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1 Studiju programmas mērķi, uzdevumi un iegūstamie rezultāti 

Maģistra akadēmisko studiju programmas „Intelektuālas robotizētas sistēmas” mērķis ir 

sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest 

tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina 

šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī attīstīt 

studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un 

turpināt studijas doktorantūrā.  

Mērķa sasniegšanai ir definēti vairāki studiju programmas uzdevumi, kā arī to izpildes 

raksturojumi. Tie atspoguļoti šādā tabulā: 

Nr.p.k. Uzdevums Izpildes raksturojums 

1.  Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu 

un praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas tehniski un ekonomiski 

pamatotu robotizētu un intelektuālu 

risinājumu izstrādē; 

Studiju programmā ir ietverti priekšmeti 

„Modernās robotu sistēmas”, Autonomas 

sistēmas un roboti”, kas veicina sistēmpieejas 

principu izmantošanu robotizētu sistēmu 

projektēšanā un izstrāde.  

2.  Studiju procesā izmantot gan 

fundamentālus un klasiskus 

risinājumus, gan jaunākos 

sasniegumus robotikas un mākslīgā 

intelekta jomās, veicināt studentu 

patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī 

tehnoloģiju nepastarpinātu darbu 

grupās; 

Studiju programmā tiek izmantoti 

fundamentāli priekšmeti mākslīgajā intelektā 

un robotikā, t.sk. „Mākslīgais intelekts”, 

„Procesu programmēšana”, „Analogo un 

ciparu signāli filtri” u.c. Lai atspoguļotu 

modernākās tehnoloģijas un tendence 

robotikā, tiek pasniegti priekšmeti: 

„Intelektuālu robotu kustību plānošana”, 

„Robotu modelēšana un virtuāla 

prototipēšana”, „Daudzaģentu sistēmas”, 

„Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti” un citi. 

Daudzi no šiem priekšmetiem ir pilnīgi jauni 

Latvijā un lielā daļā ES valstu.  

Patstāvīgais un praktiskais darbs tiek 

veicināts ar praktiskajiem darbiem studiju 

priekšmetu ietvaros, kā arī ar specifisku 

priekšmetu palīdzību, piemēram, 

„Industriālo procesu automatizācija – 

projekts” 

3.  Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un 

pieredzes sniegšanu studentiem, 

sadarbojoties dažādu RTU 

struktūrvienību pasniedzējiem; 

Studiju programma tiek realizēta, 

sadarbojoties trīs fakultātēm: Datorzinātnes 

un informācijas tehnoloģijas, Enerģētikas un 

elektrotehnikas, Transporta un mašīnzinību 

fakultātes. Šādi tiek nodrošināts 
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programmas attiecīgo jomu zināšanu un 

pieredzes sniegšana studentiem. Papildus 

minētajam, studenti tiek aicināti izvēlēties 

noslēgumu darba tēmas, kurās uzsvērta kāda 

no minētajām jomām.  

4.  Nodrošināt studiju programmas 

pietiekamu elastību, lai piemērotos 

mainīgām darba tirgus prasībām un 

izmaiņām tehnoloģijās; 

Studiju programma ietver gan obligātos, gan 

izvēles priekšmetus, kuru kombinācija 

konkrētam studentam ļauj pielāgot sevis 

apgūto programmu atbilstoši savām vēlmēm 

un tirgus prasībām.  

Papildus iespēja ir izmantot sadarbības ar 

Tartu universitāti priekšrocības, kas ļauj 

palielināt programmas elastību un spēju būt 

pielāgotai konkrētām izmaiņām darba tirgū, 

industrijā, vai studentu pieprasījumā.  

5.  Nodrošināt zemāk minēto studiju 

programmas rezultātu sasniegšanu; 

Studiju programmas zemāk minētie rezultāti 

tiek sasniegti, kombinējot obligāto un izvēles 

priekšmetu ietvaros sniegtās zināšanas un 

iemaņas ar praksi, kas gūta laboratorijas 

darbos un projektos, kā arī sniedzot 

pētnieciskās iemaņas noslēguma darba 

izstrādes procesā. Šādi atsevišķu priekšmetu 

rezultātu kombinācija nodrošina studiju 

programmas kopējo mērķu un uzdevumu 

izpildi.  

6.  Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai 

tematiski saistītām studiju 

programmām citās valstīs 

ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā. 

Ir noslēgts ERASMUS sadarbības līgums ar 

Tartu universitāti (pievienots kā papildus 

pielikums). Papildus tiek realizēts reģionālās 

sadarbības projekts Interreg Est-Lat 

programmā, kura mērķis ir sinhronizēt 

studiju programmas starp Tartu universitāti 

un RTU, kā arī veicināt studentu piesaisti un 

apmaiņu. 

7.  Rosināt studentos vēlmi piedalīties 

zinātnisku pētījumu realizēšanā; 

Būtiskākie līdzekļi studentu piesaistei 

pētniecībai ir studiju priekšmets “Pētījumu 

metodes un tehniskā rakstība”, kā arī 

noslēguma darbs, kas tiek izstrādāts, kā 

zinātniski pētnieciskais darbs. To izstrādā 

ciešā sadarbībā ar darba zinātnisko vadītāju, 

šādi īpašu uzmanību veltot konkrētam 
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pētījumu virzienam, kuru izvēlas pats 

students. Tādejādi tiek īpaši atbalstīta 

studenta zinātnisko pētījumu interese un 

iniciatīva.  

8.  Sagatavot un motivēt studentus 

turpmākām studijām doktorantūrā. 

Studiju programmā ir ietverts studiju 

priekšmets “Pētījumu metodes un 

tehniskā rakstība”, kas iepazīstina ar 

zinātnisko pētījumu metodēm, pētījumu 

rezultātu noformēšanu, pētījuma mērķu 

formulēšanu. Noslēguma darbs tiek 

izstrādāts kā zinātnisks projekts.  

Studenti  tiek aktīvi iesaistīti zinātniski 

pētnieciskajos projektos. Atbilstoši 

minētās sadarbības ar Tartu universitāti 

mērķiem daļa no studiju priekšmetiem, 

sākot ar 2012./13. m.g. tiks pasniegti 

angļu valodā, šādi veicinot angļu valodas, 

kā de-facto zinātniskās valodas 

izmantošanu starptautiskā vidē ar 

atbilstošu terminoloģiju un izteiksmes 

veidiem.  

 

Studiju programmā “Intelektuālas robotizētas sistēmas” tiek sasniegts, ka tās absolventi: 

 spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un 

elektriskās piedziņas elementus; 

 spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu; 

 spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un 

koordinācijai; 

 spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju 

priekšrocības;  

 prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar 

programmatūras līdzekļiem; 

 prot identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas 

sistēmas; 

 spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas; 

 spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai; 

 spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam 

speciālistam; 
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 prot identificēt robotizētu sistēmu izstrādes projektu mērķus, kurus ir iespējams 

atrisināt, izmantojot pieejamo robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju; 

 prot izvēlēties piemērotāko robotizētu intelektuālu sistēmu risinājumu konkrētas 

problēmas risināšanai; 

 prot izmantot modernus robotizētu sistēmu modelēšanas rīkus, lai izstrādātu un 

aprobētu konkrētu problēmu risinājumus; 

 spēj izvērtēt mākslīgā intelekta metožu piemērotību  konkrētu problēmu risināšanai; 

 spēj izteikt konkrētu problēmu robotizētu, intelektuālu un automātisku sistēmu 

terminos un otrādi; 

 savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu 

ievērošanu; 

 spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kas veltīti 

intelektuālām robotizētām sistēmām, kā arī vadīt tos; 

 spēj vadīt tehniskā risinājuma izstrādes vai ieviešanas projektus; 

 ir sagatavoti turpmākām studijām doktorantūrā; 

 

2 Studiju programmas organizācija 

Studiju programma tiek realizēta, sadarbojoties trijām RTU fakultātēm: Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātei, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei un Transporta un 

mašīnzinību fakultātei. Tas nepieciešams, jo robotizētas sistēmas ir mehānikas, elektronikas un  

programmatūras apvienojums. Tādejādi studiju programma ir izteikti starpdisciplināra. Lai 

nodrošinātu īpašu uzsvaru uz atsevišķos studiju priekšmetos aplūkotajām tēmām, ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Tartu universitāti, kas nodrošina studentiem iespēju paplašināt savas 

zināšanas un pieredzei elektronikā un automātikā, kā arī, pilnveidojoties starptautiskā studiju un 

pētniecības vidē. 

Lai nodrošinātu studenta sagatavotības līmeni studijām maģistra akadēmisko studiju programmā 

„Intelektuālas robotizētas sistēmas”, no zemāk norādītā saraksta ir jābūt apgūtiem šādiem 

priekšmetiem ar kopējo apjomu 8 KP: 

vienam no: 

Priekšmeta nosaukums Apjoms KP  

Elektrotehnika un elektronika 2  

Elektriskās mašīnas un aktuātori 2  

Lineāru un nelineāru sistēmu vadība  2  

Gadījuma procesi 2  

Sistēmu teorijas metodes 2  

vienam no: 

Priekšmeta nosaukums Apjoms KP  

Objektorientēta programmēšana 3  
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Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 3  

Intelektuālās piedziņas vadības sistēmas 3  

vienam no: 

Priekšmeta nosaukums Apjoms KP  

Mākslīgā intelekta pamati 3  

Diskrētās struktūras datorzinātnēs 3  

 

Ja minētie priekšmeti nav apgūti iepriekš, tad tie, no katra saraksta izvēloties vienu priekšmetu, 

ir jāapgūst papildus studiju programmas priekšmetiem 2 mācību semestru laikā no studiju 

uzsākšanas brīža.  

Studiju programmas studentu uzņemšana tiek organizēta viena  reizi gadā  - vasarā kopā ari 

citām RTU akadēmisko maģistratūras studiju programmām.  

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantoti šādi līdzekļi: 

1) Studentu aptaujas par konkrētiem studiju priekšmetiem. Aptauju rezultāti tiek apkopoti 

un analizētu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai, ja tas ir nepieciešams. 

2) Regulāri tiek veikt studiju programmas salīdzinājums ar citu Latvijas un ārvalstu 

augstskolu realizētajām studiju programmām robotikas jomā. 

3) Tiek veiktas pārrunas ar studentiem par studiju priekšmetu realizāciju un to saturu. 

4) Atbilstoši pieņemtajai RTU praksei regulāri tiek veikta programmas SVID analīze. 

5) Kvalitātes novērtēšanai tiek veiktas potenciālo un esošo darba devēju aptauja. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta potenciālo darba devēju iesaistīšanai kopīgos zinātniski 

pētniecisko projektos un to aktīvai dalībai noslēguma darbu tēmu formulēšanā un 

novērtēšanā. Par piemēru var minēt RTU un SIA Terra Virtuala noslēgto sadarbības 

līgumu.  

6) Kvalitātes nodrošināšanai un aktīvai studentu iesaistei ir ieviests studentu iesniegumu 

apstrādes un iesniegšanas mehānisms, kas nepieciešamības gadījumā ļauj studentiem 

palikt anonīmiem, šādi nodrošinot ļoti nozīmīgu papildus atgriezenisko saiti par īpaši 

svarīgām atkāpēm no programmas satura, kas definētas studiju priekšmetu aprakstos. 

7) Studiju procesā liels uzsvars tiek likts uz doktorantūras studentu iesaistīšanu studiju 

programmas realizācijas kopā ar pieredzējušiem un augsti kvalificētiem pasniedzējiem, 

šādi radot dinamisku un profesionālu studiju vidi.  

8) Tiek izmantots moderns laboratorijas aprīkojums, kas ietver automātiskas ražošanas 

līnijas, vairāku brīvības pakāpju industriālus robotus un modernas datorklases. 

Aprīkojums vienlīdz brīvi pieejams studiju ikdienas procesam un noslēguma darbu 

izstrādei (sīkāk skat. 1. pielikumu). 
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3 Studiju programmas raksturojums 

Studiju programmas kopējai apjoms ir 80 KP, no kuriem 37 KP ir obligātie priekšmeti, bet 

atlikušie obligātās un brīvās izvēles priekšmetiem. Atbilstoši studiju programmas specifikai visus 

priekšmetus var iedalīt tematiskajās grupās: 

 

 

 Vispārizglītojošie priekšmeti 

Obligātie priekšmeti: Darba aizsardzības pamati, Zinātnisko pētījumu metodes un 
tehniskā rakstība, Analogo un ciparu signālu filtri, Adaptīvas sistēmas industriālajā 
elektronikā, Mākslīgais intelekts, Daudzaģentu sistēmas, Autonomas sistēmas un roboti, 
Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem, Sensori un sensoru tīkli, Procesu 
programmēšana, Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati, Industriālo procesu 
automatizācijas projekts; 

 Padziļinātu zināšanu segmenti 

Šo priekšmetu grupu veido obligātās izvēles humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai 
ekonomikas un vadības priekšmeti, un brīvās izvēles priekšmeti 

 Specializējošie priekšmeti 

Šo grupu veido ierobežotās izvēles priekšmeti, kuri ļauj izvēlēties vienu no diviem 
specializācijas virzieniem: 
Robotizētu sistēmu aparatūra un vadība: 

 Adaptīva signālu apstrāde; 

 Industriālie komunikāciju tīkli; 

 Iegultās sistēmas; 

 Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderība; 

 Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas; 

 Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti; 
Robotizētu sistēmu projektēšana:  

 Intelektuālu robotu darbību plānošana; 

 Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana; 

 Scēnu analīze un datorredze; 

 Datizrace; 

 Mašīnapmācība; 

 Modernās robotu sistēmas; 
Minētās tematiskās grupas nav uzskatāmas par fiksētiem studiju programmas moduļiem. Studiju 
programmas priekšmetus var sakārtot vairākās moduļu sistēmās, lai elastīgi nodrošinātu 
atbilstību darba tirgus prasībām un, ja tāda nepieciešamība rodas, sadarbību ar citu valstu 
augstskolu līdzīgām studiju programmām.  

