnijā; 

Ielūgtais lektors Tallinas Tehnoloģiskajā universitātē 2006. un 2007. g. janvārī. 

 

 

Zinātniskās 

publikācijas: 

 

Uzrakstīti 300 zinātniski darbi, kas publicēti latviešu, krievu un angļu valodās 

(ieskaitot 12 zinātniskās monogrāfijas, 41 autorapliecību, 8 Latvijas patentus un 2 



 

ASV patentus). 

 

Nozīmīgākās 

monogrāfijas: 

Greivulis J., Ribickis L. Tiristoru asinhronā elektropiedziņa centrbēdzes sūkņu 

iekārtās. – Rīga: Zinātne, 1983, 218 lpp. (krievu valodā); 

Ribickis L. Induction Machine Phase Balancing by Unsymmetrical Voltage 

Control. – Madison: University of Wisconsin-Madison, WEMPEC, 1987, 63 p. 

Greivulis J., Avkštols I., Ribickis L. Asinhronās ventīļu kaskādes ar uzlabotiem 

enerģētiskiem rādītājiem. – Rīga: Zinātne, 1992, 217 lpp. (krievu valodā) 

Ribickis L. Maiņstrāvas piedziņas energoelektronikas iekārtu teorija un prakse 

ūdensapgādes sistēmās: Dr. Habil. Sc. Ing. zinātnisko darbu kopsavilkums, RTU 

H05. – Rīga: RTU, 1994, 81 lpp. 

Ribickis L., Galkina A. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. – Rīga: RTU, 

1997, 109 lpp. 

L.Ribickis, A.Avotiņš. Apgaismošanas tehnoloģijas. – Rīga: RTU, 2007. – 186 lpp. 

L.Ribickis, J.Valeinis Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. – Rīga: RTU, 

2007. – 250 lpp. 

 

Mācību -

metodiskās 

publikācijas: 

Izdotas 16 grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās. 

Ribickis L. Elektriskā piedziņa, Rīga, RTU izdevniecība, 2007, 190 lpp. (iesniegts 

publicēšanai) 

 

Citas 

publikācijas: 

Publicēti 40 raksti avīzēs, žurnālos un starptautisko konferenču referātu krājumos 

par zinātnisko un inovatīvo darbību, kā arī  uzņēmējdarbības veicināšanu angļu, 

latviešu un krievu valodās. 

 

Profesionālās 

biedrības un 

sabiedriskās 

organizācijas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes loceklis; 

Vispasaules Elektroinženieru asociācijas IEEE biedrs; 

Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācijas (EPE) biedrs; 

Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācijas (EPE) asamblejas un valdes 

loceklis; 

Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības biedrības (PEMC) valdes loceklis; 

Latvijas Enerģētiķu savienības biedrs; 

Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 

Latvijas Elektroinženieru asociācijas biedrs; 

Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas biedrs; 

Nodibinājuma CONNECT Latvija valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs; 

Nodibinājuma Zinātniski Tehnoloģiskais parks RVR valdes loceklis no 2003.g.; 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes loceklis no 

2001.g.; 

Eiropas zinātnieku savienības “Euroscience” biedrs; 

Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas valdes 

loceklis un prezidents no 1999.g. līdz 2003.g.; 

Latvijas Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmijas viceprezidents no 2000.g. 

līdz 2003.g.; 

Latvijas Rūpniecības konfederācijas paplašinātās valdes loceklis no 1998.g. līdz 

2005.g.          

Latvijas Šaušanas federācijas valdes loceklis no 1999.g. līdz 2003.g.; 

Latvijas Republikas zemessargs no 1991.g.. 

 

 

 

Darbība 

redkolēģijās 

 

 

 

Redkolēģijas loceklis Rīgas Tehniskās universitātes rakstiem izdevumā 

“Enerģētika un Elektrotehnika”; 



 

un konferenču 

orgkomitejās: 

 

Redkolēģijas loceklis žurnālam „Enerģija un Pasaule”; 

Redkolēģijas loceklis Rīgas Tehniskās universitātes periodiskajiem izdevumiem 

“RTU Scientific Research Activities” un “RTU doktorantūra”; 

Orgkomitejas loceklis Baltic Dynamic konferencēs no 1996.gada līdz 2003.gadam; 

Orgkomitejas loceklis Eiropas Energoelektronikas asociācijas (EPE) konferencēs 

Tulūzā, Francijā, 2003.g.; 

Orgkomitejas loceklis EPE-PEMC konferencē Košicē, Slovākijā, 2000.g.; 

Orgkomitejas loceklis EPE-PEMC konferencē Dubrovņikā, Horvātijā, 2002.g.; 

Starptautisko ekspertu komitejas loceklis konferencēs: 

EPE ’97 Trondheimā, Norvēģijā; EPE ’99 Lozannā, Šveicē; EPE ’01 Grācā, 

Austrijā; EPE ’03 Tulūzā, Francijā; EPE ’05 Drēzdenē, Vācijā; EPE-PEMC ’96 

Budapeštā, Ungārijā; EPE-PEMC ’98 Prāgā, Čehijā; EPE-PEMC 2000 Košicē, 

Slovākijā; EPE-PEMC ’02 Dubrovņikā, Horvātijā; EPE-PEMC ’04 Rīgā, Latvijā; 

EPE-PEMC ’06 Portorožā, Slovēnijā; EDPE ’03 Augstos Tatros, Slovākijā; AEP 

’02, AEP ’03, AEP ’04 Kauņā, Lietuvā; BEC ’03, PEC 2000, PEC ’01, PEC ’02, 

PEC ’03, PEC ’04 Tallinā, Igaunijā; 

Orgkomitejas priekšsēdētājs Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējai starptautiskai 

– zinātniskais konferencei 2001, 2002, 2003, 2004; 

Ģenerālpriekšsēdētājs 11. Vispasaules spēka elektronikas un kustības vadības 

konferencei EPE_PEMC ’04, 2.-4. septembris, Rīgā, Latvijā; 

Konferences EPE ’05 līdzpriekšsēdētājs Drēzdenē, Vācijā, 2005.g.; 

Konferences EPE-PEMC ’06 līdzpriekšsēdētājs Portorožā, Slovēnijā; 

Konferences EPE-PEMC ’07 līdzpriekšsēdētājs Alborgā, Dānijā. 

 

Apbalvojumi 

zinātnē un 

pētniecībā: 

 

Bronzas godalga PS Tautsaimniecības sasniegumu un jauno tehnoloģiju izstādē 

Maskavā, PSRS, 1979.g.; 

Sudraba godalga Vissavienības industrijas izstādē Kijevā, Ukrainā, 1985.g.; 

Sudraba godalga Starptautiskā Jauno tehnoloģiju izstādē Varnā, Bulgārijā, 1986.g.; 

Godalga “PSRS Izgudrotājs”, 1986.g.; 

Apvienotās Karalistes prēmija “UK Royal Award”, 1993.g. 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas un Latvenergo Prof. A.Vītola vārdā nosauktā Gada 

Balva, 2006.g. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas 

zinātnes attīstībā un tās darbības organizēšanā, 2007.g. 

LR Ekonomikas ministrijas pateicības raksts par inovatīvās darbības un jauno 

tehnoloģiju izstrādes veicināšanu Latvijā, 2007.g. 

 

Pētnieciskie 

projekti: 

LZP projekts „Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības 

sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem” № 

01.0639, 2001.g.-2004.g.; 

LZP projekts „Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metožu 

izstrāde” № 01-0640, 2001.g.-2004.g.; 

LZP projekts „Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde”, 

2005.g.-2008.g., projekts apstiprināts; 

LZP projekts „Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar 

mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem”, 2005.g.-2008.g., 

projekts apstiprināts; 

Zinātniski - pētniecisks projekts TPP 01-32 „Frekvences pārveidotāja izstrāde”, 

2001.g.-2002.g.; 

Kopējs Latvijas – Dānijas projekts „Energy Efficient Pump Control” № 

2136/01054-0004, 2001.g.aprīlis – 2003.g. oktobris; 

Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas projekts „EPE-PEMC 2004”, Contarct 

№ MLCF-CT-2003-504234; 



 

Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas integrētais pētniecības projekts ar 

akronīmu EU – DEEP „The birth of a European Distributed EnErgy Partnership 

that will help the large – scale implementation of distributed energy resources in 

Europe”, FP 6 project: SES 6-CT-2003-503516, 2004.g.-2008.g. 

ES 6. Ietvarprogrammas Ekselences tīkla projekts EURNEX 2004.-2008.g. 

ERAF 2.5.1. projekts „Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmonisku 

kontroleru vadība ar izplūdušo loģiku”, 2006.g.-2008.g.; 

IZM-RTU projekts „Ūdeņraža degvielas šūnas spēka elektronikas pārveidotāja 

izpēte un izstrāde”, № U 7091, 2006.g. 

IZM-RTU projekts „Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna 

– maiņstrāvas piedziņa”, № R 7200, 2007.g. 

LZP grants № 09.1089 „Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un 

optimizācija”, 2009.g. 

FL „RTU II 2009” pētniecības projekts „Inovatīvu mūžizglītības apmācības 

moduļu izstrāde ražošanas automatizācijā un mehatronisko sistēmu 

datorvadībā”, № FLPP-2009/14, 2009.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Ribickis 



 

Curriculum Vitae 

 

Ivars Raņķis 

Personas kods 01 10 37 - 10406 

Rīga, Višķu 5 dz.40, m.t. 67-267616, d.t. 67-089916 

dzimis 1937. gada 1.oktobrī, Rīgā 

latvietis 

precējies, 2 bērni 

 

Izglītība 

 

1992.g. Rīgā aizstāvējis zinātnisko darbu kopsavilkumu Habilitētā doktora grāda 

iegūšanai. 

1970.g. Dņepropetrovskā aizstāvējis disertāciju tehnisko zinātņu kandidāta grāda 

iegūšanai. 

RPI aspirantūra no 1966.g. līdz 1969.g. 

RPI Elektroenerģētikas fakultāte no 1958.g. līdz 1960.g., ko graduējis ar inženiera-

elektromehāniķa diplomu. 

LVU Mehānikas fakultāte no 1955.g. līdz 1958.g. 

Rīgas 28.vidusskola no 1944.g. līdz 1955.gadam. 

 

Pedagoģiskā darba pieredze 

 

No 1998.g. RTU profesors energoelektronikas virzienā. 

No 1993.g. profesors RTU automatizētās elektriskās piedziņas katedrā. 

No 1993. gada līdz 2000. gadam 0,5 slodzes profesors Latvijas Jūras Akadēmijā. 

No 1969. gada vecākais pasniedzējs, docents RPI rūpniecības un transporta 

elektrifikācijas katedrā, vēlāk automatizētās elektriskās piedziņas katedrā. 

Pedagoģiskās darbības laikā  lasījis lekcijas un vadījis nodarbības priekšmetos 

“Ražošanas procesu automatizācija”, “Elektrotehnoloģiskās iekārtas”, “Pusvadītāju 

pārveidotāji”, “Energoelektronika”, „Elektriskās piedziņas elementi”, “Elektriskās 

mašīnas”, “Regulēšanas teorijas pamati”, “Kuģu automatizētās elektropiedziņas”, 

“Elektroniskās iekārtas”.  Praktiski visos šajos priekšmetos sagatavojis un publicējis 

18 metodiskos materiālus – lekciju konspektus un uzdevumu krājumus. Pēdējos 6 

gados publicējis 9 metodiskos materiālus 7 studiju priekšmetos. 