Sadalījums pēc laika un apjoma ir attēlots šādā tabulā: 

Identifikators Priekšmetu grupa KP (%) 

A Obligātie studiju priekšmeti 37 46,25% 
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B Obligātie izvēles priekšmeti 19 23,75% 
1. Specializējošie priekšmeti 15 18,75% 
2. Humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai 

ekonomikas un vadības priekšmeti 

4 
5,00% 

C Brīvās izvēles priekšmeti 4 5,00% 
D Maģistra darbs 20 25,00% 

 Kopā 80  

 

 

 

Izvērsts sadalījums pa priekšmetu grupām attēlots šādā tabulā: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  37 KP  

1. Analogo un ciparu signālu filtri  3 KP 

2. Adaptīvas sistēmas industriālajā elektronikā  3 KP 

3. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem  3 KP 

4. Pētījumu metodes un tehniskā rakstība  2 KP 

5. Darba aizsardzības pamati  1 KP 

6. Sensori un sensoru tīkli  4 KP 

7. Mākslīgais intelekts  4 KP 

8. Procesu programmēšana  4 KP 

9. Autonomas sistēmas un roboti  3 KP 

10. Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati  4 KP 

11. Industriālo procesu automatizācija - projekts  2KP 

12. Daudzaģentu sistēmas  4KP 

    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  19 KP  

1. Specializējošie priekšmeti  15 KP  

        Robotizētu sistēmu projektēšana   

1.1. Intelektuālu robotu darbību plānošana  3 KP 

1.2. Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana  3 KP 

1.3. Adaptīva signālu apstrāde  3 KP 

1.4. Industriālie komunikāciju tīkli  3 KP 

1.5. Scēnu analīze un datorredze  3 KP 

1.6. Datizrace  3KP 

1.7. Mašīnapmācība  3KP 

1.8 Modernās robotu sistēmas  3KP 

1.9 Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti  3KP 

    

        Robotizētu sistēmu aparatūra un vadība   

1.1. Adaptīva signālu apstrāde  3 KP 

1.2. Industriālie komunikāciju tīkli  3 KP 

1.3. Intelektuālu robotu darbību plānošana  3 KP 

1.4. Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana  3 KP 

1.5 Iegultās sistēmas   3KP 

1.6 Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā savietojamība  3KP 
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1.7 Rūpnieciskās elektronikas pamati  3KP 

1.8 Modernās robotu sistēmas  3KP 

1.9 Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti  3KP 

    

2. Humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai ekonomikas un vadības 
priekšmeti 

4 KP  

2.1. Industriālās attiecības  2 KP 

2.2. Biznesa socioloģija  2 KP 

2.3. Sociālā psiholoģija  2 KP 

2.4. Ētika  2 KP 

2.5. Prezentācijas prasme  2 KP 

2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 

2.7. Pedagoģija   2 KP 

2.8. Psiholoģija   2 KP 

2.9. Mazā biznesa vadīšana  2 KP 

2.10. Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības organizācija  2 KP 

2.11. Uzņēmuma darbības plānošana  2 KP 

2.12. Jaunās produkcijas tirgzinības  2 KP 

2.13 Komercdarbība  2 KP 

    

C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI    4KP  

E. GALA PĀRBAUDĪJUMI  20 KP  

1. Maģistra darbs  20 KP 

 Kopā: 80 KP  

 

Studiju programmas ietvaros studentu darba vērtējums ir balstīts uz sasniedzamajiem 
rezultātiem konkrētā studiju priekšmetā. Vērtēšana tiek veikta, izmantojot: 
 

1) individuālos darbus lekciju  vai laboratorijas darbu laikā; 
2) studenta aktivitāti lekciju laikā; 
3) patstāvīgi izpildāmus darbus individuāli vai grupās; 
4) projektus; 
5) studiju darbus; 
6) eksāmenus, ieskaites un noslēguma darbu; 
 

Studiju ietvaros studentiem ir pieejams DITF datorklases un bezmaksas programmatūra studiju 

vajadzībām ar lietošanas ierobežojumiem, kurus nosaka RTU un Microsoft Latvia sadarbības 

līgums. Studentiem ir iespēja izmantot RTU bibliotēkas pakalpojumus un tur pieejamo literatūru, 

kā arī elektroniski pieejamās datu bāzes. 

Laboratorijas darbiem tiek izmantotas moderni aprīkotas ražošanas automatizācijas līdzekļiem 

un robotizētu ražošanas procesu vadības programmatūru. Tiek izmantota sadarbībā ar ABB 

Latvijas pārstāvniecību izveidotā rūpnieciskās robotikas laboratorija, kas aprīkota ar robotu 

modelēšanas programmatūru, kā arī ar rūpniecisko robotu ABB IRB 1600.  
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Patstāvīgo un noslēguma darbu izstrādei ir pieejama Autonomu sistēmu laboratorija, kas ir brīvi 

pieejam gan maģistrantūras, gan bakalaurantūras studentiem no lekcijām brīvajā laikā minēto 

darbu veikšanai.  

Papildus minētajam tiek izmantoti tradicionāli modernie prezentācijas līdzekļi – datu/video 

projektori un prezentācijas programmatūra.  

Studiju procesa neatņemama sastāvdaļa ir rīks ORTUS, kas ļauj paplašināt saziņu ar studentiem, 

piedāvājot lekciju materiālu šajā vidē, sniedzot uzdevumu aprakstus, kā arī iegūstot darbu 

rezultātus un sniedzot studentiem atgriezenisko saiti vērtējumu vai komentāru veidā. 

Izmantojot DITF realizēto projektu līdzekļus studentiem materiāli tehniskā bāze pēdējo gadu 

laikā ir būtiski paplašināta. Tiek plānots, ka līdz 2012. gada maijam kopējais ieguldījumu apjoms 

tajā sasnieg 10000,- Ls. Lielākā daļa līdzekļu tikuši izmantoti elektronisko un elektromehānisko 

komponenšu iegādei, kā arī atsevišķu instrumentu iegādei, kuri var būt nepieciešami studiju vai 

noslēguma darbu praktiskās daļas realizācijai.  

Paralēli studijām ar RTU Studentu parlamenta atbalstu tiek organizēti robotu būves semināri, 

kuros labākajiem studentiem ir iespēja pieredzējušu pasniedzēju vadībā viena mācību gada laikā 

izstrādāt mobilu robotizētu platformu. Šī dokumenta sastādīšanas brīdī pieteikumu skaits ir 1/3 

un kopējais pieteikumu skaits ir sasniedzis vairāk par 90. Tas raksturo lielo studentu (ne tikai 

„Intelektuālas robotizētas sistēmas” programmas studentu) interesi par minētajiem semināriem. 

Šādi tiek dota papildus motivācija un stimuls ar atbildību apgūt studiju priekšmetus.  

Studentiem ir pieejamas mobilitātes programmas, īpaši uzsverot sadarbību ar Tartu universitāti, 

ar kuru studiju programmas ir saskaņotas un iespēju robežās papildina viena otru. 

Papildus minētajam studentiem ir pieejami bezmaksas izvēles kursi tālākizglītības un vasaras 

skolu ietvaros.  

4 Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma 

Rezultātu vērtēšanas sistēma ir balstīta uz RTU 2010. gada 29. marta Studiju rezultātu 

vērtēšanas  nolikumu (protokola nr. 539). Konkrētus vērtēšanas kritēriju katrā priekšmetā definē 

atbildīgais pasniedzējs. Vērtēšanas kritēriji ir zināmi studentiem kopš semestra sākuma, un tie 

var ietvert: 

 rakstisku vai mutisku pārbaudījumu (eksāmenu) eksāmenu sesijas laikā; 

 rakstisku vai mutisku individuālo darbu, kura rezultāts var ietvert prezentāciju; 

 projekts, kas var tikt vērtēts atbilstoši studenta ieguldījumam grupas darbā; 

 regulāri pārbaudījumi semestra laikā; 

 iepriekš minēto paņēmienu kombinācija; 

Vērtējums katrā priekšmetā tiek noteikts 10 ballu skalā vai ieskaites gadījumā ar ieskaitīts / 

neieskaitīts.  

Arī noslēguma darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā.   
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5 Studiju programmas praktiskā īstenošana 

5.1 Izmantotās studiju metodes un formas 

 

Studiju priekšmeti tiek realizēti dažādā apjomā atbilstoši studiju plānam – 1, 2,3 vai 4 KP. 

Atbilstoši tam papildus lekcijām priekšmetos ir paredzēts noteikts darba apjoms darbam grupās, 

praktiskajām nodarbībām vai patstāvīgajam darbam. Visi studiju priekšmeti ietver patstāvīgos 

darbus. Lielākā daļa priekšmetu, kuru apjoms ir lielāks par 2 KP ietver arī praktiskos darbus vai 

darbu grupās. Sīkāk par to aprakstīts iepriekš.  

Studiju priekšmetos plaši tiek izmantotas modernās prezentācijas tehnoloģijas, piemēram, 

PowerPoint līdzekļi. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, specializējošos priekšmetos plaši izmanto 

praktiskos darbus lektora pavadībā, t.i. lektors demonstrē konkrētas manipulācijas ar iekārtām 

vai programmatūru, kuras studenti var atkārtot – soli pa solim. Pēc tam, pieaugot uzdevuma 

grūtības pakāpei, studenti uzdevumus var risināt patstāvīgi. Tas ir īpaši būtiski, lietojot dārgu un 

sarežģītu tehniku, piemēram, industriālos automatizācijas līdzekļus. Studiju priekšmetos, kuros 

paredzēts izmantot industriālo robotu ABB IRB 1600, studenti sākotnēji tiek apmācīti darbā ar 

„virtuālu” robotu atbilstošas modelēšanas vides ietvaros. Kad tas apgūts pietiekami labi, tiek 

piedāvāts darbs ar reālu iekārtu. Šādi studenti tiek motivēti un stimulēti aktīvi un precīzi apgūt 

mācību vielu.  

Lai ļautu efektīvi izmantot mācību vielu praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem, RTU izmanto 

ORTUS e-studiju vidi, kā arī papildus komunikācijas iespējas, kuras sniedz minētā sistēma.  

 

5.2 Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju 

darbu 

 

Atbilstoši zemāk norādītajam kopsavilkumam par akadēmisko personālu (skat. 3. pielikumu) 

lielākā daļa no tā ir ar doktora grādu attiecīgajā pētījumu jomā. Tas nozīmē, ka lielākā daļa 

akadēmiskā personāla ir aktīvu pētījumu dalībnieki, kas tiem ļauj zinātnes sasniegumus, metodes 

un rezultātus, izmantot studiju procesa pilnveidošanai, kā arī mācību materiāla pilnveidošanai 

un regulārai atjaunināšanai.  

Aktīva zinātniskā darba pieredze ļauj daudz efektīvāk nodot to studentiem, kā arī motivēt viņus 

uzsākt savu pētniecību.  

Labs šādas motivācijas piemērs kopīgi realizēti ERAF atbalstīts projekti „Daudzaģentu robotizētas 

sistēmas tehnoloģijas izstrāde” un „Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to 

elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai”, kuros tiek aktīvi iesaistīti maģistra 

un bakalaura līmeņa studiju studenti. Tikpat raksturīgs piemērs ir Interreg sadarbības projekts 

BONITA, kura ietvaros, kā daļa no demonstrācijas iekārtojuma, pasniedzējiem sadarbojoties ar 

studentiem, radīta robotizēta sistēma, kas izmanto progresīvus tehniskus risinājumus augstas 

mobilitātes sasniegšanai.  
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Papildus minētajam kopīgi ar studentiem tiek realizēts sadarbības projekts ICT-DCNet, kas veltīts 

studiju programmu sinhronizācijai ar Tartu universitāti, kā arī jaunu studentu piesaistei robotikas 

studijām.  

Pateicoties šai sadarbībai, studenti labprāt iesaistās arī citās fakultātes aktivitātēs, tajā skaitā, 

robotikas semināros, kas paredzēti studentu motivēšanai studijām un jaunu studentu piesaistei.  

Ir jāuzsver, ka vairākiem studiju programmas realizējošiem pasniedzējiem ir augsta zinātniskā 

kvalifikācija un starptautiska zinātniska reputācija. Starp tiem ir  LZA akadēmiķis J.Grundspenķis, 

akadēmiķis L.Ribickis, korespondētājloceklis U.Sukovskis, u.c. ar lielu skaitu starptautiski citētām 

publikācijām, monogrāfijām, konferenču organizēšanas pieredzi un aktīvu darbu konferenču 

programmu komitejās.  

Vairāk informācijas par konkrētiem zinātniskiem sasniegumiem attēlota 7. pielikumā.  

 

5.3 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 

Studentu sagatavošana pētnieciskajam darbam tiek veikta, galvenokārt, izmantojot studiju 

priekšmeta „Pētījumu metodes un tehniskā rakstība” sniegtās zināšanas un prasmes, kā arī 

noslēguma darbu, kas tiek veidots kā zinātniski pētniecisks darbs par noteiktu tēmu.  

Kā minēts iepriekš (skat. punktu 5.2.), jau tagad studenti ir iesaistīti ERAF zinātniski pētnieciskajā 

projektā un divos Interreg sadarbības projektos. Sasniegtos pētnieciskos rezultātus studentiem ir 

iespējas katru gadu piedalīties RTU studentu zinātniskajā  konferencē, kā arī RTU zinātniskajā 

konferencē.  

Iesaistoties zinātniskajos projektos, studentiem ir iespēja publicēt rezultātus kopā ar 

pieredzējušiem pētniekiem, kā arī pilnveidot savas iemaņas un prasmes konkrētu problēmu 

risināšanas gaitā.  

6 Studiju programmas perspektīvais raksturojums 

6.1 Programmas atbilstība Valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 

Studiju programma atbilst Valsts akadēmiskās izglītības standartam. Atbilstība attēlota šādā 

tabulā:  

 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu 
paredz 

Studiju programma „Intelektuālas robotizētas 
sistēmas” paredz 

1. n/a 

2. Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis ir 
nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un 
pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai 
zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē 
vai apakšnozarē. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Intelektuālas robotizētas sistēmas” mērķis ir 
sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt 
sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest tehniski un 
ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu 
sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus 
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izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu 
un izaugsmi, kā arī attīstīt studentos spēju veikt 
zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos 
projektos un turpināt studijas doktorantūrā.  

3. Akadēmiskā izglītība tiek īstenota akadēmiskajās 
studiju programmās (turpmāk — studiju programma), pēc 
kuru sekmīgas apguves studējošais saņem akadēmisko 
bakalaura vai maģistra grādu attiecīgajā radniecīgu 
zinātņu nozaru grupā, zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

Pēc studiju programmas „Intelektuālas robotizētas 
sistēmas” sekmīgas apguves studējošais saņem 
akadēmisko inženierzinātņu maģistra grādu 
intelektuālās robotizētās sistēmās. 

4. Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto 
zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu 
lietošanas vispārīgo prasmju apguvi. Iegūtā akadēmiskā 
izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas 
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā 
profesionālajā jomā. 

Studiju programma sevī ietver dziļi teorētiskus 
priekšmetus un priekšmetu daļas un parāda, kā šīs 
teorētiskās atziņas iemiesojas jaunākajās industriālu, 
intelektuālu un autonomu robotizētu sistēmu 
tehnoloģijās. Piemēram, adaptīvā signālu un datu 
apstrāde („Adaptīvas sistēmas industriālajā 
elektronikā”, „Adaptīva signālu apstrāde”), 
Daudzaģentu paradigma („Daudzaģentu sistēmas”), 
Autonomu sistēmu paradigma („Autonomas sistēmas 
un roboti”), biorobotikā („Bioloģiskās sistēmās sakņoti 
roboti”) 
Studiju programma ietver arī priekšmetu „Pētījumu 
metodes un tehniskā rakstība”, kas studentu (kopā ar 
citiem priekšmetiem) sagatavo patstāvīgai maģistra 
darba izstrādei un turpmākai zinātniskai darbībai.  

5. Studiju apjomu nosaka kredītpunktu skaits. 
Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu priekšmetu 
(arī par praksi), ja vērtējums pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Kopējais kredītpunktu skaits – 80 KP; katram 
priekšmetam un maģistra darbam ir noteikts 
kredītpunktu skaits. 

6. Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi 
ir šādi:  
   6.1. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams 
iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi;  
    6.2. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības 
princips — programmas apguves vērtēšanā izmanto 
dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas — 
ieskaite un eksāmens;  
    6.3. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbos 
studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt savas 
analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās 
zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. 

Studiju programmā „Intelektuālas robotizētas 
sistēmas” iegūstāmās izglītības vērtēšanas kritēriji 
atbilst visu studiju priekšmetu studiju rezultātu 
vērtēšanas kritērijiem, kas sevī ietver studenta 
praktisko darbu, laboratorijas darbu, patstāvīgā darba 
un citu aktivitāšu un eksāmenu, ieskaišu un maģistra 
darba izpildes kvalitātes vērtējumus. 