Ir piedalījies RTUstudiju programmas Elektrotehnoloģiju datorvadība sagatavošanā 

un akreditēšanā 2002. un 2004. gadā pilna un nepilna laika studijām  akadēmiskā 

bakalaura, maģistra un doktora, kā arī profesionālā bakalaura un maģistra līmeņos. 

 

 

Ražošanas darba pieredze 

 

No 1958. gada līdz 1960.gadam strādājis Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcā par 

elektriķi-izmēģinātāju transporta elektroiekārtu ražošanas cehā A-1. No 1960. līdz 

1966. gadam strādājis par inženieri-konstruktoru speciālajā vilces elektroiekārtu 

konstruktoru birojā SKBt vagonu elektroiekārtu birojā. Bijis atbildīgais projektētājs 

par vagonu-elektrostaciju iekārtām kā arī atbildīgais inženieris par šīs produkcijas 

ražošanu rūpnīcā. 

 



Zinātniskā darba pieredze 

 

Zinātniskais darbs bijis veltīts impulsveida regulēšanas pusvadītāju sistēmu analīzei 

un sintēzei industriālos un transporta pielietojumos. Publicējis kopumā 230 

zinātniskās publikācijas, tai skaitā 1 zinātnisko monogrāfiju, 18 mācību-metodiskās 

grāmatas, kā arī daudzas populārzinātniskās publikācijas periodikā. Pēdējos 6 gados 

dažādos Latvijas un citu valstu zinātniskajos izdevumos publicējis 39 zinātniskās 

publikācijas. 

No 1994. līdz 2004. gadam bijis ievēlēts par Latvijas ZA un LZP enerģētikas ekspertu 

padomes locekli. Ir RTU un Kauņas TU periodisko zinātnisko izdevumu un 

zinātnisko konferenču “Enerģētika un elektrotehnika” un “Electronics” redkolēģiju un 

organizatorisko komisiju loceklis. 

Ir 50 bijušās PSRS un Latvijas Republikas izgudrojumu autors elektrotehnikas nozarē. 

Pēdējos 6 gados ir iesniedzis un saņēmis 6 LV izgudrojumu patentus. 

 

Kvalifikācijas paaugstināšana 

 

1994. gadā stažējies Stokholmas Tehnoloģiskajā institūtā. 

1986. gadā stažējies Sofijas politehniskajā institūtā. 

1985. gadā stažējies Maskavas enerģētikas institūtā. 

 

Organizatoriskā darba pieredze 

 

No 1993. gada ir RTU EEF arodbiroja priekšsēdētājs un RTU arodkomitejas loceklis. 

No 1993. gada ir RTU EEF Domes loceklis. No 2002. gada ir Industriālās 

Elektronikas un elektrotehnikas institūta direktora vietnieks. No 1993. gada ir RTU 

periodiskā izdevuma “Enerģētika un elektrotehnika” (4. sērija) redkolēģijas loceklis. 

 

Valodu zināšanas 

 

Pārvaldu latviešu, krievu, angļu valodu sarunu un rakstības līmenī, zviedru valodu 

lasīšanas līmenī. 

 

 

2009. gada 5. maijā                                                                          I. Raņķis 

 

 

 

 

 



RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 

 

1. Vispārīgās ziņas  

 

Vārds, Uzvārds: Iļja Galkins 

Personas kods: 050273-11806 

Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga 

Dzīves vietas adrese: Latvija, Rīga LV-1012 

Pērnavas iela, 10A – 4 

Tālrunis: +371 729-45-28 

Izglītība: Augstāka 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi: 

1. Inženierzinātņu bakalaurs industriālajā elektronikā (1993); 

2. Inženierzinātņu maģistrs elektriskā piedziņā un automātikā (1996); 

3. Inženierzinātņu doktors elektrotehnikā 2001. gadā; 

Nodarbošanās: Zinātniskie pētījumi un inženiertehniskais darbs spēka elektronikas pārveidotāju 

jomā 

Valodu lietošanas 

prasmes: 

Valoda  Runāšana Lasīšana Rakstīšana 

Latviešu 80%  100%  60% 

Krievu (dz.) 90%  100%  60% 

Angļu  70%  95%  60% 

Japānu  10%  10%  10% 

Citas būtiskas ziņas:  Inženiera diploms un kvalifikācija industriālā elektronikā (1994); 

 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

Starptautisku pētījumu 

projektu un programmu 

dalībnieks vai vadītājs: 

 Vadījis ES struktūrfondu finansētu projektu 

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000050/025 (2005. – 2008. gadā) 

 

Latvijas zinātņu padomes, 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas, un citu iestāžu 

projektu un programmu 

dalībnieks vai vadītājs:  

1. Vadījis LZP pētniecisko projektu 03.1014 (2003. un 2004. gadā) 

2. Vadījis LZP pētniecisko projektu 05.1679 (2005...2008. gadā) 

3. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7071 (2006. gadā) 

4. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7205 (2007. gadā) 

5. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7370 (2008. gadā) 

6. Vadījis RTU II projektu zinātnes attīstībai augstskolā – ZP2009_14 (2009. 

gadā) 

Eiropas savienības, LZP 

ekspertu un citu komisiju 

projektu un programmu 

loceklis vai vadītājs: 

- 

Nozaru padomju, 

asociāciju loceklis vai 

vadītājs: 

IEEE elektriķu asociācijas loceklis Nr. 80508919 no 2006. gada 



Saņemtie patenti un 

licences: 

1. Latvijas Republikas Patents Nr. LV13753B, „Zemas induktivitātes kopņu 

sistēma asinhronajai piedziņai ar matricveida frekvenču pārveidotāju” 

2. Latvijas Republikas Patents Nr. LV13754B, „Zemas induktivitātes kopņu 

sistēmas integrētajai asinhronajai piedziņai ar matricveida frekvenču 

pārveidotāju” 

Nozīmīgākas publikācijas 

starptautiskos citējamos 

izdevumos: 

1. O. Krievs, I. Galkin “Design Procedure for a Shunt Active Power Filter”, 

Proceedings of the 4’th Research Symposium of Young Scientists “Actual 

Problems of Electrical Drives and Industry Automation”, Tallinn, Estonia, 

May 17-21, 2003. 

2. I. Galkin, A. Stepanov, J. Laugis “Outlook of Usage of Supercapacitors in 

Uninterruptible Power Supplies”, Proceedings of the 10-th scientific 

conference BEC2006 (Baltic Electronic Conference 2006), pages 237-240, 

October 2-4 2006, Estonia, IEEE digital object identifier 

“10.1109/BEC.2006.311107”.  

3. L. Bisenieks, I. Galkins, A. Stepanovs ”Connection of photovoltaic modules to 

the electricity supply grid or to a local consumer utilizing topology of the on-

line converter”, Electronic proceedings of the scientific seminar „NorthSun 

2007”, Latvia, Riga, 2007 May 30 –  June 1. 

4. Galkin I., Sokolovs A., “Possible Design of Bus Bar Construction for Matrix 

Converter”, Electronic Proceedings of 9th international conference on 

Electrical Power Quality and Utilization – EPQU2007, Lecture session 4A – 

“EMC, Loads and Converters”, Spain, Barcelona, 2007 October 9-11.  

5. Vinnikov D., Laugis J., Galkin I., “Middle-Frequency Isolation Transformer 

Design Issues for the High-Voltage DC/DC Converter”, Proceedings of 2008 

IEEE 39th Annual Power Electronics Specialists Conference, pages 1930 – 

1936, Rhodes, Greece, June 15-19, 2008, ISSN: 0275-9306, ISBN: 978-1-

4244-1667-7, INSPEC Accession Number:10155268, IEEE Digital Object 

Identifier: 10.1109/PESC.2008.4592226 

6. I. Galkin, A. Stepanov, L. Bisenieks, “Direct-current supply system with 

capability of an uninterruptible power supply”, Proceedings of the 11th 

Biennial Baltic Electronic Conference BEC2008, ISBN: 978-1-4244-2059-9, 

pages 301-304, Tallinn-Laulasmaa, Estonia, 2008. 

7. I. Galkin, A. Suzdalenko, “Analysis of the Actual Current Paths of an 

Integrated Matrix Converter”, Electronic Proceedings of the 12th 

International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2009), 

Dialog session DS2G4 – “ Power Converters” , paper DS2G4-3,  Tokyo, 

Japan, November 15 - 18, 2009. 

Nozīmīgākas publikācijas 

recenzētos izdevumos 

(LZP apstiprinātie 

izdevumi): 

1. I. Galkin, L. Biezbardis, M. Skarainis “Analog Signal Transmission Using 

Fiber Optics”, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series 4, 

Volume 13, p. 105, 2004. 

2. A. Sokolovs, I. Galkin “Development of bus bar EMI reduction test bench for 

matrix converter”, Scientific proceedings of Riga Technical University, Series 

4, Volume 18 (proceedings of the annual scientific conference of Riga 

Technical University in 2006), pages 39-44, October 2006. 

3. Bisenieks L., Galkin I., Stepanov A., ”The use of supercapacitors for widening 

the scope of application of photovoltaic cells”, Scientific Proceedings of Riga 

Technical University, Series 4, Special Issue 20 “Scientific Proceedings of 

48th RTU annual conference”, pages 171-177, Latvia, Riga, 2007 October 11-

13. 

4. A. Stepanov, L. Bisenieks, I. Galkin., “Comparison of Controllable Rectifiers 

for Direct-current Supply System”, Magazine of Ukrainian Academy of 



Science «Технiчна Електродинамiка» (“Technical Electrodynamics”), 

Special Issue – Proceedings of the Conference «Силова Електонiка та 

Енергоефективнiсть 2008» (“Power Electronics and Energy Efficiency 

2008”), Volume 2, pages 96-99, Ukraine, Kiev, September 17-21, 2008. 

Monogrāfijas: 1. I. Galkins, „Automātikas iekārtas ar mikrokontrolleriem (1. Daļa –

Mikrokontrolleru tehnikas pamati  uz MSP430 piemēra)”, 2009. gads 

Mācību grāmatas:  

Citas publikācijas: 1. L.Ribickis, I.Galkins, O.Krievs, „Development Trends of Matrix Frequency 

Converters” (in Latvian), Scientific magazine „Enerģija un Pasaule”, Rīga, 

Latvija, Nr.2., 2005 

2. .I. Galkin “MSP430 as an introductory training microcontroller”, 

Proceedings of the 2nd international symposium “Topical Problems of 

Education in the Field of Electrical and Power Engineering” (Tallinn 

University of Technology), p. 123, Estonia, Kuressaare, 2005. 