 

7. Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:  
   7.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — “izcili”, 9 — 
“teicami”);  
   7.2. augsts apguves līmenis (8 — “ļoti labi”, 7 — “labi”);  
   7.3. vidējs apguves līmenis (6 — “gandrīz labi”, 5 — 
“viduvēji”; 4 — “gandrīz viduvēji” — zemākais pozitīvais 
vērtējums);  
   7.4. zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 — 
“vāji”, 2 — “ļoti vāji”, 1 — “ļoti, ļoti vāji”). 

Studiju programmā „Intelektuālas robotizētas 
sistēmas” studiju rezultāti tiek vērtēti atbilstoši valsts 
akadēmiskā standarta 7. punktā definētajai skalai 
saskaņā ar RTU pieņemto studiju rezultātu vērtēšanas 
sistēmu. 

8. Studiju programmas īstenošanā paredz ne vairāk kā 
sešu obligāto priekšmetu apguvi vienlaikus. 

Studiju programmā paredzēti ne vairāk kā pieci 
obligātie priekšmeti viena semestra laikā. 
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9. – 19. n/a 

19. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra 
programmā ir arī tādu augstāko profesionālo studiju 
programmu beidzējiem, kurās ir ietverta atbilstošās 
bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez 
bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā 

Uzņemšanas nosacījumi paredz, ka programmā tiek 
uzņemti studenti, kas ir ieguviši šādus bakalaura 
grādus: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā 
un datorzinātnē, elektrozinātnē, mašīnzinātnē vai 
dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, fizikā, vai 
bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām 
zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības 
jomās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.  

20. Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu 
iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana 
izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā. 
 

Studiju programmā tiek akcentētas teorētiskas 
zināšanas mehānikā, mākslīgajā intelektā, elektriskajā 
piedziņā, programmatūras izstrādē, sistēmu teorijas, 
u.c. jomās, kas ļauj veikt pētījumus un pielietot 
tehnoloģijas integrētu risinājumu izstrādē, ņemot vērā 
to ietekmi uz konkrētiem ražošanas procesiem, esošo 
infrastruktūru, kā arī cilvēku un minēto faktoru 
attīstību individuālas iekārtas, procesa un organizācijas 
līmenī.  

21. Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo 
sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Studenti apgūst priekšmetu „Pētījumu metodes un 
tehniskā rakstība” un izmanto tās sava maģistra darba 
izstrādē. Studiju programmā iekļauts kurss „Industriālu 
procesu automatizācija - projekts”, kas veicina 
studenta izpratnes veidošanos par jomas 
teorētiskajiem pētījumiem un to praktiskas 
izmantošanas iespējām. 
Turklāt, vairākos priekšmetos pētniecības metodes 
studentam patstāvīgi jāizmanto praktisko darbu 
izstrādē. 

22. Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir 
veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un 
pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas 
problēmas risināšanai. 

Studiju programmā gandrīz visi priekšmeti ietver vai 
nu praktiskos, vai laboratorijas darbus, kur studentiem 
jādemonstrē spēja patstāvīgi lietot teorētiski iegūtās 
zināšanas. Šim nolūkam kalpo arī studentu patstāvīgais 
darbs ārpus kontaktstundām.  

23. Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 
kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir 
maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs 
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, kurā 
maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. 

Studiju programmas apjoms ir 80 KP; maģistra darbs ir 
20 KP; Maģistra darbs ir oriģināls zinātniski pētniecisks 
autora darbs, kurā analītiski, eksperimentāli un 
praktiski tiek novērtētas un integrētas robotikas, 
informācijas tehnoloģijas un komunikācijas nozares 
uzdevumu risināšanai eksistējošās zinātniskās un 
lietišķās metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas, 
izstrādes rīki, datorsistēmas un valodas.  

24. Maģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver 
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās 
jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 
kredītpunktu) un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu 
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo 
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu). 
 

Priekšmeti, kuros dominē teorētisko atziņu izpēte:  
Analogo un ciparu signālu filtri (3KP),  
Pētījumu metodes un tehniskā rakstība (2KP), 
Mākslīgais intelekts (4KP) 
Autonomas sistēmas un roboti (3KP), 
Daudzaģentu sistēmas (4KP), 
Sensori un sensoru tīkli (4KP), 
Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati (4KP), 
Kopā 24 KP 
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Priekšmeti, kuros teorētisko atziņu izpētes daļa ir 
aptuveni vienāda ar zināšanu aprobācijas daļu:  
Adaptīvas sistēmas industriālajā elektronikā (3KP), 
Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem (3KP), 
Procesu programmēšana (4KP), 
Industriālo procesu automatizācija – projekts (2KP), 
Darba aizsardzības pamati (1KP) 
Kopā 13 KP  
(6,5 KP – teorētiskām atziņām, 6,5 KP to aprobācijai)  
 
Priekšmeti, kuros dominē teorētisko zināšanu 
aprobācija (obligātā izvēles daļa) – 15 KP. 
 
Līdz ar to programmas obligātajā daļā 30,5 KP atbilst 
teorētisko atziņu izpētei un 21,5 KP atbilst teorētisko 
zināšanu aprobācijai. 

 

6.2 Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākotnē 

 

Atbilstoši 2010. gadā veiktajam pētījuma par personālo robotu tirgus attīstību ABI Research 

(viena no vadošajām tirgus prognozēšanas firmām, kas koncentrējas uz jauni tehnoloģiju 

tirgiem) ir izteikusi prognozi, ka līdz 2017. gadam kopējais personālo robotu tirgus izaugs līdz 19 

miljardiem (ASV dolāri). Galvenais uzsvars būs uz klātesamības (no angļu val. Telepresence), 

drošības un aizsardzības robotiem 

(http://www.roboticstrends.com/consumer_education/article/personal_robotics_market_to_to

p_19_billion_in_2017).  

Atbilstoši prognozēm  

(http://www.researchandmarkets.com/reports/582349/educational 

and_entertainment_robot_market.pdf) līdz 2014. gadam mācību un izklaides robotu tirgus 

sasniegs nepilnus 3 miljardus ASV dolārus, salīdzinot ar 2007. gadu, ka tas bija tikai nepilnus 28 

miljonus ASV dolārus liels.  

Ir jāuzsver , kā tā ir tikai daļa no kopējā robotizētu sistēmu tirgus, kas jau 2010. gadā sasniedza 

17 miljardus ASV dolāru un kopējie pārdošanas apjomi bija gandrīz 120 tūkstoši iekārtu, kas ir 

divas reizes vairāk nekā 2009. gadā (dati no „Executive summary 1. World Robotics 2011 

Industrial Robots” – dati par industriālajiem robotiem, citēts no: 

http://www.worldrobotics.org/uploads/media/2011_Executive_Summary.pdf). Tiek prognozēts, 

ka līdz 2014. gadam industriālo robotu kopējais pārdošanas apjoms sasniegs apmēram 140000 

iekārtu gadā un turpinās pieaugt par vidēji 6%, nodrošinot 1,3 miljonus iekārtu darbībā visā 

pasaulē. Eiropas pieauguma prognoze ir nedaudz pieticīgāka – apmēram 4% gadā.  

Arī Latvija un Baltijas valstis kopumā nepaliks ārpus šīm tendencē, jo jau tagad Ir acīmredzama 

tendence, ka pēc pārdzīvotās krīzes Latvijas uzņēmumi daudz vairāk līdzekļus iegulda ražošanas 

iekārtās un tehnoloģijās, nekā pirms krīzes periodā. Tas liecina par nepieciešamību tuvā nākotnē 

http://www.roboticstrends.com/consumer_education/article/
http://www.researchandmarkets.com/reports/582349/educational%20and_entertainment_robot_market.pdf
http://www.researchandmarkets.com/reports/582349/educational%20and_entertainment_robot_market.pdf
http://www.worldrobotics.org/uploads/media/2011_Executive_Summary.pdf
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sagatavot pietiekami labus speciālistus, kas  spēs apkalpot esošās un izstrādāt jaunas ražošanas 

automatizācijas sistēmās, t.sk. robotizētas sistēmas.  

Jau programmas licences saņemšanas procesā, tika iegūts atbalsts no Mašīnbūves un 

Metālapstrādes  Rūpniecības asociācijas, Latvijas IT Klastera, Latvijas Aizsardzības ministrijas un 

Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas.  

2011. gada rudenī tika veikta potenciālo darba devēju aptauja, kurā tie tika lūgti vērtēt, cik 

absolventi kā darbinieki ir svarīgi konkrētajam uzņēmumam, kā arī novērtēt konkrētus studiju 

priekšmetus (izņemot brīvās izvēles priekšmetus).  

Darba devēji tika izvēlēti pēc to darbības robotikas jomā. SIA Terravirtuala un SIA ABB Latvija ir 

vieni no lielākajiem robotu tirgotāji, integrētāji un apkalpotāji Latvijā. Savukārt, uzņēmuma 

Accenture Latvijas filiāle vairāk nodarbojas ar programmatūras izstrādi tradicionālā izpratnē, kā 

arī mobilām un pārveidojamām iekārtām, piemēram, automašīnām un mobilajiem telefoniem.  

 

Novērtējiet 10 ballu skalā darbinieka piemērotību jūsu uzņēmumam: 

 

 
 

 

 

 

Lūdzu novērtējiet obligātos studiju priekšmetu piemērotību jūsu uzņēmumam: 
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Lūdzu novērtējiet obligātās izvēles studiju priekšmetu piemērotību jūsu uzņēmumam 
 

 
 

Atbilstoši grafiskos norādītajiem aptaujas rezultātiem, var redzēt, ka vairāki priekšmeti, kas ir 

interesanti viena tipa uzņēmumiem, ne pārāk atbilst citu uzņēmumu interesēm. Tas skaidri 

norāda uz studiju programmas orientāciju.   

6.3 Salīdzinājums ar citās valstīs realizētajām programmām 

 
Maģistra akadēmisko studiju programma „Intelektuālas robotizētas sistēmas” tika veidota, 
ņemot vērā citās valstīs realizētās programmas, kā arī attiecīgai jomai tuvās jomās realizētās 
programmas, t.sk. robotikā, elektronikā, enerģētikā, mašīnbūvē.  
Zemāk ir parādīts salīdzinājums ar Zviedrijas karaliskā tehnoloģiju istitūta  KTH (Royal institute of 
technology) un vairākās Eiropas valstīs realizēto Erasmus programmu EMARO (European Master 
on Advanced Robotics). Pēdējā tiek realizēta šādās universitātēs: 
 

 Centrale Nante augstskolā (Ecole Centrale de Nantes) - Francijā, programmas 
koordinators); 
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http://www.ec-nantes.fr/version-anglaise/
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 Varšavas tehniskajā universitātē (Warsaw University of Technology) – Polijā); 
 Dženovas universitātē (University of Genova) – Itālijā; 
 Āzijas tehnoloģiju institūtā (Asian Institute of Technology) – Taizemē; 
 Keio universitātē (Faculty of Science and Technology in Keio University) – Japānā; 
 Šanhajas universitātē (Shanghai Jiao Tong University) – Ķīnā; 

 

6.3.1 Salīdzinājums ar KTH realizēto programmu 

Atsauce: http://www.ee.kth.se/systems/curriculum_08.php (citēts. 27.04.2010.) 

Tabulā salīdzinājumam kredītpunkti doti atbilstoši Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmai 

(ECTS), salīdzinājums veikts attiecībā pret KTH universitātes studiju programmas „Sistēmas, 

vadība un robotika” obligāto daļu.  

Zemāk norādītajā tabulā grafiski attēlota priekšmetu atbilstība. Ar nepārtrauktu līniju norādīta 

atbilstība starp obligātajiem priekšmetiem, bet ar pārtrauktu līniju norādīta atbilstība daļējas 

izvēles (obligātā izvēle) priekšmetiem.  

KTH ir seši obligātie priekšmeti ar kopējo 39 KP apjomu (ECTS 58,5), bet RTU piedāvātajai 

programmai obligātā daļa sastāda 37 KP (ECTS 55,5), kas norāda uz ļoti tuvu slodzes sadalījumu. 

Ņemot vērā to, ka RTU piedāvātā programma paredz divas specializācijas: Robotizētu sistēmu 

vadība un Robotizētu sistēmu aparatūra, tad RTU programmā mācību viela ir sadalīta starp 

skaitliski vairākiem priekšmetiem, lai arī saturiski abas programmas ir ļoti tuvas.  

Piemēram, KTH priekšmets „Robotika un autonomas sistēmas” , kā arī priekšmets „Signālu 

teorija”, RTU programmā tiek pasniegti bakalauru studiju ietvaros. Tādēļ maģistratūras studijās 

RTU programmā vairāk uzmanības tiek veltīts tieši mākslīgā intelekta tehnoloģijām, kas tiek 

izmantotas robotikā. Ar to ir izskaidrojams lielāks kredītpunktu daudzums. RTU programmas 

priekšmets „Analogo un ciparu signālu filtri” ir nākošais posms pēc bakalaura studijām, kas 

veltīts signālu apstrādei. 

Ņemot vērā RTU paredzētās divas specializācijas, tad KTH priekšmetiem „Attēlu analīze un 

datorredze„ un „Hibrīdas un iegultas vadības sistēmas” ir saglabāta ierobežotas izvēlēs sadaļā, 

t.i. atbilstoši studenta specializācijai. Tomēr šeit ir nodrošināta praktiski tieša atbilstība attiecīgās 

specializācijas ietvaros. Kredītpunktu neatbilstība saistīta ar to, ka RTU programmā viela tiek 

sadalīta starp vairākiem priekšmetiem, lai arī pēc kopējā satura ir atbilstoša KTH programmai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistēmas, vadība un robotika Atbilstība Intelektuālas robotizētas sistēmas 

http://www.pw.edu.pl/english
http://www.unige.it/
http://www.ait.ac.th/
http://www.st.keio.ac.jp/
http://www.sjtu.edu.cn/
http://www.ee.kth.se/systems/curriculum_08.php
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(Karaliskais tehnoloģiju institūts) (Rīgas Tehniskā universitāte) 

ECTS 
KP*1,5 

Kursa nosaukums  Kursa nosaukums ECTS 
KP*1,5 

7,5 
Signālu teorija  
(Signal theory) 

 Analogo un ciparu signālu filtri 
4,5 

7,5 
Zinātniskā programmēšana  
(Scientific programing) 

 Adaptīvas sistēmas 
industriālajā elektronikā 

4,5 

7,5 
Projektu vadība  
(Management of projects) 

 Automatizācijas sistēmas ar 
mikroprocesoriem 

4,5 

6 
Attēlu analīze un datorredze 
(Image analysis and computer vision) 

 Pētījumu metodes un tehniskā 
rakstība 

3 

7,5 
Hibrīdas un iegultas vadības sistēmas 
(Hybrid and embedded control systems) 

 Darba aizsardzības pamati 
1,5 

7,5 
Pielietojamā novērtēšana 
(Applied stimation) 

 Sensori un sensoru tīkli 
6 

7,5 
Zinātnes teorija un metodoloģija 
(Theroy and methodology of science) 

 Mākslīgais intelekts 
6 

7,5 
Robotika un autonomas sistēmas 
(Robotics and autonomous systems) 

 Procesu programmēšana 
6 

   Autonomas sistēmas un roboti 4,5 
   Modernās ražošanas 

tehnoloģijas pamati 
6 

   Industriālo procesu 
automatizācija - projekts 

3 

   Daudzaģentu sistēmas 6 
    6 
   Iegultās sistēmas 4,5 
   Scēnu analīze un datorredze 4,5 

  

KTH priekšmets „Zinātniskā programmēšana” ir nedaudz savāds nosaukums, kas Latvijā netiek 

izmantots. Tomēr pēc satura kurss nodrošina konkrētu programmatūras izstrādes rīku apguvi, kā 

arī programmēšanu valodās C un C++. Liela uzmanība minētajām programmēšanas valodām tiek 

veltīta RTU kursā „Procesu programmēšana”, kas papildus bakalaura studijās apgūtajiem C un 

C++ pamatiem sniedz dziļākas zināšanas dažādu specifisku uzdevumu risināšanai. Papildus 

minētajam, automātiskās vadības matemātiskie pamati un vadības algoritmu regulēšanas 

metodes tiek pasniegtas kursā „Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem”, šādi nodrošinot 

tuvu atbilstību starp minētajiem kursiem.  

Būtiskākās atšķirības ir priekšmetos „Projektu vadība” (KTH) un „Darba aizsardzības pamati” 

(RTU), kur tiešu atbilstību nevar norādīt.  Atbilstoši RTU spēkā esošiem senāta lēmumiem, 

„Darba aizsardzības pamati” ir obligāts priekšmets visām maģistratūras studiju programmām. 

Pretēji tam KTH šāda priekšmeta nav vispār. Nedaudz cita situācija ir ar priekšmetu „Projektu 

vadība”, kuru pēc satura RTU apgūst t.s. humanitāro priekšmetu sadaļā, kas pieļauj ierobežotu 

izvēli starp „vadības” un „ekonomikas” priekšmetiem. Tādēļ, lai arī nav tiešas atbilstības, pēc 

satura līdzīgus priekšmetus RTU ir jāapgūst 2 semestru ietvaros. 
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KTH priekšmets „Pielietojamā novērtēšana” pēc satura koncentrējas uz datu filtrēšanu, lai 

paaugstinātu iegūto datu ticamību. Tajā tiek aplūkoti tādi temati, kā Kalmana filtri, paplašinātie 

Kalmana filtri, daļiņu filtri u.c. . Tātad var redzēt, ka priekšmeta būtība ir datu filtrēšana. Pēc 

satura filtrēšanas tehnikas tiek pasniegtas RTU priekšmetā „Analogo un ciparu signālu filtri”, šādi 

nodrošinot pilnīgu saturisku atbilstību. Daļa no tehnikām tiek pasniegta priekšmetā „Adaptīvas 

sistēmas industriālajā elektronikā”, kurā tiek uzsvērtas optimālas vadības metodes, kas ir 

galvenais virzītājspēks filtrēšanas tehnikām, t.i. iegūt ticamus mērījumus un novērtējumus, kas 

ļauj precīzi vadīt sistēmas. Tādejādi attiecīgās tēmas kopumā tiek izskatītas pat dziļāk nekā KTH 

piedāvātajā programmā. Noslēguma darbs – Maģistra darbs, pēc prasībām un kredītpunktu 

apjoma ir ļoti līdzīgi (30 ECTS).  

Izvēles kursu sadaļa RTU ir nedaudz šaurāka, bet nodrošina noteiktas specializācijas. Pretēji tam 

KTH nodrošina tikai izvēles kursu kopu, kur studentam ir jāizpilda noteikts KP apjoms. Tādejādi 

tiek stimulēta studenta pašiniciatīva, bet nenotiek tās kontrole un sistemātiska virzīšana. 

Piemēram, izvēles kursu ietvaros ir arī tādi fundamentāli priekšmeti, kā Matemātiskie modeļi 

(RTU bakalaura līmenī – Matemātika mašīnzinībās, Skaitliskās metodes, Robotu kinemātika) un 

Makslīgais intelekts, kas RTU programmā ir obligāti priekšmeti.  

Abām studiju programmām ir ļoti līdzīgas prasības pret izglītību, kas nepieciešama, sākot 

programmas apguvi.  

6.3.2 Salīdzinājums ar Erasmus programmu EMARO 

Atsauce: http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/study_programme.php (citēts 27.04.2010.) 

Tabulā salīdzinājumam kredītpunkti doti atbilstoši Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmai 

(ECTS), salīdzinājums veikts attiecībā pret EMARO studiju programmas „Eiropas maģistrs 

modernajā robotikā” obligāto daļu.  

Zemāk norādītajā tabulā grafiski attēlota priekšmetu atbilstība. Ar nepārtrauktu līniju norādīta 

atbilstība starp obligātajiem priekšmetiem, bet ar pārtrauktu līniju norādīta atbilstība daļējas 

izvēles (obligātā izvēle) priekšmetiem.  

EMARO ir seši obligātie priekšmeti ar kopējo 18,7 KP apjomu (ECTS 28), bet RTU piedāvātajai 

programmai obligātā daļa sastāda 37 KP (ECTS 55,5). Ņemot vērā abu programmu identisko 

kopējo KP apjomu 120 ECTS apmērā, EMARO lielāks uzsvars likts uz izvēles priekšmetiem.  

EMARO paredz trīs specializācijas atbilstoši maģistra darba tēmām – ECN (Robotu mehānika), 

WUT (Robotu vadība), UG (Intelektuāli roboti); 

RTU piedāvātā programma paredz divas specializācijas: Robotizētu sistēmu vadība un Robotizētu 

sistēmu aparatūra. Tādēļ arī šo programmu salīdzinājumā var redzēt, ka RTU programmā mācību 

viela ir sadalīta starp skaitliski vairākiem priekšmetiem, lai arī saturiski abas programmas ir ļoti 

tuvas. Tieša atbilstība ir redzama priekšmetiem:  

 

EMARO RTU 

Group Project (Grupas projekts) Industriālo procesu automatizācija - projekts 
Research planning (Pētījumu plānošana) Pētījumu metodes un tehniskā rakstība 
Robot programing methods 
(Robotu programmēšana metodes) 

Sensori un sensoru tīkli 

http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/study_programme.php
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 Procesu programmēšana 
 Industriālie komunikāciju tīkli 

 

Atšķirība kredītpunktos projekta priekšmetos ir saistīta ar RTU mācību vielas sadalīšanu starp 

humanitārajiem un inženierzinātņu priekšmetiem, t.i. pretēji EMARO priekšmetam, RTU 

projektu vadības teorija tiek pasniegta „humanitāro” priekšmetu grupā. Tādēļ projekta ietvaros 

visa uzmanība tiek veltīta praktisko iemaņu gūšanai.  

Līdzīgi ir ar EMARO priekšmetu „Pētījumu plānošana”, kur RTU priekšmetā no satura ir izslēgta 

prezentācijas prasme. Šī satura daļa tiek pasniegta daļējas izvēles humanitāro priekšmetu satura 

ietvaros. 

Priekšmeta „Robotu programmēšanas metodes” saturs RTU programmā ir sadalīts starp trijiem 

priekšmetiem, kur „Sensori un sensoru tīkli” tiek veltīts mazjaudas bezvadu datortīkliem, 

„Modernās ražošanas tehnoloģijas” industriālu procesu vadībai un programmējamo iekārtu 

izmantošanai ražošanā, bet „Procesu programmēšana”, galvenokārt koncentrējas uz tādu 

skaitļošanas uzdevumu risināšanu, kas var tikt veikt izkliedētās sistēmās, vai vienā sistēmā, 

uzdevumu paralelizējot.  

Sistēmas, vadība un robotika 
(Karaliskais tehnoloģiju institūts) 

Atbilstība Intelektuālas robotizētas sistēmas 
(Rīgas Tehniskā universitāte) 

ECTS 
KP*1,5 

Kursa nosaukums  Kursa nosaukums ECTS 
KP*1,5 

5 
Group Project 
(Grupas projekts) 

 
Industriālo procesu 
automatizācija - projekts 

3 

4 
Research planning 
(Pētījumu plānošana) 

 
Pētījumu metodes un tehniskā 
rakstība 

3 

5 
Robot programing methods 
(Robotu programmēšana metodes) 

 Sensori un sensoru tīkli 6 

6 
Modelling and control of manipulators 
(Manipulatoru modelēšana un vadība) 

 Procesu programmēšana 6 

4 
Local language 
(Valsts valoda atkarībā no studēšanas 
vietas) 

 Mākslīgais intelekts 6 

5 
Mechanical design methods in robotics 
(Robotu mehānikas projektēšanas 
metodes) 

 Autonomas sistēmas un roboti 4,5 

   
Modernās ražošanas 
tehnoloģijas pamati 

6 

   
Adaptīvas sistēmas 
industriālajā elektronikā 

4,5 

   Daudzaģentu sistēmas 6 
   Darba aizsardzība 3 
   Analogo un ciparu signālu filtri 4,5 
     

   
Robotu modelēšana un virtuāla 
prototipēšana 

4,5 
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EMARO priekšmets „Robotu mehānikas projektēšanas metodes” veltīts CAD un CAM rīku 

izmantošanai, kā arī atbilstošas dokumentācijas sagatavošanai robotu mehānisko mezglu 

projektēšanā. Attiecīga satura priekšmeti RTU programmā ir tikai izvēles priekšmetu sadaļā. 

Tomēr attiecīgās tēmas tiek praktiski pārklātas priekšmetā „Robotu modelēšana un virtuāla 

prototipēšana” kā arī bakalaura studiju programmas priekšmetā „Robotu kinemātika” un 

„Robotu vadības sistēmas”. Izņēmums saturā ir CAD un CAM rīku izmantošana, kas neietilpst 

obligāto vai ierobežotās izvēles priekšmetu grupās.  

 EMARO priekšmetam „Manipulatoru modelēšana un vadībā” pēc satura praktiski precīzi atbilst 

RTU ierobežotās izvēles priekšmetam „Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana”, kurā tiek 

aplūkoti RTU laboratorijā esošie industriālu robotu modelēšanas rīki viena vai vairāku 

manipulatoru izmantošanai viena industriālā procesa ietvaros. Manipulatoru un citu 

programmējamo iekārtu programmēšana tiek aplūkota priekšmetā „Modernās ražošanas 

tehnoloģijas pamati”. 

Neskatoties uz to, ka vairākiem RTU priekšmetiem nav tiešas atbilstības EMARO programmas 

obligātajā daļā, tieša atbilstība ir atrodama ierobežotās izvēles priekšmetu blokos. Piemēram:  

 

EMARO (ierobežotās izvēles priekšmeti) RTU (ierobežotās izvēles un obligātie priekšmeti) 

Signal procesing (signālu apstrāde) Analogo un ciparu signālu filtri 
Computer vision (datorredze) Scēnu analīze un datorredze 
Neural networks for classification and 
identification 
(Neironu tīkli klasifikācijai un identifikācijai) 

Mašīnapmācība 
Datizrace 

Artificial intelligence (Mākslīgais intelekts) Mākslīgais intelekts 
Embedded systems (Iegultās sistēmas) Iegultās sistēmas 
Mobile robots (Mobili roboti) Autonomas sistēmas un roboti 
Biologically inspired robots 
(Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti) 

Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti 

Group theory and its application in robotics 
(Grupas teorija un tās pielietojums robotikā) 

Daudzaģentu sistēmas 

Parallel and distributed processing 
(Paralēlā un izkliedētā skaitļošana) 

Procesu programmēšana 

 

Var redzēt, ka galvenā atšķirība starp programmām nav pats saturs, bet gan tā sadalījums starp 

obligātajiem un izvēles priekšmetiem, kā arī starp specializācijām, kas prasa nedaudz savādāku 

priekšmetu sadalījumu.  

Noslēguma darbs – Maģistra darbs, pēc prasībām un kredītpunktu apjoma ir ļoti līdzīgi (30 ECTS). 

Galvenā atšķirība ir darba vadīšanā, kas EMARO gadījumā prasa divu vadītāju iesaistīšanu. 
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6.4 Salīdzinājums ar Latvijā realizētajām programmām 

6.4.1 Latvijas Lauksaimniecības universitātē realizētā akadēmisko maģistra studiju 

programma „Informācijas tehnoloģija” 

 

Atsauce: http://www.llu.lv/?mi=321#top_menu (citēts: 2011. gada 15. oktobrī) 

Zemāk norādītajā tabulā grafiski attēlota priekšmetu atbilstība. Ar nepārtrauktu līniju norādīta 

atbilstība starp obligātajiem priekšmetiem, bet ar pārtrauktu līniju norādīta atbilstība daļējas 

izvēles (obligātā izvēle) priekšmetiem.  

 

Informācijas tehnoloģija 
(Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) 

Atbilstība Intelektuālas robotizētas sistēmas 
(Rīgas Tehniskā universitāte) 

KP Kursa nosaukums  Kursa nosaukums KP 
2 Robotu kooperatīvā darbība  Daudzaģentu sistēmas 4 
4 Ražošanas datorvadības sistēmas  Autonomas sistēmas un roboti 3 

 
  Automatizācijas sistēmas ar 

mikroprocesoriem 
3 

 
  Modernās ražošanas tehnoloģijas 

pamati 
4 

3 Paralēlās un dalītās reāllaika sistēmas  Procesu programmēšana 4 
2 Mākslīgie neironu tīkli  Mašīnapmācība 3 
2 Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās  Datizrace 3 

2 
Tehniskā rakstīšana un profesionālā 
saziņa 

 Pētījumu metodes un tehniskā 
rakstība 

2 

2 Pētījumu metodoloģija  Industriālās attiecības 2 
4 Sistēmanalīze un modelēšana  Robotu modelēšana un virtuālā 

prototipēšana 
3 

3 Biosistēmu modelēšana    
2 Mikrokontrolleru vadības sistēmu 

projektēšana 
 Automatizācijas sistēmas ar 

mikroprocesoriem 
3 

2 Datorizētās mērsistēmas  Sensori un sensoru tīkli 3 

 

 Programmas apjoma un laika sadalījums ir līdzīgs programmai Intelektuālas robotizētas 

sistēmas, ja salīdzina dienas pilna laika studijas (LLU tiek realizētas arī nepilna laika studijas). 

Atšķirībā no RTU realizētās programmas, LLU lielāks uzsvars tiek likts uz informācijas sistēmām 

un to pielietojumiem dažādās lauksaimniecības nozarēs.  

Līdzīgi kā RTU arī LLU piedāvā divas specializācijas „Informācijas tehnoloģija”, kura lielāku 

uzsvaru liek uz vispārēja pielietojuma sistēmām, un „IT biosistēmās”, kas būtiski uzsver 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu lauksaimniecībā. Otrā specializācija 

ietver tādus specifisku studiju priekšmetus, kā „Bioloģisko procesu modelēšana”, „Biosistēmu 

funkcionēšanas pamati”, u.c. kas raksturo LLU galvenos studiju virzienus.  

Arī IT jomā tiek pasniegti vispārēja pielietojuma informācijas sistēmu virzienam specifiski 

priekšmeti, piemēram, „E-biznesa un e-pārvaldības sistēmas”, „Programmatūras produktu 

http://www.llu.lv/?mi=321#top_menu
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kvalitātes nodrošināšana”, „Datu bāzes projektēšanas tehnoloģija”, „Objektorientētā sistēmu 

projektēšana”, kas raksturo šo programmu kā tipisku informācijas tehnoloģiju jomas studiju 

programmu. Tas izskaidro un pamato atšķirības starp programmām. Ir jāuzsver, ka industriālās 

automātikas un robotikas jomā Latvijā ir ļoti maz studiju programmu maģistra līmenī. Robotikas 

jomā ar uzsvaru uz mākslīgo intelektu ir maz arī Eiropā un ir uzskatāma par modernu tendenci 

pasaulē. Tādēļ starp esošajām programmām ir vairākas būtiskas atšķirības. LLU realizētajā 

programmā  praktiski nav studiju priekšmetu, kas veltīti aparatūrai un elektronikai. Turpretī RTU 

realizētajā programmā praktiski nav priekšmetu, kas veltīti sistēmanalīzei, sistēmteorijai un 

programmatūras sistēmas projektēšanai. 