3. 2. I. Galkin, M. Skarainis, J. Laugis, T. Lehtla “Utilization of 

microcontrollers MSP430 for training purposes” (in Russian), Magazine of 

Ukrainian Academy of Science «Технiчна Електродинамiка» (“Technical 

Electrodynamics”), Special Issue – Proceedings of the Conference «Силова 

Електонiка та Енергоефективнiсть 2005» (“Power Electronics and 

Energy Efficiency 2005”), Volume 2, pages 90-93, Ukraine, Kiev, 2005. 

4.  I. Galkins, J. Lauģis “Modular Approach to Training Hardware Design for 

Modular Teaching”, electronic proceedings of the 12-th scientific conference 

EPE-PEMC2006 (European Power Electronics – Power Electronics and 

Motion Control) elektroniskie materiāli, dialog session P14 “Education”, 

paper T14-203, pages 1715-1720, IEEE digital object identifier 

“10.1109/EPEPEMC.2006. 283105”. 

Piedalīšanas ar referātiem 

starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

(referātu autori, 

nosaukums, konferences 

nosaukums, tas norises 

laiks un vieta): 

1. 12. starptautiskā zinātniskā konferencē EPE-PEMC2006 (European Power 

Electronics – Power Electronics and Motion Control) un referāta prezentāciju 

“Modular Approach to Training Hardware Design for Modular Teaching” 

(Slovenija, Portoroža, 2006. gada 29. augusts-1. septembris); 

2. 10. starptautiskā zinātniskā IEEE konferencē BEC2006 (Baltic Electronics 

Conference) ar referātiem “Bus Bar Test Bench Development for Common 3x3 

Matrix Converter” un “Outlook of Usage of Supercapacitors in 

Uninterruptible Power Supplies” (Igaunija, Tallinā, 2006. gada 2.-4. 

oktobris); 

3. IEEE starptautiskā simpozijā “ISIE2007 – IEEE International Symposium on 

Industrial Electronics” ar referāta prezentāciju „Comparison of Bus Bar 

Constructions for Matrix Converters”  (Spānija, Vigo, 2007. gadā 4.-7. 

jūnijā); 

4. IEEE starptautiskā konferencē “EPQU2007 – 9th international conference on 

Electrical Power Quality and Utilization” ar referāta prezentāciju “Possible 

Design of Bus Bar Construction for Matrix Converter”  (Spānija, Barselona, 

2007. gadā 9.-11. oktobrī); 

5. 11. starptautiskā zinātniskā IEEE konferencē BEC2008 (Baltic Electronics 

Conference) ar referātu “Direct-current supply system with capability of an 

uninterruptible power supply” (Igaunija, Tallinā-Laulasmaa, 2008. gada 

oktobris). 

Piedalīšanas ar referātu 

citās konferencēs: 

1. RTU starptautiskā zinātniskā konferencē 2003. gadā ar referātu “Design 

Considerations For The Power Circuit Of A Shunt Active Power Filter” 

(Latvijā, Rīgā, 2003. gadā); 



 

 

 

Cita būtiskā informācija 1. 2007. gadā saņēmis „Rīgas Tehniskās universitātes gada Jaunā Zinātnieka” 

goda nosaukumu. 

2. 2005-2007. gados bija veicis pētniecisko darbu spēka elektronikas 

pārveidotāju jomā  Tallinas Tehniskajā universitātē (Igaunijā); 

3. 2008. gadā bija veicis pētniecisko darbu spēka elektronikas pārveidotāju jomā 

Chibas Universitātē (Japānā). 

 

3.  Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Vadītie promocijas darbi 

(norādot personas, kuras 

ir aizstāvējušas 

disertāciju): 

- 

Recenzētie promocijas 

darbi (norādot personas): 

- 

Studiju programmas 

vadīšana: 

- 

Vadītie maģistra darbi 

(skaits): 

9 

Vadītie bakalaura un 

kvalifikācijas darbi 

(skaits): 

17 

Studiju priekšmeti 

(nosaukums, apjoms 

kredītpunktos) 

1. „Elektrisko procesu modelēšana” (5KP) 

2. „Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā” (2KP) 

3. „Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā” (2KP) 

4. „Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem” (3KP) 

5. „Digitālā elektronika” (4KP) 

6. „Energoelektronika” (3KP) 

Socrates/Erasmus un citu 

starptautisku izglītības 

programmu mācībspēks: 

1. 2002. gadā Socrates/Erasmus izglītības programmas ietvaros nolasīja lekciju 

ciklu par matricveida frekvences pārveidotājiem un to pielietošanas iespējām 

Turīnes tehniskajā universitātē  

Sagatavotie mācību 

līdzekļi: 

1. Sagatavots publicēšanai metodiskais darbs “Praktisko uzdevumu piemēri 

Spēka Elektronikā ar risinājumiem” (eksistē elektroniski); 

2. Ir sagatavota publicēšanai mācību grāmata “Ciparu tehnika” (eksistē 

elektroniski); 

3. Tiek gatavots metodiskais darbs “Praktiskie uzdevumi ciparu tehnikā. 

Uzdevumu realizācija ar firmas XILINX CPLD tipa matricām” (ir rokrakstā); 

4. Tiek gatavota mācību grāmata “Elektrisko shēmu modelēšana” (ir rokrakstā); 

5. Tiek gatavots metodiskais darbs “Praktiskie uzdevumi elektrisko shēmu 

modelēšanā” (ir rokrakstā); 

Tālākizglītība, personāla 

pilnveide (kvalifikācijas 

1. 2006. gadā pabeidzis kursus „RTU Blackboard” (2KP) ESF projektā „E-

studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām” 



celšana), Latvijas vai 

ārzemju augstskolās un 

pētniecības iestādes: 

 

(VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0057/0007). 

Cita būtiskā informācija: 1. 2005.-2007. gados bija veicis pedagoģisko darbu ciparu tehnikas jomā 

Tallinas Tehniskajā universitātē. 

2. Vairākos gados (kā, piemērām, 2005., 2006., 2007. gadā) saņēma Latvijas 

izglītības Fonda un SIA „ABB” balvas par augstas kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošanu. 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)  

LZA un ārvalstu ZA 

locekli: 

- 

Promociju padomju 

locekli, LZP eksperti, 

profesoru padomju 

locekli, zinātnisko žurnālu 

redkolēģijas locekļi: 

1. 2004. gada (12.) starptautiskas zinātniskas konferences EPE-PEMC2004 

(spēka elektronikā un piedzinās vadībā) rakstu krājuma redkolēģijas loceklis.  

Saeimas, valdības un LR 

centrālo organizāciju 

padomju un komisiju 

locekļi: 

- 

Starptautisku zinātnisku 

organizāciju locekli un 

eksperti, konferenču 

organizācijas un 

programmu komitēju 

vadītāji un locekļi: 

2. 2003. gada RTU starptautiskas zinātniskas konferences organizācijas un 

programmu komitejas sekretārs (Latvijā, Rīgā, 2003. gadā); 

3. 2004. gada (12.) starptautiskas zinātniskas konferences EPE-PEMC2004 

(spēka elektronikā un piedzinās vadībā) organizācijas un programmu 

komitejas loceklis (Latvijā, Rīgā, 2004. gadā).  

4. 2009. gada (6.) starptautiskas zinātniskas konferences CPE2009 (spēka 

elektronikas elektromagnētiskā savietojamība) organizācijas un programmu 

komitejas loceklis (Spānija, Badajoz, 2009. gadā). 

Citi augstskolā veicamie 

pienākumi (piemērām, 

prodekāns, senāta 

loceklis, konventa 

loceklis, darbs dažādas 

komisijas u. tml.): 

- 

Cita būtiskā informācija: 1. Vadījis līgumdarbu ar pašvaldības aģentūru „Rīgas Gaisma” 2004.gadā. 

 

Iļja Galkins, 2009.01.19 

/               / 



Curriculum vitae 

Personas dati 

 

Ansis Avotiņš 

Dzimšanas gads: 1980 

Rīga, Brīvības 164-1a, ansis.avotins@rtu.lv, 67089919, 29138573. 
  

Izglītība No 1998. 

līdz 2001.g. 
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē  iegūts 

2001.g. 14.jūnijā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātē. 

No 2001. 

līdz 2005. 

Inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē iegūts 

2005. gada 6. jūlijā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātē. 

No 2008.g. Studijas doktorantūrā RTU Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultātē, studiju programmā 

„Elektrotehnoloģiju datorvadība” 

   

Papildu izglītība 

 

 Kvalifikācijas celšanas kursi, stažēšanās ārvalstīs u.tml. 
No 2001. 

līdz 2005. 

RTU un Latvijas Tehnoloģiskā Parka Sertifikāts Procesu 

Vadībā par sekmīgu apmācību kursu “Frekvences 

pārveidotāji, ekonomaizeri un mīkstās palaišanas 

iekārtas” apgūšanu. 

No 2001. 

līdz 2005. 

RTU un Latvijas Tehnoloģiskā Parka Sertifikāts Procesu 

Vadībā par sekmīgu apmācību kursu “GE Fanuc 

VersaMax kontrolleri” apgūšanu 

2007.g. RTU apliecība par sekmīgu kursa „E-Studiju platformas 

izveide Blackboard vidē” apgūšanu. 

2008.g. SIA „FESTO” sertifikāts par sekmīgu apmācību kursu 

ražošanas procesu automatizācijā (“MPSopen Training 

(topics MPS500, microFMS, Robotics CNC training)”) 

apgūšanu. 

   

Nodarbošanās 

 

No 1995. 

līdz 1997 

1998. 

No 2001. 

līdz 2006. 

 firmā “Lauku Dzīve” SIA par tehnisko redaktoru. 

 

SIA “McDonalds Latvia” par ierindas darbinieku. 

Rīgas Pašvaldības Policijas Ūdenslīdēju un Glābšanas 

Dienestā par glābēju. 

 No 2004. g. Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un 

Elektrotehnikas Fakultātes Industriālās Elektronikas un 

elektrotehnoloģiju katedrā par laboratoriju vadītāju. 

 

Zinātniskā 

darbība 

 

Pētījumu 

projekti 

 

Kopā: 3 

Laboratoriju vadītājs / konsultants projektā ERAF 

projekts nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 

000050/025 „Matricas veida reaktīvās jaudas un 

augstāko harmoniku kontrolleru vadība ar izplūdušo 

loģiku”. 

Laboratoriju vadītājs ERAF projektā „Jaunu materiālu 

un elektrotehnoloģiju datorvadības programmatūras 

izstrāde ūdeņraža enerģētikas sistēmām”. vadītāji LU 

Prof. J. Kleperis, RTU Prof. L. Ribickis. 

Tehniskais konsultants ERAF RTU projekta 

„Pielietojamās pētniecības infrastruktūras attīstība 

mailto:ansis.avotins@rtu.lv


enerģētikas un elektrotehnikas nozarē” Līg. Nr. 6240-

06/58 ietvaros”. 

  

Vadītie ES 

projekti 

 

Kopā: 8 

Projekta vadītāja asistents 2005.  ESF projektā Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0113/0007 „Prakšu 

pilnveidošana RTU profesionālajā maģistra studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība””  

Projekta vadītājs 2006. g. projektā Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0114/0007 „Prakšu 

pilnveidošana RTU profesionālajā bakalaura programmā 

„Elektrotehnoloģiju datorvadība”” 

Projekta vadītājs 2007. g. projektā Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0056/0007 „Prakšu 

pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā 

„Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II_L” 

Projekta vadītājs 2007. g. projektā Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 „Prakšu 

pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā 

„Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II_L” 

Projekta vadītājs 2007. g. projektā Nr. 