Aplūkotā LLU realizētā studiju programma ir daudz tuvākā RTU realizētajām „Datorsistēmas” un 

„Informācijas tehnoloģija”. 

Būtībā līdzīgu salīdzinājuma rezultātu var iegūt, veicot citu Latvijas augstskolu realizēto studiju 

programmu  salīdzināšanu. Tādēļ ir acīmredzami, ka RTU realizētā studiju programma ir 

moderna (skat. iepriekšējās nodaļas) un pašlaik ar izteiktu vietu citu studiju programmu vidū 

Latvijā.  

 

6.4.2 Rīgas Tehniskās universitātes realizētā akadēmisko maģistra studiju 

programma „Automātika un datortehnika” 

 

Atsauce: https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2520 (citēts: 2011. gada 15. oktobrī) 

Zemāk norādītajā tabulā grafiski attēlota priekšmetu atbilstība. Ar nepārtrauktu līniju norādīta 

atbilstība starp obligātajiem priekšmetiem, bet ar pārtrauktu līniju norādīta atbilstība daļējas 

izvēles (obligātā izvēle) priekšmetiem.  

 

Lai arī programmas tiek realizētas vienā un tajā pašā augstskolā, to starpā ir vairākas atšķirības. 

Obligāto un specializējošo priekšmetu apjoms ir dažāds, t.i. „Automātika un datortehnika” (AD) 

Automātika un datortehnika 
(Rīgas Tehniskā universitāte) 

Atbilstība Intelektuālas robotizētas sistēmas 
(Rīgas Tehniskā universitāte) 

KP Kursa nosaukums  Kursa nosaukums KP 
3 Scēnu analīze  Scēnu analīze un datorredze 3 
4 Datorredze    

4 
Datoru ciparvadības sistēmas un to 
projektēšana 

 Modernās ražošanas tehnoloģijas 
pamati 

4 

3 
Programmējamie loģiskie kontroleri PLC 
(speckurss) 

 Automatizācijas Sistēmas ar 
mikroprocesoriem 

3 

4 Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra  Industriālie komunikāciju tīkli 3 

4 
Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes 
sistēmas 

 Analogo un ciparu signālu filtri 
3 

2 Robotu elektromehāniskās iekārtas  Rūpnieciskās elektronikas pamati 3 

3 
Piedziņas diskrēta vadība (speckurss)  Industriālo procesu automatizācija - 

projekts 
2 

1 Darba aizsardzības pamati  Darba aizsardzības pamati 1 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2520
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tas ir 43 KP , bet „Intelektuālas robotizētas sistēmas” (IRS) tas ir 37 KP. Tādejādi arī 

specializējošo priekšmetu apjoms ir atšķirīgs. AD programma ietver trīs specializācijas: Attēlu 

apstrāde un datorgrafika, Datortehnika un tīkli, Datorvadības sistēmas. IRS programma ietver 

tikai divas specializācijas: Robotizētu sistēmu projektēšana un Robotizētu sistēmu aparatūra un 

vadība.  

AD programmas obligātajā daļā būtisks uzsvars ir likts uz datorgrafiku un datorredzi, bet IRS 

programmā tas likts uz mākslīgā intelekta pielietojumiem industrijā. 

AD programma nesatur priekšmetus, kas veltīti pētījumu metodēm un zinātnisko darbu 

noformēšanai, kā arī nesatur priekšmetus, kas veltīti darbam grupās. Tā vietā lielāks uzsvars ir uz 

šai programmai specifiskiem priekšmetiem  - elektronisko sistēmu lietojumiem medicīnā, 

ekspertu sistēmu lietojumiem u.c., kas šo studiju programmu zināmā mērā padara par specifisku 

Latvijā.  

IRS programmā pretēji minētajam ir ietverti grupas dabu attīstoši, kā arī pētījumiem veltīti 

priekšmeti. IRS programmā ievērojami lielāks uzsvars tiek likts uz mākslīgā intelekta 

tehnoloģijām un to lietojumiem industriālās automatizācijas sistēmās. Tādejādi lai arī 

programmām ir daudz kopīga, tās ir būtiski atšķirīgas aplūkoto tehnoloģiju pielietojumos. 

Tādēļ var secināt, IRS programmai ir noteikta vieta arī RTU studiju programmu kontekstā.  

 

 

Kopumā, veicot studiju programmas salīdzinājumu ar citām studiju programmām, var secināt, ka 

programma „Intelektuālas robotizētas sistēmas” ir moderna un seko jaunākajām tendencēm 

ārpus Latvijas, kā arī ir pietiekami specifiska Latvijā, lai varētu apgalvot, ka tai ir sava labi 

definēta vieta citu studiju programmu saimē inženierzinātņu jomā. 
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7 Studējošie 

7.1 Kopējās ziņas par studentiem 

 

Pirmajā studiju gadā programmā uzņemti 8 studenti, bet otrajā studiju gadā 3.  Divi no 

uzņemtajiem studentiem ir pieteikušies studentu mobilitātes programmai ERASMUS. No tiem 

viens pašlaik studē Daimler Benz pētniecības centrā Vācijā. Viens no studentiem ir ieguvis ESF 

stipendiju, kas liecina par augstiem studiju rezultātiem.  

Divi no studentiem ir pametuši studijas sakarā ar dzīvesvietas maiņu ārpus Latvijas. Tādejādi 

pašlaik kopā ir 9 aktīvi studenti. Trīs no tiem ir Latvijas un starptautisku robotikas sacensību 

dalībnieki ar vairāku gadu pieredzi. Viens no studentiem ir ieguvis godalgotas vietas Eiropas un 

ASV lielākajās robotu sacensībās.  

Studiju priekšmetā „Mašīnapmācība” ir piesaistīti divi studenti no ETF fakultātes. Viens no 

studentiem ir iesaistīts ERAF līdzfinansētā projektā „Daudzaģentu robotizētas sistēmas 

tehnoloģijas izstrāde” (citi to nevarēja, jo ir iesaistīti līdzīgos projektos citās pētnieciskās 

institūcijās). Divi no studentiem ir atnākuši no Latvijas Universitātes, 3 no RTU EEF fakultātes un 

1 no TMF. Pārējie ir DITF studenti.  

Tādejādi ir redzams, ka studiju programma savas specifikas dēļ ieinteresē studentus no dažādām 

mācību iestādes un struktūrvienībām. Te ir jāuzver, ka tā ir maz izplatīta prakse, kad studenti 

maģistratūrā nāk no studiju programmām, kurām ir turpinājumi savās jomās. Tādēļ to var 

uzskatīt par būtisku pozitīvu tendenci. Mazas studentu skaits ir skaidrojams ar jau minēto 

faktoru, kā arī ar to, ka akadēmiskajās studiju programmās 2011. / 2012.m.g. kopumā 

maģistratūras uzsākušo skaits akadēmiskajās studijās ir krities, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem.  

 

Mācību gads Iestājušies Izslēgti Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši 

2010. / 2011. 8 2 0 0 

2011. / 2012. 3 0 0 0 

 

Nākošajā mācību gada rudens semestrī paredzēti 5 apmaiņas studenti no Tartu universitātes 

saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu un sadarbības projektā panākto vienošanos.  

Ņemot vērā uzņemto skaitu bakalaura studiju programmā, kā arī līdz šim atskaitīto skaitu, var 

prognozēt maģistratūrā uzņemto skaitu vismaz 8 – 10 studentu līmenī nākošajos gados.  

7.2 Atskaitītie 

 

Pašlaik ir atskaitīti divi studenti, kuri mainījuši dzīvesvietu ārpus Latvijas.  
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7.3 Absolventu skaits 

 

Studiju programmā līdz šim nav bijuši absolventi, bet 2012. gada vasarā tiek plānoti 6 absolventi. 

Atbilstoši pašreizējam studējošo skaitam 2013. gadā tiek plānoti 3 absolventi.  Absolventu skaits 

pēc 2013. gada noteikti palielināsies, jo pašlaik sadarbības projekta ietvaros ar Tartu universitāti 

tiek plānota informatīvā kampaņa, kas ļaus piesaistīt lielāku studējošo skaitu.  

7.4 Studentu aptauju analīze 

 

Kā minēts iepriekš studentu aptaujas ir regulāras un obligātas RTU. Zemāk norādītie rezultāti ir 

iegūti, veicot studentu aptauju studiju sistēmas ORTUS vidē. Šādas aptaujas tiek veiktas par 

katru studiju priekšmetu katra semestra beigās. Ņemot vērā to, ka studiju programma tiek 

realizēta tikai otro gadu, aptauju rezultāti ir iegūti no pašreizējā otrā kursa studentiem par pirmā 

kursa  studiju priekšmetiem.  

Aptaujas ir daļas no RTU studiju procesa kvalitātes pārvaldības sistēmas. Aptauju rezultāti ir 

pieejami katram pasniedzējam par sevis vadītajiem kursiem, neatklājot konkrētu studentu 

vārdus, bet sniedzot tikai aptauju kopsavilkumu. Līdzīga informācijas ir pieejama studiju 

programmas direktoram par katru studiju priekšmeta aptaujām.  

Zemāk doti aptaujas rezultātu kopsavilkums un atbilstoši komentāri. 

 

Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta programmu un informēja 

par to, kā tiks vērtēta tā apguve: 

 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Neitrāls
vērtējums

Daļēji nepiekrītu Pilnīgi
nepiekrītu

Analogo un ciparu signālu filtri

Adaptīvas sistēmas industriālajā elektronikā

Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Pētījumu metodes un tehniskā rakstība

Darba aizsardzības pamati

Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana

Industriālie komunikāciju tīkli

Sensori un sensoru tīkli

Mākslīgais intelekts

Procesu programmēšana

Windows Workflow Foundation tehnoloģijas
pamati,
Intelektuālu robotu darbību plānošana

Adaptīva signālu apstrāde



29 
 
 

 

 

Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu programmā paredzēto un nodarbību laiku 

izmantoja lietderīgi: 

 
 

Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami: 
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Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām: 

 
 

Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus: 

 
 

Mācībspēka runa bija skaidra un saprotama: 
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Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu: 

 
 

Bija iespējams saņemt mācībspēka konsultācijas: 
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Uz nodarbībām mācībspēks parasti ieradās bez kavēšanās: 

 
 

Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē: 
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Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar citu priekšmetu vielu: 

 
 

Atbilstoši aptauju datiem lielākā daļa studiju priekšmetu ir novērtēti labi un ļoti labi. Neliels 

skaits studiju priekšmetu ir saņēmuši negatīvus vērtējumus atsevišķās pozīcijās. Lielākā daļa no 

šiem vērtējumiem attiecas uz e-studiju vidi. Tas izskaidrojams ar to, ka visā RTU masveida 

pāriešana uz e-studiju vidi tika veikta laikā, kad aptaujātie studenti studēja I kursā. Tādēļ 

atsevišķu priekšmetu materiāli varēja nebūt izvietoti minētajā elektroniskajā sistēmā.  

 

7.5 Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Diemžēl pašlaik studiju programmā vēl nav absolventu. Līdzīgi kā citās studiju programmās, arī 

šajā ir plānots uzturēt regulāru komunikāciju ar programmas absolventiem ar absolventu kluba 

(pašlaik klubs ir veidošanās procesā), kā arī ar atbilstošo struktūrvienību starpniecību. Šādi 

nākotnē būs iespējams iegūt studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamo 

informāciju. 

 

7.6 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studentu iesaistīšanai ir vairāki mehānismi: 

1) studentu regulārās anketas, par konkrētiem studiju priekšmetiem katrā semestrī, kas 

sniedz būtisku atgriezenisko saiti pasniedzējiem, studiju programmas direktoram, 

dekāna vietniekam studiju darbā, kā arī mācību prorektoram. Šādi tiek tieši ietekmēts 

studiju process. Anketas paredz brīvas formas komentāra iespējas, ļaujot izteikt 

ieteikumus. 

2) Studentu iesniegumu mehānisms, kas ir ieviests visā RTU un ļauj anonīmi, aizpildot 

atbilstošu anketu, sniegt savus ieteikumus, ierosinājumus vai sūdzības par studiju 

procesa realizēšanu. Anketas tiek iesniegtas Studentu parlamentā, kurš darbojas kā 
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starpnieks un pārstāv studenta intereses. Pateicoties šim mehānismam, jau ir veiktas 

studiju priekšmetu satura un realizēšanas procesa korekcijas. 

3) studentu tieši iesniegumi dekāna vietniekam studiju darbā, kas ļauj tieši bez 

starpniekiem izteikt sūdzības, ierosinājumus un priekšlikumus studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanai vai konkrētu trūkumu novēršanai.  

4) Pasniedzēja pārrunas ar studentiem kursa realizēšanas laikā, kas ļauj koriģēt kursa gaitu 

tā realizācijas laikā. Labs piemērs ir jaunie kursi, piemēram, „Mašīnapmācība”, kuras tika 

papildināta ar praktiskajiem darbiem pie datora pēc studentu pieprasījuma kursa 

realizācijas laikā. Šādi ir ievērojami uzlabojusies studentu interese par kursu kopumā, kā 

arī to izpratne par mašīnapmācībā pielietotajām metodēm.  