2007/0037/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0050/0007 

„Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” sadarbībā 

ar Latvenergo” 

Projekta vadītājs 2007. g. projektā 

2007/0072/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0121/0007 

„Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” sadarbībā 

ar Latvenergo” 

Projekta vadītājs 2008. g. projektā Nr. 

2007/0034/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0045/0007 

„Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” sadarbībā 

ar Latvenergo” 

Projekta vadītājs 2008. g. projektā 

2007/0071/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0120/0007 

„Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju 

programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008” 

Valodas prasmes Latviešu, Krievu, Angļu, Vācu 

Citas piezīmes Precējies, viens bērns 

 

Rīga, 30.09.2009.  

       _________________  / A. Avotiņš / 



Curriculum Vitae

Personas dati Ainārs Bikšis
Pers. Kods 140377 – 10805
Latvijas pilsonis
Dzim. 1977. g. 14. martā Liepāja
Dzīv. Lielā iela 160-5, Mārupe, Mārupes 
novads

Izglītība 1999 - 2004. g. RTU EEF Industriālās 
elektronikas un elektropiedziņas institūta 
elektroniskās iekārtas maģistra studijas
1996 – 1999.g. RTU EEF inženierzinātņu 
bakalaura studijas
1983 – 1996 .g . Liepājas 1. vidusskola

Darba pieredze
2008. g. RTU EEF IEEI docents(praktiskais)
2001. g. SIA „EK Sistēmas” automātikas 
projektu vadītājs
1998 – 2001.g. Latvijas Tehnoloģijas Parka 
Regulēšanas Centra menedžeris
1996 – 1998.g. Liepājas zinātniskās bibliotēkas 
datorspeciālits

Papildus izglītība - Mercuri International seminārs „MIPROMS 
projektu vadītājiem”

- Latvijas Tehnoloģijas Parka Regulēšanas 
Centra kursi „Industriālie mērījumi” un 
„Procesu kontrole”

- SIA „Polaris” apmācības kursi „JAVA 
programmēšanas pamati”

- Kompānijas „Tridium” apmācības kursi 
darbam ar kompānijas produktiem

- Kompānijas GE FANUC apmācības kursi 
darbam ar firmas programmatūrām Versa 
Pro un Cimplicity HMI

Valodas - Latviešu(dzimtā), krievu, angļu(viduvēji)

2010. gada 9. marts

__________________
Ainārs Bikšis
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Dzīves un darba gājums 

 

1. Vārds, uzvārds:  Viesturs Braţis 

2. Personas kods:  200876 - 10504 

3. Dzimšanas vieta:  Dobele, Latvija 

4. Dzīves vieta:  Akāciju iela 3 dz. 3, Rīga, LV-1029 

5. Darba vieta:  Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultāte, Industriālās elektronikas un 

elektrotehnikas institūts, Kronvalda bulv. 1-207, 

LV1050 

6. E-pasta adrese:  viesturs.brazis@rtu.lv 

7. Tālrunis:   67089915   

8. Fakss:   - 

9. Izglītība: Augstākā – Inţeniezinātņu doktors (Dr. Sc. Ing.), Rīgas 

Tehniskā universitāte 2005. g.; 

 Augstākā – Inţeniezinātņu maģistrs (M. Sc. Ing.), Rīgas 

Tehniskā universitāte 2000. g.; 

 Augstākā – Inţeniezinātņu bakalaurs (B. Sc. Ing.), 

Rīgas Tehniskā universitāte 1997. g.; 

 Vidējā – Rīgas 9. vakara maiņu vidusskola 1994. g.; 

 Pamata – Dobeles 1. vidusskola 1991. g., 

10. Praktiskā darbība:      Docents RTU Industriālās elektronikas un 

elektrotehnikas institūta Industriālās elektronikas un 

elektrotehnoloģiju katedrā, kopš 2006.g.; 

Vadošais pētnieks RTU Industriālās elektronikas un 

elektrotehnikas institūta Industriālās elektronikas un 

elektrotehnoloģiju katedrā, kopš 2006.g.; 

Pilnas slodzes asistents RTU Industriālās elektronikas 

un elektrotehnikas institūta Energoelektronikas 

profesora grupā, 2000.-2006.g. 

11. Pedagoģiskā darbība: Elektrotehnoloģiskās iekārtas. 

                                                Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati. 

Regulēšanas teorijas pamati. 

Raţošanas procesu automatizācijas pamati. 

Energoelektronikas sistēmu projektēšana 

Elektriskās piedziņas pamati 

12. Zinātniskā darba virziens: Elektriskā piedziņa un automātika  

13. Publikācijas: 
1. Antonovičs U., Braţis V., Greivulis J. The Mechanical Transient Process At 

Asynchronous Motor Oscillating Mode // RTU zinātniskie raksti. 4. sēr., 

Enerģētika un elektrotehnika. - 25. sēj. (2009), 23.-26. lpp. 

2. Latkovskis L., Brazis V. and Grigans L.. Simulation of On-Board Supercapacitor 

Energy Storage System for Tatra T3A Type Tramcars. Chapter in the In-tech book 

„Modeling, Simulation and Optimization”, Vienna, 2009. (In print). 
3. Brazis V., Gorobetz M., Latkovskis L., Grigans L., Levchenkov A. 
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slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
 

 

Vārds, uzvārds: Jeļena Čaiko  

Paraksts: ________________________  

Datums: 21.03.2007 



CURRICULUM VITAE 

 

 

Uzvārds: Gorobecs 

Vārds: Mihails 

Dzimšanas datums:  1983. gada 3. janvāris 

 

1. Izglītība:  

 
Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte  

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg)  

no (09/2005) 

līdz (06/2008)  

Iegūtā izglītība: Inženierzinātnes doktora grāds elektrotehnika 

Diploma Nr. SD Nr.0155 
 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte  

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg)  

no (09/2003) 

līdz (07/2005) 

Iegūtā izglītība: Inženierzinātnes maģistra grāds. Specialitāte: “Informācijas 

tehnoloģijas” 

Diploma Nr. MDA Nr.1099 
 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (09/2000) 

līdz (07/2003) 

Iegūtā izglītība: Inženierzinātņu bakalaura grāds. Specialitāte: "Datorvadībā un 

datorzinātnē" 

Diploma Nr. Nr 015370 
 

2. Papildu izglītība/kursi 
 

Izglītības iestāde Dženovas universitāte, Itālija  

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg)  

no (02/2005) 

līdz (05/2005) 

Aktivitāte: Maģistra darba "Multi-aģentu pieeja ražošanas plānošanas atbalstam 

ģeogrāfiski izplātītā piegādes ķēdē" izstrādāšana 
 

3. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 

Krievu 5 5 5 

Angļu 5 5 5 

Itāļu 4 3 3 
 

4. Darba pieredze  
5.  

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 

Amats: Vadošais pētnieks 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (01/2009) 

līdz (tagad) 
 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un mašīnzinību fakultāte, 

Dzelzceļa transporta institūts 

Amats: Lektors 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (01/2008) 

līdz (12/2008) 
 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 

Amats: Pētnieks 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (05/2006) 

līdz (12/2008) 

 



6. Piedalīšanās zinātniskos pētniecības projektos: 

 
Projekta nosaukums: Sliežu transporta optimālās vadības ģenētisko algoritmu izstrāde un 

modelēšana. ZP-2009/36, SZP-2009/36 

Vadītājs: Mihails Gorobecs, Dr.sc.ing., vad. pētn. 

Projekta periods: 2009-2010. gads 
 

Projekta nosaukums: Sliežu transporta intelektuālās vadības modelēšana neparedzētās situācijās ar 

imūnajām sistēmām ZP-2009/35  

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2009-2010. gads 
 

Projekta nosaukums: Intelektuālās lēmuma atbalsta sistēmas sliežu transportā  09.1086 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2009. gads 
 

Projekta nosaukums: Dzelzceļa objektu emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta 

sistēmās.  FLPP-2009/44  

Vadītājs: Pēteris Balckars, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2009. gads 
 

Projekta nosaukums: Multi-aģentu intelektuālo sliežu transporta sistēmu modelēšana FLPP-2009/22  

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2009. gads 
 

Projekta nosaukums: Elektrotransporta intelektuālo vadības sistēmu modelēšana neparedzētu 

situāciju gadījumā. ZP-2008/10 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2009. gads 
 

Projekta nosaukums: Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē. 06.2033 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2006.-2008. gads 
 

Projekta nosaukums: Elektriskā transporta sistēmas sarakstu teorijas uzdevumu risināšanas metožu 

modelēšana virtuālās laboratorijās R7382  

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2008. gads 
 

Projekta nosaukums: Pilsētas sliežu elektrotransporta elektroenerăijas patēriņa optimizācija ar 

daudzslāņu hibrīdi apmācītiem neironu tīkliem.. ZP-2008/09 

Vadītājs: Viesturs Bražis, Dr.sc.ing., asoc. prof. 

Projekta periods: 2008. gads 
 

Projekta nosaukums: Dzelzceļa objektu emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta 

sistēmās R7327 

Vadītājs: Pēteris Balckars, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2008. gads 
 

Projekta nosaukums: Pilsētas elektrotransporta intelektuālo tīklu modelēšana R7241  

Vadītājs: Pēteris Balckars, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2007. gads 
 

Projekta nosaukums: Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde R7208 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2007. gads 
 

Projekta nosaukums: Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā Nr. U7093 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2006. gads 

 

7. Cita nozīmīga informācija:  

 

Patenti: 
Latvijas 

patenti: 

Gorobecs M., Greivulis J., Ļevčenkovs A., Balckars P., Ribickis L. Vilciena avārijas 

bremzēšanas iekārta. Patenta Nr. LV13978, Patenti un preču zīmes 2009, №5. 

 

Patenta pieteikums Nr. P-10-37. Vilciena kustības posmu pārbaudes iekārta. 

A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, J.Greivulis, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, A.Bobeško. 

17.03.2010. 
 

 

 



Zinātniskās konferences: 
Starptautiskās 

konferences: 

 

o Starptautiskā simpozija „8th International Symposium „Topical Problems in the Field 

of Electrical and Power Engineering“”, 2010.gada. 11-16. janvāris, Pernava, Igaunija. 

o Starptautiskā konference „8th Transport Systems Telematics”, 2009.gada. 3-7. 

novembris, Katovice, Polija. 

o Starptautiskā konference „50. Riga Technical University International Scientific 

Conference”, 2009.g. 14-16. oktobris, Rīga, Latvija 

o Starptautiskā konference  „17th International Symposium „Towards more competitive 

European rail system”, 2009.g. 4-5.jūnijs, Žilina, Slovākija 

o Starptautiskā konference  „4th International Conference on Intelligent Technologies 

in Logistics and Mechatronics Systems”, maijs, 2009, Paneveža, Lietuva 

o Starptautiskā konference „6th International Conference TRANSBALTICA 2009”, 

2009.g. 22-23. aprīlis, Vilnius, Lietuva 

o Starptautiskā konference „8th Transport Systems Telematics”, 2008.gada. 4-8. 

novembris, Katovice, Polija. 

o Starptautiskā konference „16th Mediterranean Conference on Control and 

Automation”, 2008.g. 25-27. jūnija. Ajaccio, Francija 

o Starptautiskā konference „10th International Conference on Computer Modelling and 

Simulation (UKSIM08)” referāts „Modelling Of Artificial Neural Network Controller 

For Electric Drive”, Cambridge, UK 1-3 Aprīlis 2008 

o Starptautiskā konference "10th International conference on Maritime Transport and 

Infrastructure ", referāts Modelling of intelligent agents and neural network controller 

for maritime transport. M.Gorobetz, A.Levchenkov,  2008.g. 24.-25.aprīlis, Rīga, 

Latvija. 

o Starptautiskā konference 19th International Conference on Multi-Criteria Decision 

Making for Sustainable Energy and Transportation Systems, referāts „Multi-Criteria 

Decision-Making Using Genetic Algorithms for Transportation Systems” 2008. gada 

7-12.janvāris, Oklenda, Jaunzelande  

 

un citi 

 

Zinātniskās publikācijas:  
Starptautiskās 

publikācijas: 

 

o Gorobetz M., Alps I., Levchenkov A. Algorithm for Multi-Stage Scheduling in 

Intelligent Electric Transport System //In Proceedings of 8th International 

Symposium „Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering“ 

Pärnu, Estonia, January 11-16, 2010 

o Gorobetz M., Uteshevs I., Levchenkov A. Target train braking system modeling //In 

Proceedings of 8th International Symposium „Topical Problems in the Field of 

Electrical and Power Engineering“ Pärnu, Estonia, January 11-16, 2010 

o А.Levchenkov, М.Gorobetz, L. Ribickis, P. Balckars „Generating of Multi-Criteria 

Alternatives for Decision-Making in Electric Light Rail Control” //In China-USA 

Business review, December 2009, pp. 49-55.  

o Gorobetz M., Levchenkov A., P. Balckars, Ribickis L. Modelling and Assessment of 

Multi-Agent Systems for Intelligent Safety Control in Railway Transport. //In 

Proceedings of 17th International Symposium „Towards more competitive European 

rail system”, Zilina, Slovakia, 3-4 June 2009  

o Brazis V., Gorobetz M., Grigans L., Latkovskis L., Levchenkov A. Optimization of 

Energy Consumption for Light Rail Electric Transport with Supercapacitor System 

Using Neural Network Controllers. //In Proceeding of 4th International Conference 

on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics. Systems. Panevezys, 

Lithuania, 2009 – 118–126 pp. 

o Gorobetz M., Ribickis L., Balckars P., Greivulis J., Levchenkov A. Method of 

Accident Prevention Using Intelligent Control System for Railway Transport. //In 

Proceedings of 6th International Conference TRANSBALTICA 2009, Vilnius, 

Lithuania, 2009 – 51-56 pp 

o Gorobetz M., Levchenkov A., Ribickis L., Balckars P. Development and Modelling 

of Scheduling Theory Algorithms for Intelligent Electric Transport System. //In 

Proceedings of Riga Technical University. Transport and Engineering. Railway 

Transport. 6 series. 30 volume, Riga, Latvia, 2008 – 117-126 pp. 

o Gorobetz M., Levchenkov A., Balckars P., Ribickis L. Modelling of Optimal Speed 

Control and Acoustic Emission for Intelligent Electric Railway Transport. //In 

Proceedings of Riga Technical University. Transport and Engineering. Railway 

Transport. 6 series. 30 volume, Riga, Latvia, 2008 – 199-205 pp. 

o M.Gorobetz, A.Levchenkov, L.Ribickis. Genetic Algorithm for Traffic Jam Problem 

Solution in City Electric Transport. //In Proceedings of Sixth international scientific - 



practical conference "Research, development and application of high technologies in 

industry”, St.Petersburg, Russia, October 2008 

o M. Gorobetz, A. Levchenkov. Evolutionary Algorithms and Dynamic Parameters for 

Public Electric Transport Modeling //In Proceedings of 16th Mediterranean 

Conference on Control and Automation, Ajaccio, France, 25-27 June 2008, 215-219p.  

o M. Gorobetz, P.Balckars, A. Levchenkov, L.Ribickis. Modelling of Neural Network 

Controller for Scheduling Task in Intelligent Transport Systems //In Proceedings of 

16th International Symposium „Towards more competitive European rail system”, 

Zilina, Slovakia, 4-5 June 2008, 279-289 p. 

o M.Gorobetz, A.Levchenkov, L.Ribickis. Modelling of intelligent agents and neural 

network controller for maritime transport. //In Proceedings of  Intelligent 

Technologies in Logistics and Mechatronics Systems. Panevezys, Lithuania, May, 

2008. 

o J.Greivulis, A.Levchenkov, M.Gorobetz. Modelling Of Artificial Neural Network 

Controller For Electric Drive with Linear Torque Load Function //In Proceedings of 

7th International Conference Engineering for Rural Development 2008, Jelgava, 

Latvia, 81-87 p. 

o M. Gorobetz, A. Levchenkov. Modelling Of Artificial Neural Network Controller For 

Electric Drive //In Proceedings of 10th International Conference on Computer 

Modelling and Simulation (UKSIM), Cambridge, UK 1-3 April 2008, 198-203p. 

o M. Gorobetz, A. Levchenkov. Multiple Criteria Decision-Making Using Genetic 

Algorithms for Transportation Systems. //In Proceedings of International Conference 

on Multiple Criteria Decion-Making, January, 2008, Auckland, New Zealand, 41 p. 

 

un citi (kopā 44 publikācijas) 

Mācību 

grāmatas un 

metodiskie 

līdzekļi: 

 

o A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs, L.Ribickis. Programmēšanas tehnoloģijas industriālā 

elektronikā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2009, 72. lpp. 

o L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Sistēmu teorijas pamati industriālās 

elektronikas modelēšanā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2008, 100. lpp. 

o I. Raņķis, A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, D.Ivanovs. Trīsfāžu maiņstrāvas ķēžu 

datormodelēšana virtuālās laboratorijās, Metodiskais līdzeklis, Rīga, RTU, 32 lpp. 

o L. Ribickis, I. Raņķis, A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Programēšanas valodas 

industriālā elektronikā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2007, 70. lpp. 

o L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, N. Kunicina, M.Gorobecs. Ievads dinamisko procesu 

modelēšanā mehatronikas sistēmās. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2007, 63 lpp. 

 

Piedalīšanas konkursos: 
 

Konkurss: Starptautiskais konkurss „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un 

skolēnu pētniecisko darbu saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām” 

Datums (mm/gggg): 10/2008 

Rezultāts: 2. vieta doktorantu grupā 
 

Konkurss: „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu 

saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām” 

Datums (mm/gggg): 10/2006 

Rezultāts: Veicināšanas prēmija doktorantu grupā 
 

Konkurss: „Par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu 

saistītu ar Rīgas pilsētas satiksmes problēmām”. 

Datums (mm/gggg): 10/2005 

Rezultāts: 2-3 vieta maģistrantu grupā 

 

8. Kontaktinformācija: 
 

Adrese: Latvija, Rīga, LV 1046, Dreiliņu ielā  16, dz. 70. 

Tālruņa Nr.: tālr. (+371)26749762 

E-pasta 

adrese: 

mihails.gorobecs@rtu.lv 

 

 

2010. gada 30. aprīlis      M.Gorobecs 



Curriculum Vitae 

1. Personas dati 

Vārds, uzvārds: Oskars Krievs 

Personas kods: 260780-11566 

Kontaktinformācija: d. 67089919 

mob. 29197306 

e-pasts: oskars@eef.rtu.lv 

Dzīves vietas adrese: Pērnavas iela 65-39, Rīga 

 

2. Izglītība 

 Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un Elektrotehnikas 

fakultāte 

Inženierzinātņu doktora grāds 

12. 2007. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un Elektrotehnikas 

fakultāte 

Maģistra grāds elektrotehnikā (ar izcilību) 

06. 2003. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un Elektrotehnikas 

fakultāte 

Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē 

06. 2001. 

Ādažu vidusskola 

vidējā izglītība 

06. 1998. 

Valodu prasmes: Latviešu: dzimtā 

Angļu: ļoti labi 

Krievu: ļoti labi 

Vācu:  pamatzināšanas 

Itāļu:  pamatzināšanas 

 

 

 

3. Tālākizglītība un kvalifikācijas celšana 

 
Komandējums uz Turīnas tehnisko universitāti Itālijā ar mērķi 

sagatavot promocijas darba eksperimentālos rezultātus 

02.07.07.– 

30.07.07 

 Komandējums uz Alborgas universitāti, Dānijā pieredzes 

apmaiņai frekvenču pārveidotāju datorvadības sistēmu stendu 

izstrādē. 

28.03.05.– 

01.04.05. 

 Turīnas Tehniskā Universitāte, SOCRATES/ERASMUS 

stipendiāta studiju programma 

02.2002. – 

08. 2002 

 Cīrihes Tehniskā Universitāte, Gerbert Rüf stipendiāta studiju 

programma 

11. 2003 – 

01. 2004. 

mailto:oskars@eef.rtu.lv


 

4. Darba pieredze 

 Iestāde: IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) 

Amats: IEEE Latvijas sekcijas kolēģijas sekretārs 

12.2009. - 

šobrīd 

 
Iestāde: RTU EEF IEEI 

Amats: Vadošais pētnieks (pamatdarbā) 

Galvenie pienākumi:  Zinātniski pētnieciskais darbs – 

zinātnisko un tirgus orientēto projektu vadība un izpilde 

09.2008. - 

šobrīd 

 
Iestāde: RTU EEF IEEI 

Amats: Docents (papildus darbā) 

Galvenie pienākumi:  Metodiskais darbs – lekciju kursi 

„Industriālie invertori un frekvenču pārveidotāji”, 

„Elektroniskās iekārtas” un „Digitālā Elektronika” 

01. 2009. - 

šobrīd 

 

 
Iestāde: RTU EEF IEEI 

Amats: Internacionālās konferences EPE-PEMC 04 

sekretariāta darbinieks 

Galvenie pienākumi: Konferences datu bāzes izstrādāšana un 

uzturēšana, dalībnieku korespondence, konferences rakstu 

krājuma maketēšana. 

09. 2003 – 

10. 2004. 

 

 
Iestāde: RTU EEF IEEI 

Amats: Laboratorijas tehniķis 

Galvenie pienākumi:  Laboratorijas stendu izstrāde un apkope, 

metodisko materiālu tulkošana 

01. 2001. – 

10. 2004. 

 

 
Iestāde: Krupp Uhde gmbh 

Amats: Praktikants 

Galvenie pienākumi:  Dažādi palīgdarbi 

 

 

 

 

06.2000. – 

08.2000. 