 

8 Studiju programmas akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1 Vispārīgas ziņas par akadēmisko personālu 

 

Vispārīgas ziņas attēlotas šādā tabulā : 

 

Nr.p.k. Vārds un uzvārds Ir 

doktora 

grāds 

Ir  pamat-

darbā 

RTU 

Loma studiju programmas „Intelektuālas 

robotizētas sistēmas” priekšmetu īstenošanā 

1.  Dr.habil.sc.ing.  

Jānis Grundspeņķis 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Mākslīgais intelekts”, 

„Daudzaģentu sistēmas” 

2.  Dr.habil.sc.ing. Leonīds 

Ribickis 

+ Rektors 

Profesors 

Atbildīgais pasniedzējs: „Adaptīva signālu 

apstrāde”, „Modernās ražošanas tehnoloģijas 

pamati”, „Industriālo procesu automatizācija – 

projekts”, „Industriālo elektronisko iekārtu 

elektromagnētiskā savietojamība” 

3.  Dr.sc.ing. Iļja Galkins + Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Analogo un ciparu 

signālu filtri” 

4.  Dr.sc.ing. Mihails 

Gorobecs 

+ Vad. 

pētnieks 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Adaptīvas sistēmas 

industriālajā elektronikā” 

5.  Dr.habil.sc.ing. Ivars 

Raņķis 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Automatizācijas 

sistēmas ar mikroprocesoriem”, „Rūpnieciskās 

elektronikas pamati” 

6.  Dr.sc.ing. Agris 

Ņikitenko 

+ Docents 

(ievēlēts) 

Atbildīgais apsniedzējs:  

 „Intelektuālu robotu darbību plānošana”, 

„Mašīnapmācība”, „Autonomas sistēmas un 

roboti”, „Datizrace”, „Modernās robotu 

sistēmas” (pasniedzējs Mikus Vanags) 

7.  Dr.habil.sc.ing. 

Aleksandrs Glazs 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais apsniedzējs:  

 „Scēnu analīze un datorredze” 

8.  Dr.habil.sc.ing. Zigurds 

Markovičs 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais apsniedzējs: „Robotu modelēšana un 

virtuāla prototipēšana” 

9.  Dr.sc.ing. Renāte 

Strazdiņa 

+ Lektors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Pētījumu metodes un 

tehniskā rakstība” 

10.  Dr.chem. Valentīna + Asoc. Atbildīgais pasniedzējs: ”Darba aizsardzības 



35 
 
 

 

Nr.p.k. Vārds un uzvārds Ir 

doktora 

grāds 

Ir  pamat-

darbā 

RTU 

Loma studiju programmas „Intelektuālas 

robotizētas sistēmas” priekšmetu īstenošanā 

Urbāne profesors pamati” 

11.  Aivars Pumpurs - Pētnieks Atbildīgais pasniedzējs: „Industriālie 

komunikāciju tīkli” 

12.  Dr.habil.sc.comp. 

Valērijs Zagurskis 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Sensori un sensoru 

tīkli”, „Iegultās sistēmas” 

13.  Dr.sc.ing. Uldis 

Sukovskis 

+ Prorektors 

mācību 

darbā 

Atbildīgais pasniedzējs: „Procesu 

programmēšana” 

14.  Valērijs Kuņickis - Docents Atbildīgais pasniedzējs: „Industriālās 

attiecības”, „Biznesa socioloģija” 

15.  Sandra Gudzuka - Prakt. 

docents 

Atbildīgais pasniedzējs: „Sociālā psiholoģija” 

16.  Dr.soc.Gunārs Ozolzīle + Asoc. 

profesors 

Atbildīgais pasniedzējs: „Ētika”, „Eiropas 

klasiskā filozofija” 

17.  Zanda Lejniece - Prakt. 

docents 

Atbildīgais pasniedzējs: „Prezentācijas prasme” 

18.  Dr.paed. Anita Lanka + Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Pedagoģija” 

19.  Dr.psych. Airisa 

Šteinberga 

+ Docents 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Psiholoģija” 

20.  Judīte Jakubāne - Prakt. 

docents 

Atbildīgais pasniedzējs: „Mazā biznesa 

vadīšana” 

21.  Dr.oec. Jānis Zvanītājs + Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Maza uzņēmuma 

uzņēmējdarbības organizācija”, 

„Komercdarbība” 

22.  Jānis Mežiels - Prakt. 

docents 

Atbildīgais pasniedzējs: „Uzņēmuma darbības 

plānošana” 

23.  Dr. habil.oec Anatolijs 

Magidenko 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Jaunās produkcijas 

tirgzinības” 

24.  Dr.habil.sc.ing. Jānis 

Vība 

+ Profesors 

(ievēlēts) 

Atbildīgais pasniedzējs: „Bioloģiskās sistēmās 

sakņoti roboti” (sadarbībā ar Agri Ņikitenko) 

 

Akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars studiju programmā „Intelektuālas 

robotizētas sistēmas” ir šāds: 

 
Kopējais 

pasniedzēju skaits 

Ar hab. doktora 

grādu 

Ar doktora grādu Kopā ar doktora 

grādu 

Procentos ar 

doktora grādu 

24 8 10 18 75% 

 

RTU pamatdarbā un ievēlēto pasniedzēju īpatsvars studiju programmā „Intelektuālas 

robotizētas sistēmas” ir šāds: 

 
Kopējais 

pasniedzēju skaits 

RTU pamatdarbā RTU pamatdarbā 

un ievēlēti 

RTU pamatdarbā  

procentos 

RTU pamatdarbā 

un ievēlēti 

procentos 

24 24 15 100% 62,5% 
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Akadēmisko amatu skaits (ievēlēti): 

Kopējais 

pasniedzēju skaits 

Profesori Asoc. profesori Docenti Citi (praktiskie 

docenti, pētnieki, 

lektori, u.c.) 

24 11 0 2 2 

 

8.2 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju programmas 

mērķu sasniegšanai 

 

Studiju programmai ir specifiska vieta inženierzinātņu jomā – robotika, kas būtībā apvieno trīs 

savstarpēji dažādas jomas: mehāniku, elektroniku un programmatūras izstrādi. Tādēļ tas padara 

programmas realizāciju salīdzinoši smagāku no organizatoriskā viedokļa, kā arī no apgūšanas 

viedokļa studentiem, kas ir jābūt spējīgiem apgūt studiju vielu.  

Ne RTU, ne citās Latvijas augstskolās nav struktūrvienības, kas spējas nodrošināt visu trīs minēto 

galveno jomu zināšanas un prasmes. Ņemot vērā RTU lielo pieredzi inženierzinātņu jomā, tās, 

apvienojot trīs fakultāšu spēkus, spēj sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Lai to 

paveiktu, studiju programmas ietvaros sadarbojas šādas struktūrvienības, kas sniedz jomas 

specifiskās zināšanas: 

 RTU, DITF Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

 RTU, DITF Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra 

 RTU, DITF Inženiermatemātikas katedra 

 RTU, EEF Industriālās elektronikas katedra 

 RTU, TMF Teorētiskās mehānikas katedra 

Kā minēts iepriekš 79% no visa akadēmiskā personāla ir ar zinātņu doktora grādu, kā arī 30% ar 

habilitācijas grādiem. Visi no minētajiem akadēmiskajiem darbiniekiem ir aktīvi zinātnē, studiju 

procesu administrācijā, kā arī citos organizatoriskajos darbos. Tas liecina par akadēmiskā 

personāla augsto kvalifikāciju un atbilstību studiju programmas mērķiem.   

 

8.3 Akadēmiskā personāla politika nākamajiem 6 gadiem 

 

Lai arī pašlaik akadēmiskais personāls ir augsti profesionāls un pieredzējis, nākošajos sešos 

gados, iespējams, daļa no pieredzējušajiem pasniedzējiem dosies pelnīta pensijā. Tādēļ īpaši 

aktīvi ir jāstrādā pie gados jaunāku darbinieku iesaistīšanas studiju programmas realizēšanas.  

Papildus ir nepieciešamība piesaistīt pasniedzējus no citām augstskolām, kā arī esošajam 

personālam iesaistīties pietiekami prestižu ārvalstu augstskolu studiju programmu realizēšanā. 

Galvenā uzmanība tiks pievērsta esošās sadarbības ar Tartu universitāti paplašināšanai, lai 

tuvākajos gados nodrošinātu regulāru pasniedzēju un studentu apmaiņu, ar laiku piedāvājot 

moduļu tipa apmācību angļu valodā.  

Šī ir daļa no definētās RTU  un Lietišķo datorsistēmu institūta attīstības politikas. 
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Īsākā termiņā ir šādi galvenie personāla attīstības virzieni: 

 Pēc iespējas turpināt sadarbību ar esošo personālu, kas ir pieredzēji, profesionāls un 

zinātnē aktīvs, šādi sekmējot gan studentu, gan jaunāko darbinieku attīstību; 

 Veicināt gados jaunu darbinieku iesaisti studiju programmas realizēšanā, piedāvājot 

praktisko darbu, laboratorijas, darbu, studiju darbu vadīšanu, kā arī aktīvu dalību studiju 

kursu satura pilnveidošanā un ara laiku attiecīgo kursu pārņemšanu; 

 Paplašināt esošo sadarbību ar ārvalstu mācību iestādēm; 

 Ar laiku pāriet uz studijām angļu valodā un ieviest moduļveida apmācību, kas veicinātu 

gan personāla attīstību un profesionālo izaugsmi; 

 

9 Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Studiju programmai ir piešķirtas budžeta vietas atbilstoši RTU pastāvošai kārtībai. Saskaņā ar to 

studiju programmu realizējošās struktūrvienības tiek finansētas atbilstoši to ieguldījumam 

(stundu skaitam) programmas realizācijā.  Studiju maksa, kas tiek saņemta par maksas studijām 

arī tiek sadalīta atbilstoši struktūrvienību ieguldījumam. 

Finansējums studentu piesaistei, kā arī pieredzes apmaiņai ar Tartu universitāti tiek iegūts no 

Interreg sadarbības projekta Est-Lat programmā „ICT-DCNet”, kas nodrošina nepieciešamo 

publicitāti programmu salāgošanas procesa finansēšanu.  

Studentiem pieejamā materiāli tehniskā bāze ir norādīta 1. pielikumā. Papildus tam studentiem 

ir pieejama RTU Zinātniskā bibliotēka, kas nodrošina iespēju piekļūt literatūrai, kā arī 

starptautiskām zinātnisko rakstu un monogrāfiju krājumiem, šādi ļaujot kvalitatīvi papildināt 

savas zināšanas un iesaistīties zinātniskajos darbos.  

 

Kopumā studiju programmu realizē zemāk norādītās struktūrvienības, izmantojot sev pieejamo 

aprīkojumu: 

 

RTU, DITF Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

RTU, DITF Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra 

RTU, DITF Inženiermatemātikas katedra 

RTU, EEF Industriālās elektronikas katedra 

RTU, TMF Teorētiskās mehānikas katedra 

RTU, IEVF Darba un civilās aizsardzības katedra 

RTU, IEVF Uzņēmējdarbības un cilvēkresursu vadības katedra 

RTU, IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra 

RTU, IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 

RTU, HI Sociālo zinātņu katedra 
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10 Ārējie sakari 

10.1 Sadarbība ar darba devējiem 

 

Pašlaik studiju programmas ietvaros ir šāda sadarbība: 

 Latvijas IKT klasteris (apvieno Latvijas IKT jomas uzņēmumus, kas darbojas eksporta 

tirgos) ir sadarbības partneris jau minētajā projektā „ICT-DCNet”. Papildus kopīgā 

sadarbībā ir iesniegts Interreg Ziemeļeiropas reģiona sadarbības projekts E-apmācības 

vides attīstīšanai un pilnveidošanai.  

 iRobot pārstāvis Latvijā SIA Terra Virtuala ir sadarbības partneris ERAF līdzfinansētā 

pētnieciskā projektā „Daudzaģentu robotizētas sistēmas tehnoloģijas izstrāde”. Kopīgi ar 

minēto uzņēmumu ik gadus tiek organizētas robotikas sacensības Robotika, kā arī 

studentus motivējoši un izglītojoši semināri. Papildus minētajam ir noslēgts līgums par 

diplomdarbu tēmu definēšanu un izstrādi. 

 ABB Latvija pārstāvniecība veikusi industriāla robota piegādi un uzstādīšanu, kā arī 

personāla apmācību par pazeminātu cenu kopīgas sadarbības ietvaros.  

 Arcus elektronika uzstādījusi SCADA un projektēšanas sistēmu paraugus, kā arī 

automatizācijas stendus izmantoto tehnoloģiju apgūšanai studiju procesā.  

 Pateicoties veiksmīgai sadarbībai publisko pasākumos, ir iegūts īpašs labvēlības cenu 

režīms studentu darbu izstrādei nepieciešamo komponenšu iegādei uzņēmumos SIA 

Argus, YEInternational, kā arī citiem, kas ir regulāri robotikas sacensību atbalstītāji, šādi 

motivējot gan iesaistīto personālu, tā arī dalībniekus studentus.  

 Biedrība Robotikas klubs un biedrība Studentu parlaments, kas kopīgiem spēkiem un 

iesaistot studentus jau divus gadus organizē Tehniskās jaunrades dienas. Pasākumu 

finansētājs ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Šī gada novembrī noslēgts 

sadarbības līgums uz trim gadiem, šādi skaidro norādot abpusēju ieinteresētību gan par 

inženierzinātņu popularizēšanu kopumā, tā arī par studentu piesaisti studijām konkrētās 

studiju programmās.  

 SIA Novakontus – kopīgi iesniegts ERAF aktivitātes 2.1.1.3.1 2. kārtas projekta 

pieteikums par simulāciju centra izveidi Latvijā.  

 SIA DEAC - kopīgi iesniegts ERAF aktivitātes 2.1.1.3.1 2. kārtas projekta pieteikums par 

HPC (no angļu val. High Peformance Computing) skaitļošanas centru izveidi. 

10.2 Sadarbības ar citām augstskolām 

 

Būtiskākie sadarbības partneri ir: 

 Tartu universitāte (Igaunija): Kopīgi tiek veikts iepriekš minētais sadarbības projekts 

studentu piesaistei un studiju programmu pilnveidošanai robotikas un elektronikas 

jomā. Paralēli ir iesniegts kopīgs Interreg projekta pieteikums (projekta pieteikums tiks 
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izskatīts 2012. gada sākumā). Projekta ietvaros tiek noturēti kopīgi organizēti robotikas 

semināri Latvijas un Igaunijas teritorijā un veikta intensīva pieredzes apmaiņa.  

 Rostokas universitāte (Vācija): Kopīgi realizēts Baltijas-Vācijas Augstskolu attīstības 

biroja atbalstīts projekts – Vasaras skola. Pateicoties labajai sadarbībā, ir nolemts 

realizēt līdzīga satura projektu arī nākošajā gadā. Projekta finansētāji uzsvēra, ka šis ir 

bijis vieno no labākajiem realizētajiem un dokumentētajiem projektiem.  

 Ventspils augstskola, Latvijas universitāte un Elektronikas un datorzinātnes institūts: 

Kopīgi partneri Valsts pētījumu centra izveidē ERAF 2.1.1.3.1 aktivitātes ietvaros.  

 Latvijas lauksaimniecības universitāte: Kopīgi tiek veikta ERAF projekta „Daudzaģentu 

robotizētas sistēmas tehnoloģijas izstrāde„ īstenošana. 

 

11 Dokuments, kas apliecina iespējas studēt citā studiju 

programmā attiecīgās studiju programmas likvidēšanas 

gadījumā 

Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ maģistra akadēmiskās studiju programmas „Intelektuālas 

robotizētas sistēmas” (šifrs DMR0) īstenošana tiks pārtraukta, tad datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultāte nodrošinās studentiem studiju turpināšanu maģistra akadēmisko studiju 

programmā „Datorsistēmas” (šifrs DMD0). Skat. 2. pielikumu). 

 

12 Studiju programmas attīstības plāns 

12.1 SVID analīze 

 

S V 

 Programma ir moderna un atbilstoša 
jaunākajām tendencēm industriālās 
automātikas un robotikas jomā; 

 Studenti devuši pārsvarā pozitīvu un 
augstu programmas novērtējumu; 

 Labi izveidota un aktīvi izmantota 
materiāli tehniskā bāze; 

 Augsti kvalificēts un pieredzējis 
akadēmiskais personāls; 

 Aktīva starptautiska sadarbība gan 
zinātniskā, gan studiju programmas 
pilnveidošanas jomā; 

 Dažādu struktūrvienību sadarbība veicina 
akadēmiskā personāla izaugsmi; 

 Atsevišķu studentu iesaistīšana zinātniski 

 Salīdzinoši neliels studentu skaits; 

 Esošie studenti nenāk no atbilstošas 
Bakalauru studiju programmas, kas prasa 
korekcijas studiju gaitā, atšķirīgā 
sagatavotības līmeņa dēļ.  