16.03.2010                   /O. Krievs/ 



Dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  

1. Vispārīgās ziņas 

 Vārds, uzvārds: Nadežda Kuņicina 

 Personas kods:  270877 - 12502 

 Dzimšanas vieta:  Talsi 

 Dzīves vietas adrese: akad. M. Keldiša iela 13 dz 58 LV - 1021 

Izglītība:  

2001. g.  Ieguvu maģistra grādu transporta telemātika Dipl. Nr. 003395 

1998. g.  Ieguvu bakalaura grādu elektrozinībās Dipl. Nr. 008466 

1995. g.  Absolvēju Rīgas Universālo komercskolu Atestāts Nr. 032432 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Inženierzinātņu doktore no 2004.g. 

Nodarbošanās: 

2006. – līdz šodienai Rīgas Tehniskā universitāte EEF Industriālās elektronikas un 

elektrotehnikas institūts par vadošo pētnieci; 

2009. – līdz šodienai Rīgas Tehniskā universitāte EEF IEEI Industriālās elektronikas 

un tehnoloģiju katedrā par asociēto proferori uz 0,5 slodzes 

2006. – 2009. Rīgas Tehniskā universitāte EEF IEEI Industriālās elektronikas un 

tehnoloģiju katedrā par docenti uz 0,5 slodzes 

2000. - 2006. – SIA Lattelecom (iepr. Lattelekom) nodaļas direktoru, pakapojumu 

vadītāju, projektu vadītāju jauno pakalpojumu izstrāde; 

2000. - SIA “MegaTek” par klientu vadītāju; 

1999. - 2000. SIA “Sidrabe” par elektroinženieri; 

1998. - SIA "SPRIEGUMS" (Talsi) par elektroapgādes projektētāju. 

1987. – 1998. Valsts Stendes un Selekcijas izmēģinājumu stacija par strādnieci miežu 

grupā 

 Valodu lietošanas prasmes: Latviešu, krievu, angļu, vācu, franču. 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

 starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks: 

Latvijas pārstāve starptautiskā pētījumu projektā COST Action 356: Towards the 

definition of a measurable environmentally sustainable transport (EST)  

Latvijas pārstāve starptautiskā pētījumu projektā COST Action IC0806 Intelligent 

Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure 

Hybrid Modular Home Media Equipment HM-HME Eureka project (Latvija pievienošanās ir 

apstiprināta no 2011.g.) 

Piedalījos starptautiskā pētījumu projektā EURNEX European rail Research Network 

of Excellence FP-6 PLT – 506513        

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs: 

LZP grants Nr. 06.1964 Loģistikas lēmumu ar daudzveidīgiem kritērijiem analīze enerģētikas 

sistēmām vadītāja 



LZP  grantu dalībnieks:  

 

07.2056 

06.2033 

 

04.1189 

 

04.1182 

Videokonferences sakaru problēmas bezvadu tīklos vadītāja   J.Čaiko  

Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē  

vadītājas A.Levčenkovs 

Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde 

vadītāja A. Žiravecka 

Enerģētika Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē vadītājas  

A.Levčenkovs 

IZM-RTU projektu konkurss „Zinātnes attīstība augstskolā” 

R7211 Elektroenerģijas procesu optimizācija transporta intelektuālās sistēmās 2007.g. 

IZM-RTU projektu dalībniece: 

2005/2006.g. Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā  

vadītājs A. Ļevčenkovs 

2006 U7093 Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā  

vadītājs A. Ļevčenkovs 

2007 R7208 Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde vadītājs A. 

Ļevčenkovs 

2007 Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas 

vadītāja J. Čaiko 

2008 Regulējamas elektropiedziņas spēka elementu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz 

mākslīgo neironu tīklu bāzes  vadītāja J. Čaiko  

2007 R7207 Elektroiekārtu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz mākslīgo neironu tīklu 

bāzes vadītāja J. Čaiko 

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs: 

LZP eksperte enerģētikā LZP lēmums Nr. 11-3-1 

FP – 7 Eksperte reģistrācijas Nr. EX2006C124159 

nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: Latvijas profesionālās modelēšanas organizācijas 

„Imitācijas un modelēšanas biedrība” biedre. 

nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (pēdējo 6.g. laikā): 

1. Kunicina N., Patļins A., Ribickis L., (2009) Dynamic power supply control 

procedure development for industrial equipment preprints of 13 th IFAC Symposium 

on information control problems in manufacturing 6p.,Maskava, Krievija.  

2. Kunicina N., Patļins A., (2008) Modelling of decision making procedure for 

redusing electric energy consumption in transportation of passengers by railway in 

Proceedings of interantional conference EURNEX ZEL’2008 part 1 pp.69 – 77, Žilina, 

Slovenia. 

3. Kunicina N., Ribickis L., Levchenkovs A., Gorobetz M., (2007) Modelling of 

Decision Support System for Intelligent Public Electric Transport in proceedings of 



International Conference on Industrial Engineering and Systems Management IESM 

2007Beijing, China, 2007 8p. 

4. Kunicina N., Levchenkov A, A. Mor – Yaroslavtsev, A. Dolganovs (2007) 

Modeling of Intellectual Intersections in Complex Mechatronic Systems in proceedings 

of International Conference on Industrial Engineering and Systems Management IESM 

2007.Beijing, China 5.p. 

5. Kunicina, N, Levchenkovs, A, Gorobetz M. (2006) Back-Propagation Algorithm for 

Intelligent Agents in Electric Transport Systems. Proc. of  Intern. Conf. on Knowledge 

Engin. and Decision Support, Lisbon, Portugal, 2006  

6. Kunicina, N, Levchenkovs, A, Greidane S. (2005) “Decision support systems in 

electric power supplay in liberalized electricity market” proceedings of 

CARs&FOF'2005 conference Krakow, Poland. 

7. N. Kunicina, A. Levchenkovs L. Ribickis, (2004) “Algorithm for software agents to 

power supply modeling in Baltic region” EPE – PEMC, 11 th International power 

electronics and motion control conference, 6 lpp. 

 monogrāfijas:  

J. Greivulis, N. Kunicina Analogo elektronisko shēmu analīzes iun aprēķina metodes Rīga 2009.g.  

90 lpp. 

N. Kuņicina I. Raņķis, Zinātnisko projektu vadīšana Rīga 2006.g.112 lpp. 

 mācību grāmatas: 

N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs. Ievads dinamisko procesu modelēšanā 

mehatronikas sistēmās. – Rīga: RTU, 2007. – 63 lpp. 

 citas publikācijas: 

N. Kuņicina, L. Ribickis, B. Grasmanis, J. Valeinis, S. Rendore, A. Galkina Doktoranta 

rokasgrāmata: Rīga 2008 – 124 lpp. 

N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Žiravecka. IEEI Gada atskaite 2006. – Rīga: RTU, 2007. – 86 lpp. 

 N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Žiravecka. IEEI Gada atskaite 2007. – Rīga: RTU, 2008. – 102 lpp. 

N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Žiravecka. IEEI Gada atskaite 2008. – Rīga: RTU, 2009. – 107 lpp. 

 Sagatavoti un realizēti šādi Eiropas sociālā fonda projekti: 

1. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0050/0007 - “Doktorantūras studiju 

programmu un to kvalitātes attīstība Rīgas Tehniskajā Universitātē”. 

2. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0046/0007 - "Skolēnu profesionālās 

orientācijas mājas lapas izveidošana un semināru rīkošana elektrotehnoloģiju 

datorvadībā"  

3. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0049/0007 Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II pusg”.  

4. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0050/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība””  

5. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0051/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008”  

6. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II _L”  

7. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” sadarbībā ar VAS 

“Latvenergo””  



8. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008_L” 

9. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II pusg”  

10. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0120/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība””  

11. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0121/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU 

maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008”  

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 

 vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju):  

 Antons Patļins: „Vadības algoritmu un iekārtu izstrāde sabiedriskā transporta ilgtspējīgai 

attīstībai”. 

 vadītie maģistra darbi (skaits): 9. 

 vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits):  16. 

 studiju priekšmeti: 

Regulēšanas teorijas pamati/EEF bakalauriem dienas, vakara un nepilna laika nodaļai; 

Elektronisko shēmu analīzes un aprēķinu metodes / EEF maģistrantiem 

Automātikas elementi / EEF maģistrantiem 

Zinātnisko projektu vadīšana /RTU doktorantiem; 

Loģistikas metodes industriālajā elektronikā un enerģētikā /EEF bakalauriem dienas 

nodaļai; 

Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) /EEF bakalauriem vakara un dienas 

nodaļai; 

Dzelzceļa transporta loģistika/TMF dienas un nepilna laika inženieriem; 

Loģistikas informācijas sistēmas/DITF inženieriem un maģistrantiem; 

Sistēmu modelēšana /IEF koledžprogrammas studentiem. 

  

 Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 2009.g. 18 – 22 

maijs Parbubices universitāte, Čehija. 

 LZA un ārvalstu ZA locekļi: 

 LZP eksperte enerģētikas nozarē; 

 FP 7 programmas eksperte. 

 Kvalifikācijas celšana:  

 European Railway Agency – 2010.g. 

 Kipras tehniskā universitāte 2009.g. decembris-2010.g. janvāris. 

 Transyt- Madrides Tehniska universitāte 2008.g. jūnijs - jūlijs 

 Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un 

programmu komiteju vadītāji un locekļi: 

Vispasaules Elektroinženieru asociācijas IEEE biedre. 



Starptautiskās lēmumu pieņemšanas asociācijas biedre (International Society on 

Multiple Criteria Decision Making)  

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un 

programmu komiteju vadītāji un locekļi:  

Organizēju semināru COST 356 EU finansētā projekta ietvaros Rīgā 2008.g. 27 – 28 

maijā. 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  

 

1.  Vispārīgas ziņas 

Vārds / Uzvārds:   Anatolijs  Ļevčenkovs 

Personas kods:  040146-10925 

Dzimšanas vieta:  Krevija 

Dzīves vietas adrese:  Praulienas 8 – 9, Rīga, LV-1021 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 1974-1977.  

RTU aspirants . Specialitāte: “Informācijas teorija un tehniskā kibernētika”. 

Disertācijas temats: “Atkārtotu lēmumu pieņemšanas modeļu uzbūve un izpēte 

organizētajās vadības sistēmās.” RTU Promocijas padomes P-09 Diploms B-D № 

000612 no 16.02.1993.g. 

1964-1969.  

Rīgas Politehniskaja institūta (RTU) students. Inženiera-elektriķa diploms Ш № 

482801 no 27.06.1969 .“Automātika un telemehānika” specialitāte. 

 

Nodarbošanās:  RTU, EEF,IEE Insitūts, profesors, Rīgā, Kronvalda 1-202 kab.,  

 

Valodu lietošanas prasmes:  Pārvaldu  latviešu,krievu,  angļu,  (brīvi). 
 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 

Projektu un programmu dalībnieks 
vai vadītājs: 

  Elektriskā transporta sistēmas sarakstu teorijas uzdevumu risināšanas metožu 

modelēšana virtuālās laboratorijās R7382, 2008. 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

 Dzelzceļa objektu emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta sistēmās 

R7327, 2008. 

Vadītājs: Pēteris Balckars, Dr.sc.ing., prof. 

 Pilsētas elektrotransporta intelektuālo tīklu modelēšana R7241, 2007. 

Vadītājs: Pēteris Balckars, Dr.sc.ing., prof. 

 Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde R7208, 

2007. 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

 Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā Nr. U7093, 2006 

 Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

 2004.g. LZP granta numurs 04.1182 “Multiaģentu sistēmu attīstība 

elektroenerģijas sadalē” 

 Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., 

 2005.g. LZP granta numurs 04.1182 “Multiaģentu sistēmu attīstība 

elektroenerģijas sadalē” 

 Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., 

 2006.g. LZP granta numurs 06.2033  “Multiaģentu sistēmu attīstība 

elektroenerģijas sadalē 

 Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., 

 

Ekspertu un citu komisiju loceklis 
vai vadītājs: 

 nav 

Nozaru padomju loceklis vai 
vadītājs: 

 nav 

Saņemti patenti un licenzes:  nav 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 Raksti: 

 Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Evolūcijas algoritmi un dinamiskie parametri 

sabiedriskā elektriskā transporta modelēšanai //16. Vidusjūras Vadības un 

Automātikas konferences rakstu krājumā, Ajaccio, Francija, 2008, 215-219 lpp. 
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(publicēts angļu valodā). 

 Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Stohastisko parametru modelēšana pilsētas 

elektrotransporta sistēmas vadībai izmantojot evolūcijas algoritmu. 

//22. starptautiskās Eiropas modelēšanas un imitācijas konferences rakstu 

krājumā, Nikosija, Kipra, 2008, 207-212 lpp. (publicēts angļu valodā). 

 Ļevčenkovs,M. Gorobecs, P.Balckars, L.Ribickis. Neironu tīkla kontrollera 

modelēšana saraksta sastādīšanas uzdevumam intelektuālās transporta sistēmās 

// 16. starptautiskā simpozija „Uz konkurētspējīgāku Eiropas dzelzceļa sistēmu” 

rakstu krājumā, Žilina, Slovākija, 2008, 279-289 lpp. (publicēts angļu valodā). 

 Ļevčenkovs,J.Greivulis, M. Gorobecs. Mākslīgā neironu tīkla kontrollera 

modelēšana elektriskai piedziņai ar lineāro slodzes funkciju // 7th starptautiskās 

konferences par Inženieriju lauksaimniecības attīstībai, 2008, Jelgava, Latvija, 

81-87 lpp. (publicēts angļu valodā). 

 

un citi (kopā 139 raksti) 

 

Monogrāfijas:  Grāmatas: 

 M.Gorobecs. Ģenētisko algoritmu izpēte elektriskā transporta optimālai vadībai. 

Promocijas darbs. RTU, 2008, 188 lpp. 

 L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Sistēmu teorijas pamati industriālās 

elektronikas modelēšanā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2008, 100 lpp. 

 L. Ribickis, I. Raņķis, A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs. Programmēšanas valodas 

industriālā elektronikā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2007, 70 lpp. 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

  International Conference. MEHANICS’2006, Kaunas,Lithuania, 2006  

 18-Th  International Conference Multiple Criteria Decision Making, 

MCDM’2006, Chania, Greece, 2006, 

 LMA 8th International Conference. Maritime Transport And Infrastructure-

2006, Riga, 2006 

 International Conference On Knowledge Engineering And Decision Support- 

ICKEDS’2006, Lisbon, Portugal, 2006 

 19th European Conference On Modeling  And Simulation “ECMS 2005” Riga, 

Latvia, 2005 

 International Conference.Transport Means 2005 Kaunas, Lithuania, 2005 

 International Conference On CAD/CAM, Robotics And Factories Of The 

Future, Krakow, Poland, 2005 

 IPE-PEMC, 11th International Power Electronics And Motion Control 

Conference, 2004 

 The European Simulation And Modelling Conference ESM’2004, Paris, France, 

2004 

 17-Th  International Conference Multiple Criteria Decision Making, Whistler, 

Canada, 2004 

 The International Workshop On Harbour, Maritime And Multimodal Logistics 

Modeling & Simulation HMS 2003, Rīga, 2003 

 International Industrial Simulation Conference “ISC’2003”, Valencia, Spain, 

2003 

 

Vieslekcijas ārzemes augstskolās:  nav 

 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie promocijas darbi  Nadežda Kuņicina (aizt. 2004.g.) Mihails Gorobecs ( aizt. 2008.g.) Igors Uteševs (no 

2006.g.), Ivārs Beinars (no 2006.g.) Ivārs Alps (no 2008.g.) 

Rezenzētie promocijas darbi  Olga Ruben (Tallinn University of Technology) , 2008.g.  

Vadītie maģistra darbi:   Mihails Gorobecs ( aizt. 2005.g.) Igors Uteševs (aizt. 2006.g.), Ivārs Beinars (aizt. 

2006.g.) Ivārs Alps (aizt. 2008.g.), Georgijs Mavlins (aizt.2009.g.) 

  O.Timermans ( 2006 ), V.Medne ( 2005 ), D.Rihtere ( 2004 ), E. Peisniece ( 2004 ), E. 

Aperāns ( 2004 )’ A.Suslenkovs ( 2004 ), O. Koņašina ( 2004 ), A.Bonders ( 2003 ) 
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Vadītie bakalaura darbi:  Mihails Gorobecs ( aizt. 2003.g.), D.Rihtere ( 2002 ), O. Koņašina ( 2002 ), 

Studiju priekšmeti:  Programmēšanas valodas; Programmēšanas tehnoloģijas; Loģistikas metodes 

industriālājā elektronikā; Internet resursi lēmumu pieņemšanai;Biznesa grāmat-

vedības datorsistēmas;bakalauriem;Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos 

Socrates/Erasmus u.c. 
starptautisko izglītības 

programmu mācībspēks 

 Nav 

Sagatavotie mācību līdzekļi:   Elektroniskās apmācības algoritms programmas aģentiem piegāžu ķēžu 

uzdevumu risināšanā.(iesp) RTU zinātn.raksti, Scientific proceeding of Riga 

Tehnical University. Transport and engineering. Railway Transportation. Rīga, 

2003, 8 lpp. (Smišlajevs) 

 Algorithm for program agents in e-learning for solving logistics supply chains 

problems.(iesp) International Industrial simulation conference “ISC’2003”, 

Valencia, Spain, 2003, 4 lpp.( Smišlajevs) 

 Loģistikas metodes pamati industriālājā elektronikā.CD.,Rīgas Tehniskā 

Universitāte, Rīga, 2003,48 lpp.,(Kuņicina, Lektauers) 

 Java programesanas pamati industriālājā elektronikā. CD, Rīgas Tehniskā 

Universitāte, Rīga, 2004, 28 lpp. (Kuņicina) 

 Java programesanas metodes industriālājā elektronikā. (esp) 

http://www.levas.id.lv/text/ReklDzti1426.htm  , 2004, 28 lpp. (Kuņicina) 

 MAT LAB pamati industriālājā elektronikā. CD, Rīgas Tehniskā Universitāte, 

Rīga, 2004, 28 lpp. 

 MAT LAB pamat industriālājā elektronikā   iesp.

 http://www.levas.id.lv/text/ReklDzti1426.htm , 2005,  28 lpp. 

 MAT LAB industriālājā elektronikā. (rokr.) Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, 

2006, 28 lpp.  

 Java programesanas industriālājā elektronikā , (rokr.) ,Rīgas Tehniskā 

Universitāte, Rīga, 2006, 28 lpp.(Kuņicina) 

 Loģistikas metodes industriālājā elektronikā (rokr.) Rīgas Tehniskā 

Universitāte, Rīga, 2006, 48 lpp. (Kuņicina, Lektauers) 
Tālākizglītība, profesionālā 

pilnveide (kvalifikācijas 
celšana) Latvijas vai ārzemju 

augstskolās vai pētniecības 
iestādēs: 

  Mančestras Universitātes ekonomikas un socioloģijas fakultātes  lēmumu teorijas 

katedras zinātniskais līdzstrādnieks. (1981.-1982.) 

 Maskavas Enerģētikas institūta lietišķās matemātikas katedras zinātniskais 

līdzstrādnieks (1988.g.) 

 
4. Organizatoriskā 

darbība 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 
LZA un ārvalstu ZA locekļis  nav 

Promociju padomju locekļi  nav 

Zinātnisko žurnālu 
redkolēģijas locekļis 

 RTU zinātnisko rakstu “Mašīnzinātne un Transports” redkolēģijas loceklis  no 

2001.g 

Konferenču organizācijas un 
programmu komiteju vadītājs 

vai locekļs: 

 International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics 

Systems, Panevezys, Lithauania. (no 2008.g.) -programmu komiteju locekļis 

Augstskolā veicamie pienākumi:  RTU EEF semināra  “Intelektuālās elektrotransporta sistēmas” zin.vadītājs 

“Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

  International Society on Multiple Criteria Decision Making (no 1996.g. līdz 

šimbrīžam ) University of Georgia, Athens, Georgia USA, 30602-6253 

http://www.terry.uga.edu/direct/mcdmdir.html 

 Latvijas Imitācijas un Modelēšanas Biedrības loceklis (no 2001.g ) 
 Rīgas Domes  Transporta sabiedriskās padomes loceklis ( no 2004.g.) 

 
 

http://www.levas.id.lv/text/ReklDzti1426.htm
http://www.levas.id.lv/text/ReklDzti1426.htm
http://www.terry.uga.edu/direct/mcdmdir.html


CV 
 

Personas dati 

 

Vārds, uzvārds Aivars Pumpurs 

Dzimšanas datums 15.03.1963 

Dzīves vieta Rīga Baldones 26-28 

Kontaktinformācija Tel: 29498325,  

mail: aivars.pumpurs@yahoo.com  
 

Izglītība 
 

Iegūtā kvalifikācija inženieris elektriķis 

Specialitāte Elektriskā piedziņa un rūpn. iekārtu automatizācija 

Izglītības iestāde Rīgas politehniskais institūts (tagad RTU) 

Izglītības iegūšanas gads 1986.gada, diploms ar izcilību Nr. 368278 
 

Profesionālā pieredze 
 

2008.g. –šobrīd RTU EEF AEP katedra 
Pusslodzes praktiskais docents 
 

1998.g. - šobrīd SIA “ARCUS ELEKTRONIKA” 
 Konstruktors 
  

1995.g. – 1998.g. CAF Rīga 

 Inženieris-konstruktors 
 

1994.g. – 1995g  ABB Latvija  
Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu automātikas 
regulētājs 
 

1993.g. – 1995.g RTU EEF Automatizētās elektropiedziņas katedra 
 Asistents 
  

1986.g.- 1993.g. RTU ūdensapgādes tehnoloģisko procesu mikroprocesoru 
vadības zin. pētn. laboratorija 

 Zinātniskais līdzstrādnieks 

 

Papildus izglītība un pieredze 
 

Kursi 1. ECO-LATVIA stipendiāts 1992.g. 6 mēneši US EPA 
laboratorijā Cincinnati pilsētā ASV. Pētījumi ūdens 
attīrīšanas un attālinātā vides monitoringā. 