 Daudzi jauni studiju priekšmeti, kas nekad 
Latvijā nav tikuši pasniegti; 

 Programma prasa sarežģītu plānošanu, jo 
tiek iesaistīts personāls no vairākām 
struktūrvienībām, kas dažkārt prasa 
salīdzinoši neērtu studiju grafiku; 

 Nav paredzēta doktorantūra programmas, 
kas precīzi atbilst šai programmai pēc 
satura; 

 Latvijā ir salīdzinoši maz robotikas jomā 
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pētnieciskajā darbā veicina ciešāku 
sadarbību, kā arī akadēmiskā personāla 
izaugsmi un potenciāli ilgtermiņa attīstību 
programmai kopumā; 

 Programma tiek popularizēta lielā Latvijas 
teritorijas daļā kopā ar akadēmiskā 
bakalaura studiju programmu; 

ražojošu uzņēmumu, bet ir daudzi tādi, 
kuriem ir jāapkalpo atbilstošas 
automatizācijas iekārtas. Tādēļ Latvijā ir 
daudz grūtāk motivēt studentus nekā citās 
nozarēs, piemēram, pārtikas rūpniecībā 
vai IT jomā; 

 Programma no studiju sarežģītības 
viedokļa prasa ievērojami vairāk pūļu nekā 
citas maģistra līmeņa programmas, jo 
vairāki specializācijas priekšmeti ir 
specializētu matemātisko metožu 
intensīvi. Tādēļ studenti ir īpaši jāmotivē; 

I D 

 Intensīvāk organizēt programmu 
popularizējošus, kā arī veikt studentus 
motivējošus pasākumus; 

 Mērķtiecīgāk strādāt studiju programmas 
modularitātes paaugstināšanai un angļu 
valodas intensīvākai izmantošanai; 

 Paplašināt studiju materiāli tehnisko bāzi; 

 Paplašināt ārvalstu sadarbību un 
sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, šādi 
papildu motivējot personālu un 
studentus, kā arī piesaistot finansējumu 
programmas realizācijai; 

 Intensīvāk piesaistīt papildus finansējumu 
zinātniskiem pētījumiem, kas papildus 
motivēs studentus izvēlēties tieši šo 
studiju programmu.  

 Sarežģītā studiju programma var 
nepiesaistīt pietiekamu studentu skaitu 
veiksmīgai programmas attīstībai nākotnē; 

 Valsts finansējums samazinājums vai 
finansējuma formas maiņa var būtiski 
mazināt programmā studējošo skaitu 
nākotnē vai pat izslēgt tās realizācijas 
iespējas; 

 Arvien lēnām noritošais pasniedzēju 
„paaudžu nomaiņas” process, kas var radīt 
pasniedzēju trūkumu nākošajos 5 – 10 
gados.  

  

12.2 Darbības studiju programmas attīstīšanai nākošo 6 gadu laikā 

 

Nr.p.k. Veicamais darbs / uzdevumi Sagaidāmais rezultāts / 
termiņš 

1.  Pēc akreditācijas katru gadu pieņemt vismaz 5 
studentus no Igaunijas rudens semestrī 

Sākot ar 2012. gada rudeni, 
katru gadu vismaz 5 studenti 
no Igaunijas 

2.  Piesaistīt ES finansējumu turpmākai programmas 
attīstībai 

2012. / 2013. gadā viens 
vairāku gadu sadarbības 
projekts 

3.  Sākot ar 2013. gadu, kad programmā ienāk studenti 
no tāda paša nosaukuma bakalaura studiju 
programmas, nodrošināt vismaz 8 – 15 studentus 
gadā. 

Sākot ar 2013. gada vismaz 8 
studenti gadā. 
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4.  Realizēt lielāko daļu specializējošos studiju 
priekšmetus angļu valodā. 

2013. – 2015. gads 

5.  Viena semestra studiju priekšmetu organizēt moduļu 
vaidā un pakāpeniski pāriet uz moduļa tipa 
programmas organizāciju 

2014. – 2016. gads.  
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Pielikumi 

 

1. Pielikums – Materiāli tehniskā bāze / Laboratorijas 

2. Pielikums – Apliecinājums par studiju iespējām šīs studiju programmas 

likvidēšanas gadījumā 

3. Pielikums – Akadēmiskā personāla saraksts 

4. Pielikums – Akadēmiskā personāla CV 

5. Pielikums – Studiju priekšmetu apraksti 

6. Pielikums – Studiju priekšmetu un to atbildīgo pasniedzēju saraksts 

7. Pielikums – Apkopojums par akadēmiskā personāla zinātnisko darbību 

8. Pielikums – ERASMUS līguma kopija ar Tartu universitāti 
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1. Pielikums - materiāli tehniskā bāze 

RTU DITF Laboratorijas uz 2011. gada oktobri 

Kopējā auditoriju platība , kas var tikt izmantota programmas realizēšanai ir apmēram 1700 m2. 

Papildus minētajai platībai tiks izmantotas datora klases, kuras aprakstītas zemāk. 

Datorklases 

Mācību procesā paredzēto praktisko un laboratorijas darbu veikšanai, kā arī studentu 

patstāvīgam darbam, ir iekārtotas datorklases Meža ielas 1/3 pirmajā stāvā Skaitļošanas centra 

telpās, kā arī otrajā stāvā 211. un 213.telpā. Bez tam mācību procesu nodrošina Skaitļošanas 

centra mācību auditorijas 161,3 m2 kopplatībā, divas datorklases (153 m2) un 3 displeju klases 

(180 m2). 

Auditorijas 

numurs 

Datoru 

skaits 

Pieejamā 

programmatūra 

(var tikt pielāgota 

vajadzībām konkrētu 

kursu realizēšanai) 

Papildus 

aprīkojums 

Administrators 

 

Datorklases 

Meža 1/3, 

211 (+209) 

30 OS: Windows; MS 

Office 

LispWorks, Virtual PC, 

Delphi, Adobe 

Photoshop, Visual 

Studio, Java Builder, 

Pascal 

LCD projektors, 

printeris 

 

Jurijs 

Šteinmans 

Meža 1/3, 

525 

 

24 OS: Windows; MS 

Office 

LispWorks, Virtual PC, 

Delphi, Adobe 

Photoshop, Visual 

Studio, Java Builder, 

Pascal 

LCD projectors, 

printeris 

 

Jurijs 

Šteinmans 

Meža 1/3, 

511 

 

18 PCs,  

2 serveri,  

2 

pārnēsājamie 

datori 

OS: Windows; MS 

Office, MS Project, Kick 

Start, Costart, SEAT, 

COCOMO, Visual Studio 

LCD projectors, 

printeris 

 

Andrejs Cajs 

Meža 1/3, 

522 

 

26 

(Konfigurācij

a Pentium 4, 

3.2 GHz, 512 

OS: Windows; 

Kompilatori C++, Java, 

Pascal, Python, Ruby;  

Cita programmatūra: 

LCD projectors, 

printeris, 

skaneris 

 

Pavels 

Rusakovs 
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MB RAM) Visual Studio, Eclipse, 

Borland C++ Builder, 

Borland Delphi, 

Rational Rose, 

CorelDraw, Adobe 

Photoshop, MS Office, 

MS Visio, Enterprise 

Architect 

Meža 1/3, 

504 (tiek 

sagatavota) 

 

7  (Laboratorija 

noslēguma darbu un 

patstāvīgo darbu 

izstrādei) 

  

Skaitļošanas centra telpas 

Meža 1/3, 

103 

24 OS: Windows; MS 

Office, C++, Pascal, 

 

 Dagnis Zenturis 

Meža 1/3, 

105 

28 OS: Windows; MS 

Office, C++, Pascal, 

 

 Dagnis Zenturis 

Meža 1/3, 

108 

27 OS: Windows; MS 

Office, C++, Pascal, 

Adobe Photoshop, 

CorelDraw 

 

 Dagnis Zenturis 

Meža 1/3, 

106 

25 OS: Windows; MS 

Office, C++, Pascal, 

GRADE 

 Dagnis Zenturis 

Meža 1/3, 

111 

25  OS: UNIX  Dagnis Zenturis 

Industriālās robotikas laboratorija 

Meža iela 1/3 316. telpa, aprīkota ar ABB IRB 1600 metināšanas robotu un detaļas rotācijas 

galdu, atbilstošu vadības sistēmu, kā arī 5 darba vietām modelēšanas un programmēšanas darbu 

veikšanai.  

Papildus uzstādīta Arcus Elektronika SCADA un projektēšanas sistēmas studentu apmācībai un 

`pētījumu veikšanai, kas papildināta ar piedziņas un industriālās automātikas stendiem. 

Autonomu sistēmu laboratorija 

Meža iela 1/3, 223. un 22.5 telpa, aprīkota ar urbšanas iekārtām, lodēšanas stacijām, 

elektronisko elementu bāzi, mēraparatūru, sensoru bāzi un skaitļošanas elementu bāzi, kā arī 

elektromehānisko komponenšu bāzi, lai studenti varētu izstrādāt savus patstāvīgos darbus, kā 

arī pavadītu no studijām brīvo laiku. 
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RTU EEF IEEI Laboratorijas uz 2011. gada oktobri 

Datorklase 

Datorklase ir aprīkota ar: 13 studentu darba vietām – 14 galdi, 20 krēsli; 13 mūsdienu 

programmatūras prasībām atbilstošiem galddatoriem (personālajiem datoriem); 1 projektoru, 1 

ekrānu, interneta un fakultātes tīkla pieslēgumu, kā arī tīkla pieslēgumu Ražošanas procesu 

laboratorijas tīklam. Datorklases skapjos ir izvietoti mikroprocesoru programmēšanas stendiņi, 

PLC programmēšanas stendiņi, Datori aprīkoti ar licencētām programmatūrām OrCAD, Flash, 

Cirros, Siemens Step7, E-Plan rasēšanas programmu, u.c. Platība 32 m2. Blakus atrodas 

priekštelpa ar 19 m2, ko izmanto studentu praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem. Atrodas 

Kronvalda 1-203,204. Iekārtu un programmatūras kopējā vērtība ap 54000 Ls. 

Ražošanas procesu laboratorija  

Ražošanas procesu laboratorija ir aprīkota ar modernākajām industriālajam tehnoloģijām: FESTO 

MicroFMS (sk.attēlu 1. Iekārtas 1-4, 7-8) ar tādām industriālām iekārtām kā 5-asu robots, CNC 

virpa, frēze, detaļu noliktava, datori G-koda programmēšanai CNC, Siemens Sinumerik CNC 

industriālajiem vadības paneļiem (iekārtas 5, 6), FESTO MultiFMS (sk.attēlu 1. Iekārtas 9-15) ar 6 

dažādu ražošanas procesu realizējošām  automatizācijas darbstacijām, Robota kustības 

trajektorijas programmēšanas, PLC un tīkla PLC programmēšanas datoru (iekārta 16), SCADA 

vizualizācijas un programmēšanas darbstaciju (iekārta 17), kā arī industriālo-automatizēto 

kompresoru (iekārta 18). Attēlā 2. Attēlots telpas reālais kopskats. Platība 32 m2. Blakus atrodas 

priekštelpa ar 19 m2, ko izmanto studentu praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem. Atrodas 

Kronvalda 1-204,205. Iekārtu vērtība ap 245000 Ls. 
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Attēls 1. Ražošanas procesu automatizācijas laboratorijas shematisks modelis. 

 
Attēls 2. Ražošanas procesu automatizācijas laboratorijas  reālais modelis. 
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Šādā laboratorijā pēta iespējas ar moderniem datortehnikas līdzekļiem uzlabot tehnoloģisko 

procesu darbības parametrus, kā arī pilnveidot to funkcionālās iespējas. Automatizētie 

ražošanas procesi ir tautsaimniecības attīstības pamats, jo tikai tādos procesos var nodrošināt 

augstu produkcijas kvalitāti, kā arī veidot unikālus produktus. Tautsaimniecības attīstība ir tieši 

atkarīga no ražošanas procesu automatizācijas pakāpes, kā arī no automatizēto ražošanas 

procesu pielietojuma plašuma. Ražošanas procesu automatizācijas laboratorija pēta un izstrādā: 

1. jaunus algoritmus tehnoloģisko procesu kvalitātes uzlabošanai, 
2. jaunus automatizācijas līdzekļus un to datorizācijas iespējas, 
3. cilvēka funkciju aizstāšanu ar datorizētiem izpildelementiem, 
4. programmatūras inženierijas iespējas automatizācijas uzdevumiem. 

 

Elektriskās piedziņas vadības laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar nepieciešamo mēraparatūru – strāvai, spriegumam, jaudai, 

osciloskopiem, 3 datoriem regulēšanas un vadības programmēšanai, kā arī elektriskās piedziņas 

vadības un regulēšanas stendiem, energoelektronikas, rūpniecisko elektronisko iekārtu, 

elektrotehnoloģiju un elektronisko iekārtu mācību un pētnieciskie stendi. Platība 52 m2. Blakus 

atrodas koridors ar 45 m2, ko arī var izmantot studentu praktiskajiem un patstāvīgajiem 

darbiem. Atrodas Kronvalda 1-208, 209. Iekārtu vērtība ap 21000 Ls. 

Tā kā energoelektronika ir zinātnes un tehnikas nozare par elektroenerģijas veida un parametru 

izmaiņu, tad tā ir aktuāla visai Latvijas tautsaimniecībai. Ražojošos uzņēmumos 

energoelektroniskās ietaises izmanto visu veidu elektromotoru režīmu regulēšanai, kā arī kā 

sekundāros barošanas blokus tehnoloģiskajos procesos. Energoelektroniskās ietaises ir 

elektrotransporta līdzekļu kustības vadības pamatelementi. Rīgā un visā Latvijā ir 

elektrotransporta iekārtu ražotājuzņēmumi, ražo dažādas transporta energoelektronikas 

ietaises. Tā kā energoelektronikas ietaises ļoti plaši izmanto Latvijas ekonomikā, tad var secināt, 

ka tautsaimniecības attīstība ir tieši saistīta ar energoelektronikas sistēmu plašāku pielietojumu, 

kā arī ar pārveidotās elektroenerģijas kvalitātes pilnveidošanu energoelektroniskajās sistēmās. 

Šādā laboratorijā pēta  

1. iespējas paplašināt un uzlabot energoelektronisko pārveidotāju funkcijas,  
2. iespējas uzlabot pārveidotās elektroenerģijas kvalitāti un energoelektronisko 

pārveidotāju saskaņošanu ar primārajiem barošanas avotiem,  
3. jaunas iespējas saistīt energoelektroniskos pārveidotājus ar datorizētiem ražošanas 

procesiem un sasaistes programmatūras inženieriju. 
 

Elektriskās piedziņas laboratorija (arī elektromehānisko sistēmu vadības un dinamisko režīmu 

izpētes laboratorija). 

Laboratorija ir nesen remontēta un iekārtota atbilstoši visiem drošības apsvērumiem, aprīkota ar 

3 moderniem elektriskās piedziņas mācību un pētīšanas stendiem, 2 frekvenču pārveidotāju 

(elektriskās piedziņas vadības) stendiem, 1 modernu, pašu izveidotu vektoriālās vadības 

izstrādes stendu elektriskajām piedziņām, kas aprīkots ar industriālo frekvenču pārveidotāju un 



48 
 
 

 

datoru, kā arī ar dSpace elektrotehnoloģiju datorvadības sistēmu, sūkņa pētīšanas stendu 

(izmanto regulēšanas teorijas apgūšanai, industriālo komunikāciju tīklu un mikroprocesoru 

programmēšanai) un ražošanas procesu automatizācijā šķidrumu līmeņa kontrolē. Laboratorijā ir 

izvietoti arī 3 FESTO Robotino – robotizētas platformas robotu piedziņas un vadības izpētei un 

apmācībai. Platība 33 m2, ar laboranta telpu 20 m2. Blakus atrodas koridors ar 45 m2, ko arī var 

izmantot studentu praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem. Atrodas Kronvalda 1-210, 209. 

Iekārtu vērtība ap 84000 Ls. 