 2. Stokholmas Royal institute of technology - 3 mēnešu 
kursi  Stiprās strāvas elektronikā. 1993.g. 

  

Autovadītāja apliecība B kategorija 
  

Citas prasmes Datorprogrammas: Microsoft Word, Excel, VB6 u.c. 
Mikroprocesoru un PLC programmēšana. 

  

Valodas Latviešu (dzimtā), krievu un angļu valodas 

 
                   
                  Datums     2010. gada 5. marts 



                    Dzīves un darba gājums (CV) 
Personīgie dati 

Vārds,uzvārds         Jānis VALEINIS 

Personas kods                         310536-10729 

Adrese                      Raunas ielā 45/4-192, Rīga,LV-1084,Latvija 

Tālrunis                       mob. 28318474, 67089416  

Dzimšanas datums  1936.g.31.maijs 

 

Izglītība un  

kvalifikācija 

1992.g.maijs   Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.), 

    diploms B-D Nr.000113 

1980.g.maijs   Automatizētās elektropiedziņas katedras docenta atestāts 

    ДЦ Nr. 036439 

1975.g.aprīlis   Tehnisko zinātņu kandidāta grāds, diploms MTH Nr. 104167 

1958.-1962. Rīgas Politehniskais institūts, inženiera – elektromehāniķa 

kvalifikācija, diploms O Nr. 417282 

Darba pieredze 

2005. - līdz šim brīdim  RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras 

    asociētais profesors (0,5 sl.) 

2009.- līdz šim brīdim  ESF projekta „Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai” vadītājs 

2004. – 2008.   ESF projekta „Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai” vadītājs 

2003.- 2005.   RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras 

    docents (0,5 sl.) 

01.06.01.- līdz šim brīdim RTU Doktorantu studiju daļas vadītājs 

1996.g.- 2003.g.  RTU IEEI Energoelektronikas prof. grupas docents (0,5 sl.). 

1989.g.- 1996.g.  RTU EEF Automatiskās elektriskās piedziņas katedras docents. 

1978.g.- 1989.g.  RTU EEF Automatiskās elektriskās piedziņas katedras vadītājs. 

1962.g.- 1978.g.  RPI (RTU) EEF asistents,vec. pasniedzējs,docents. 

 

Pedagoģiskā pieredze 

Lekciju kursi: Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana, Elektriskās 

piedziņas automatiskā vadība, Automatiskās elektriskās piedziņas 

vadības elementi, Elektriskās piedziņas vadības sistēmu projektēšana, 

Energoelektronika, Elektriskā piedziņa. 

Laboratorijas darbu, inženierprojektu, bakalaura un maģistra darbu 

vadība.  

Zinātniskā darba   Elektropiedziņas līdzstrāvas tiristoru impulsu pārveidotāji 

virziens 

. 

Kopējais zinātnisko  52 publikācijas,tai skaitā 16 metodiskie darbi. 

 un metodisko darbu 

 skaits       
Citas prasmes Valodas: latviešu – dzimtā, krievu – tekoši, angļu – sarunvalodas 

līmenī 

    Datorzināšanas: MS Word, Excel,Internet 

    B kategorijas autovadītāja apliecība 

Intereses   Badmintons, dambrete 

 

Rīgā, 2010.gada 16. martā        /J. Valeinis/ 



LATVIJAS REPUBLII{A

DIPLOMS



RIGAS TEHI\USKA
UNIVERSITATE

BMRA

Ar EnergEtikas un elektrotehnikas fakultdtes
domes
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Tatjana Kalitjuka
personas kods I 10887:tOgZg
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: NICAS TEHNISrA TINIVERSITATE

DIPLOMA PIELIKUMS
Dtplomg sErtia BDE Nn 0710, reiistraciias Nn 110-071

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto

Ndciju Izglitibas, zinafires un kultflras organizdcijas (LINESCO/CEPES)

izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektlvu infonn6ciju

un nodio$inatu kvalifikdciju apliecino5u dokumentu (piemEram, diplomu,

sertifi kdtu) akadEmisku un profesion6lu atzl5anu.

Diploma pielikuma ir iekfautas zigas par diplomd rrr-inEtds personas sekmlgi

paieigto studiju butibu, limeni, kontekstu, saturu un statusu. TajE nav iekfautas

norddes par kvalifikacijas novErtEjumu un lldzv6rtlbu, ke ari ieteikumi tes

atzlsanai. Informdcdu sniedz vis6s astogds sadafds. Ja kddd sadafE informdciju

nesniedz, nor6da iemeslu.

1. Ziryas par livalifikflcijas ieguv€ju
1.1. uzvdrds:
1.2. vdrds:

IALITTAKA
Tatjana

1.3. dzimsanas datums (diena/mEnesis/gads):
1.4. personas kods:

2. Ziryas par kvalifikflciju
2.1 . kvalifikdcijas nosaukums:

inienierzindtrlu b akalaur s e lehr ozindtnd
2.2. galven6 studrju joma lwalifikdcijas ieg!5anai:

e lehr o t e hno I o lii u dat ort a ftb a
2.3. kvalifikEciju pie5[<irEjas institiicijas nosaukums un statuss:

Rigas Tehniskd universitdte, valsts dibindta universitdte, valsts alcreditEta 2001. gada

12. jul|d
2.4. studijas administrEjo5ds iest5des nosaukums un statuss:

td pati, tras 2.3. punktd
2.5. mdcibu valoda un eksamindcijas valoda (valodas):

latvieJu
Zipas par kvalifikacijas limeni
3. 1. kvalifikdcijas lTmenis:

pirmais (pamatstud|u) akadEmiskais grdds

3,2, ofrcidlais programmas ilgums, programmas apguves sdkuma un beigu datums:

3 gadi pitna laika studiiu;120 Latvijas lvetrttpunktu,lS| ECTS lvefrtpunhu.
pvsigramma apgfrta 01.09,2006 ' 29.06.2009

3.3. uzr,temlanas prasibas:
vispdrdid vidEjd vai viddid profesiondld izgllt\ba

Zipas par studiju saturu un rezultatiem
4.1, studiju veids:

pilna laika studijas

I  1  ,08,1987
I 10887-i ,0828

3.

4.



4.2. programmas prasibas:
Programmas kopapjoms ir ..20 t*edttpunfuu, t.sk, tds obtigdtds dalas apjoms 85
lveditpunhi, obligdtas indles dalas apjoms 20 lvefitpunWu, brlvds indles larsu
apjoms 5 lvetrttpunW| bakalaura darbs 10 lreditpttnWu. Obligdtd dala ietver studiju
lntrsus, kas atspoplo nozares pamatnostddnes, principtts, struktfrru un metodolo$iju
37 lvefitpunhu apjomd, attistlbas vdsturi un aktudlds problEmas I8 lcretttpunktu
apjoma, nozares raksturojumu un problEmas starpnozartt aspektd 21 lveditpunba
apjoma,

4.3. programmas sastdvdafas un personas iegiitais novErtEjums/atzTmes/kredltpunkti:

Kursi Krefrtpunhi
Atzimes

Latvijas ECTS
'oblisdta

VispdrigLkimlla ieskaitlts
Civild aizsardzTba 1.5 ieskaitits
D atormaclb a (spe c kur s s industr idlaj d e le hr onikn)
Ekonomika 4.5
D qlorylAdb a (pam atlw s s) 4.5
Elektro inienieru mat emdt ikas datorr e aliz dc ij a 4.5 iesknitlts
Ievads specialitdtd 1.5 ieskaitits
Socidlds attlstlbas modeli ieskaitfts
Elehrlba un magn€tisms
Matemdtika 13.5
Fizika
Mehdniko
Elektriskie m€rTjumi 4.5 ieskaitlts
Elehroniskfrs iekirtas
Ele ktr o t e hnikos t e or E t i skie pamati
Varbutlbu teoriia un matemdtiski statistika
Mat e m 4t ikas papil dno da I as (e le hro z inlb ds)

ieskaitits
Enersoelektronikn
C iparu ele hronika un datorarhitehilr a

4.5
4.5

Elektrislds maslnas 7.5
[Giu teorija 7.5
Re guld 5 anas teorij as pamati
Elehroapgdde
Ele ktr i s lrfrs p ie dz irlas te or E tis ki e p amat i
P r o gr amme S anas valo das datorte hno I o lij ds 4.5
P r o glqmm E i anas te hno I o lij a s indus tr idl aj d e le Hr o nild 4.5

B dala (obligdtd indle)
Visndrd.'-sociolokUa 2 3 ieskaitits
Elektronu ierTes 3 4.5 ieskaittts
Anglu valoda 4.5
D at oru o ie I i e to i ana t e lyn I o $i s ka pr o @ su aut om atiz dc ij d
Elelarislras piedzirlas vattba un regulEsana
PolitolokUa ieskaitits
Zindtnis kais s eminar s indus tr i dld e le ktro niki ieskaitits

C dala (brivd indle)
Latvieiu valoda

,  - . - . .
uzffateil

ieskaititsAu gs t s pr i e gum a lldz s tr dv as p drv ade s s i s tE mas
Netr adic iondlo ener gij as pdrveidot dj u s istEmas un



Ktsi
Kreditpunkti /t_!---Atztmes

Balralaura darbs
" Lidz s tr dv as au g s t s pr t e gum a p drv ade s lin ij u ( s i s t € mu)
izpEte un analize"

T5IO

Videjd sv€rtd atztnie: 6.90

4.4. atzlmju sistEma:
atzimju skala I0 - 1; I0 - augsffikd atzlme, 4 - minimdld pietiekamd atzlme

nozime: l0 - izcili, 6 - gandrlz labi,

5.

4.5. kvalifikdcijas klase:
nav

Ziqas par kvalifikeciju
5.1. turpmEkas studiju iespEjas:

tieslbas stdties ma$istrantfrrd un profesiondlo studiju programmds, kas paredz€tas
studijdm pdc bakalaura grdda iegilJanas

5.2. profesion6lais statuss:
ncv paredzdts pieSftirt

PapildinformEcija
6.1. sftIka informdcija:

bakalaura studiju programma "Elektrotehnolo$iju datorvadiba" ir valsts alereditdta
2004. gada 10. novembri uz pilnu alcreditdcijas lailat - 6 gadiem;

6.2. papildinformdcijas avoti :
Studiju daJa,
Rigas Te hniski univ er s it dte
Kalku ield I, RIga LV-1658
telef. 67 089 4 2 3, fakss 67 089 3 0 5
www. rtu. lv, e -past s : rtu@tu. lv

AlradEmi s kfis informdc ij as entr s
Valrlu ielA 2, Rlga, LV-1050
telef,6722 5 I 5 5, fakss 67 22 I 006
e-pasts : diplomi@ic.lv

Pielikuma apstiprintrj ums
7 .1, registrdcijas datums:

9 - teicami,
8 - loti labi,
7 - labi,

7.2. paraksts:
7.3. pielikuma apstiprindtAja amats:
7.4. zlmogs:

Ziryas par a

5 - viduvdji,
4 - gandriz viduv€ji,
3-l - neapmierinoYi

6.

7.
2009. gada 3. julijs

mdcibu prorektors
U.Sukovskis

8.
skat. pielikumu

sist€mu valsti
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