Laboratorija paredzēta elektromehānisko sistēmu mūsdienīgu vadības metožu un tehnisko 

līdzekļu izstrādei, kā arī to dinamisko režīmu izpētei un optimizācijai. Elektromehānisko sistēmu 

nozare galvenokārt ietver dažādas elektropiedziņas un elektrisko izpildmehānismu sistēmas, 

kuru izpēte un modernizācija ir būtiska tautsaimniecības attīstībai. Izstrādājot jaunas, uz 

mūsdienu informācijas tehnoloģijām balstītas, vadības metodes un dinamisko režīmu modeļus, 

kā arī jaunus spēka pārveidotājus, iespējams ievērojami uzlabot elektromehānisko sistēmu 

veiktspēju un paplašināt to pielietojuma sfēras. Elektromehānisko sistēmu vadības un dinamisko 

režīmu izpētes laboratorija pēta un izstrādā: 

1. Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu modeļus; 
2. Jaunas vadības metodes elektropiedziņas sistēmām; 
3. Jaunus tehnoloģiskos risinājumus elektropiedziņas un elektrisko izpildmehānismu 

vadības sistēmu realizācijai; 
4. Jaunus spēka elektronikas pārveidotājus elektromehānisko sistēmu darbināšanai. 

 

Mikroelektronisko sistēmu laboratorija (MSL) un Alternatīvas enerģētikas laboratorija (AEL): 

Elektriskās enerģijas (kā arī vispār energoresursu) jauno avotu meklēšana un izmantošana ir 

viens no aktuālākajiem tautsaimniecības uzdevumiem. Patreiz ir zināmi vairāki enerģijas avoti, 

kuru fizikāla būtība ir zināma, bet kuru efektīvā pielietošana ir saistīta ar spēka pārveidotāju 

izmantošanu. Tie ir, piemērām, fotoelektriskie pārveidotāji, degvielas šūnas, vēja, viļņu, 

geotermiskās enerģijas pārveidotāji un citi. AEL nodrošina iespēju veikt pārveidotāju izstrādi un 

izpēti alternatīvo enerģijas avotu pieslēgšanai pie patērētājiem vai elektriskajam tīklam, kā arī 

veikt pašu enerģijas pārveidotāju uzlabošanu. AEL laboratorijā varētu veikt arī jaunu fizikālu 

principu izpēti ar mērķi izveidot jaunus elektriskas enerģijas ģenerēšanas elementus, piemērām, 

bioenerģētiskus ģeneratorus, un pārveidotājus šādu elementu veiksmīgajai izmantošanai. 

Platība 51,10 m2, un ūdeņraža degvielas šūnas pētniecības laboratorija 12,28 m2. Atrodas 

Kronvalda 1-317, 321.  

Elektriskās enerģijas (kā arī vispār energoresursu) izmantošanas efektivitāte mūsu dienās ir viena 

no aktuālākajām tautsaimniecības problēmām. To bieži var atrisināt pielietojot gatavus, vai 

veidojot jaunus pusvadītāju pārveidotājus noteiktās funkcijas veikšanai. Šādos pārveidotājos var 

izdalīt divas pusvadītāju daļas: spēka un vadības. Abas šīs daļas parasti veido izmantojot gatavus 

pusvadītāju elementus (spēka slēdžus vai vadības mikroshēmas). Taču bieži optimālu risinājumu 

nevar izveidot lietojot tikai tirgū esošus elementus. Kā piemēru var pieminēt matricas veida 

pārveidotājus, kurus pašreiz neattīsta tik intensīvi, kā varētu, tieši piemērotu (arī cenas ziņā) 

pusvadītāju spēka slēdžu trūkuma dēļ. Šādos gadījumos ir jāveido jaunas ierīces. MSL nodrošina 
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iespēju veikt padziļinātu pusvadītāju elementu pētīšanu un šādu elementu izstrādāšanu nelielos 

daudzumos. Dotajā laikā MSL varētu koncentrēties uz atsevišķu spēka slēdžu un to integrēto 

moduļu pētīšanu. Tuvākajā laikā būtu aktuāli veidot arī integrālās pusvadītāju shēmas spēka 

slēdžu komutācijas procesu vadībai. Vēl viens pētījumu virziens ir pusvadītāju elektriskās 

enerģijas ģenerēšanas elementu izpēte, piemēram, fotoelektrisko šūnu. Tālākajā perspektīvā 

MSL varētu pētīt arī pusvadītāju vadības shēmas, tādus, kā programmējamā loģika vai procesori. 

Iekārtu vērtība ap 406000 Ls. 

Šāda laboratorija pēta: 

1. matricas veida pārveidotāju izstrāde 
2. padziļinātu pusvadītāju elementu pētīšana un šādu elementu izstrādāšana 
3. atsevišķu spēka slēdžu un to integrēto moduļu pētīšana 
4. veidotas integrālās pusvadītāju shēmas spēka slēdžu komutācijas procesu vadībai 
5. pusvadītāju elektriskās enerģijas ģenerēšanas elementu (piem. fotoelektrisko šūnu) 

izpēte 
6. pētītas pusvadītāju vadības shēmas, tādas, kā programmējamās loģikas vai procesori 

 

Auditorijas 

Lekciju un praktisko uzdevumu risināšanai tiek izmantotas EEF kopējās auditorijas, kas atrodas 

Kronvalda 1, piem. 21, 36 (lielām plūsmām līdz 140 cilvēki), 33, 11, 12, 34 (mazākām plūsmām 

līdz 40 cilvēki) auditorijas. ETP priekšmeti tiek lasīti Meža 1/3, kur attiecīgi tiek izmantotas 

laboratorijas un auditorijas ar kopējo platību 500 m2. 

Pielikumā kā piemērs no kopējā iekārtu saraksta.  

Iekārtas 
nosaukums: 

Tti LCR-400 

Apraksts: LCR mērītājs 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: 3 mērīšanas frekvences: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz 

Precizitāte ir +/-0.1 % 

Diapazons pretestības mērīšanai no 0.1mΩ līdz 990MΩ 

Diapazons kapacitātes mērīšanai no 0.001 pF līdz 9900 μF 

Diapazons induktivitātes mērīšanai no 0.001 μH līdz 9900 H 

Pieslēgums datoram caur RS232 interfeisu 

Pielietojums: induktivitātes, kapacitātes, pretestības mērīšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Circutor AR.5 

Apraksts: Portatīva iekārta elektrotīkla elektrisko parametru mērīšanai, 
reģistrēšanai un kvalitātes analīzei 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Barošanas spriegums ir 230 V +/- 15% a.c., barošanas frekvence 
no 45 – 65 Hz; 

Iespēja strādāt autonomi (ar bateriju) vismaz 8 h; 
3 sprieguma mērīšanas ieejas, 3 strāvas mērīšanas ieejas. 
Grafiskais displejs ar minimālo izšķirtspēju 160x160pxls;  
Iespēja mērīt tīkla spriegumu, strāvu, aktīvo un reaktīvo jaudu, 

enerģiju, kā arī sprieguma un strāvas harmonisko sastāvu. 
Līnijas sprieguma mērīšanas diapazons no 0 - 866Va.c. (ar 

iespēju paplašināt līdz 20kV), relatīvā kļūda 0.5%; 
Strāvas mērīšanas diapazons0 – 20A a.c.; (ar iespēju paplašināt 

ar papildus strāvas mērīšanas klemmēm), relatīvā kļūda 
0.5%; 

Iespēja reģistrēt strāvas un sprieguma harmoniskās 
komponentes līdz vismaz 30. kārtas numuram; 

Iespēja atspoguļot mērījumu rezultātus displejā, kā arī saglabāt 
iebūvētā iekārtas atmiņā;  

Iespēja translēt mērījumu datus no iekārtas iebūvētās atmiņas 
uz personālo datoru ar Microsoft Windows XP Professional 
operētājsistēmu izmantojot virknes interfeisu RS232;  

Iepēja reģistrēt tīkla sprieguma svārstības (Flicker); 
Iespēja aizsargāt piekļuvi iekārtas uzstādījumiem ar paroli; 

Pielietojums: strāvas, sprieguma, frekvences mērīšanai un vizualizēšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 
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Iekārtas 
nosaukums: 

Elektrotehnoloģiju vadības sistēmu izstrādes platforma dSPACE vai 
ekvivalents 

Apraksts: Elastīga elektrotehnoloģiju datorvadības sistēmu izstrādes un 
modelēšanas platforma, uz Matlab/Simulink bāzes. 

Foto: 

 

Tehniskie dati: 
 Atmiņa: 2 MB vietējās SRAM 
 128 MB vispārējās DRAM (komunikāciju  

un programmatmiņa) 
 Analogās ieejas: 4 16-bitu ACP ar 4 kanālu multipleksāciju 

un 4μs meklēšanas laiku. 
 4 12-bitu ACP ar meklēšanas laiku 800ns 

 Analogās izejas: 8 14-bitu CAP ar 5μs uzstādīšanas laiku 
 Digitālās ieejas/izejas četri 8-bitu kanāli 
 Paaugstinošais dešifratora interfeiss: 
 6 digitālās ieejas un 1 analogā izeja 
 Virknes interfeiss: RS232 un RS422 atbalsts, 1Mbaud 

CAN interfeiss: 80C164 mikrokontrollers, ISO 11898 ar 
max. 1Mbaud, takts frekvence 10-20MHz, 
4 kWord duālā atmiņa 

Impulsa platuma modulācijas izejas: 
1 3-fāzu IPM izeja, 4 vienfāzu IPM izejas. 

Platforma ir ievietojama IBM datora PCI (DS817) slotā. 

Pielietojums: Spēka elektronikas, automatizācijas un robottehnikas iekārtu 
datorvadībā. 

Kontaktpersona: Oskars Krievs 

e-mail: oskars@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 
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Iekārtas 
nosaukums: 

Elektriskās piedziņas testēšanas stends 

Foto:  

Tehniskie dati: Vadības ierīce ar digitālo momenta un ātruma mērītāju. 

Dažādu tipu dzinēji (AC, DC, 3f) 

Universāls jaudas mērītājs ar septiņu segmentu displeju un RS232 
interfeisu. 

Universālā barošanas iekārta ar fiksētām un maināmām sprieguma 
vērtībām līdzspriegums, maiņspriegums un trīs-fāzu spriegums. 

Universālā pretestība, kā palaišanas, slodzes pretestība un ierosmes 
reostats. 

Programmatūra vizualizācijai. 

Pielietojums: elektropiedziņas sistēmu darba režīmu un parametru pētīšanai un 
eksperimentālai raksturlīkņu uzņemšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Fluke 164T 

Apraksts: Iekārta elektriskā signāla frekvences mērīšanai plašā diapazonā 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Frekvenču joslas platums ir 1.3 GHz 
Precizitāte ir 1x10-6  
Vienlaicīga sprieguma, laika un frekvences mērīšana 
Iespēja automātiskai iestatītās vērtības reģistrēšanai 
Attēlošana viļņa formā - frekvenču joslas platums 50 MHz, min un 
max vērtību attēlošana, 10 parametru attēlošana uz displeja. 
Izšķirtspēja ir 10 cipari 
 Optiski izolēts RS232 interfeiss programmēšanai un datu pārraidei 
Uz Windows bāzēta programma mērījumu rezultātu analizēšanai 
un uzglabāšanai. 

Pielietojums: strāvas, sprieguma, frekvences mērīšanai un vizualizēšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Fluke199C 

Apraksts: Portatīva elektrisko signālu mērīšanas reģistrēšanas un vizualizācijas 
iekārta 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Ieeju skaits: 2 
 Joslas platums: 200 MHz 
 Sample rate: 2.5 GS/s 
 Laika josla: 5ns-2min/div 
 Atmiņas garums: 27 500 punkti 
 Automātiskie mērījumi: 26 
 Kursora mērījumi: 7 

Displejs: Augstas izšķirtspējas LCD, 115x87 mm, 320x240 punkti 

Pielietojums: strāvas, sprieguma, frekvences mērīšanai un vizualizēšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

GW/instek GSP-810 

Apraksts: Spektra analizators. 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Frekvences diapazons – 150 kHz - 1 GHz, izšķirtspēja 1kHz CF, ekrāna 
atjaunošanas frekvence 40 Hz pie 2 kHz/kadrs, digitālais displejs ar 6  
½ cipariem 

Frekvenču joslas platuma izšķirtspēja – 1 kHz, 30 k Hz, 220 kHz, 4 
MHz 

Video joslas platums – 1.6 kHz/90 kHz saslēgts ar RBW 

Amplitūdas nullīmenis no -30 dBm līdz +20 dBm 

Ieejošais signāls no -100 dBm līdz +20 dBm 

Ieejas pārslodzes aizsardzība +30 dBm, +/- 25 Vdc, pilnā pretestība 50 
Ω nomin 

FM/AM viļņiem FM WB/120 kHz, MB/75 kHz, NB/30 kHz, izejā 
integrēts skaļrunis, 3.5 mm stereo 

Sekošanas ģeneratora frekvence 150 kHz – 1000 MHz, amplitūda no 
0 līdz -50 dBm, izšķirtspēja 1dB, pilnā pretestība 50 Ω nomin 

Pwr-izejas mērītāja frekvences diapazons 10 MHz – 2 GHz (2.7 GHz), 
jauda no -20 dBm līdz +23 dBm, lasīšana mW vai dBm 

Funkcijas: 9 ierakstošās/rādošās atmiņas, pīķu meklētājs, 2 marķeri, 
parametru uzstādīšana 

RS232 interfeiss 

Pielietojums: elektriskā signāla frekvenču spektra mērīšana 
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Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

IPC-VLT5000 

Apraksts: Frekvenču pārveidotāja vadības interfeisa un aizsardzības plate ar spēka 
ķēdes strāvas un sprieguma devēju komplektu 

Foto: 

 

Tehniskie dati: 8 optiski atsaistīti uztvērēji 
3 x LEM55P strāvas devēji un 1x LV25-600 sprieguma devējs. 
Savietojams ar Danfoss VLT5000 sērijas frekvenču pārveidotāju vadības 
plates barošanas un vadības interfeisu. 
Kļūdu indikācija caur LED 
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Pielietojums: Vadības plate Danfoss VLT 5000 sērijas frekvenču pārveidotāju oriģinālās 
vadības plates aizvietošanai, kas nodrošina tiešu piekļuvi spēka 
elektronisko slēdžu draiveriem. 

Kontaktpersona: Oskars Krievs 

e-mail: oskars@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

ISOFOTON I-159 

Foto: 

 

Tehniskie dati: Nominālā jauda: 159 W, (+/- 5%) 
Īsslēguma strāva: 9,81 A 
Tukšgaitas spriegums: 21,6 V 
Strāva pie nom. jaudas: 9,14 A 
Spriegums pie nom. jaudas: 17,4 V 
Šūnu virsmas laukums: 103,6 cm² 
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NOCT ( 80 mW/cm², AM 1.5, 20°C ) 47 °C 
Garums 1310 mm 
Platums 969 mm 
Augstums (rāmim) 39,5 mm 
Augstums (ar kontaktu) 57 mm 
Šūnu skaits rindā: 36 
Šūnu skaits paralēli: 3 
20 gadu garantija, aizsardzības klase II un ISPRA sertifikāts IEC 1215 

Pielietojums: Solārais panelis alternatīvo enerģijas avotu pētīšanai. 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 315. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

BK 830A 

Foto:  

Tehniskie dati: Mērīšanas diapazons: 0.1 pF līdz 200 mF 

 Precizitāte: 

 No 0.1 pF līdz 19.99 μF 0.2 % vai +/-1 iedaļa 

 No 20 μF līdz 199.9 mF +/-1% vai +/- 1 iedaļa 

 Ātrdarbība: līdz 20 mF – 0.4 - 1 sekunde 

  Līdz 200 mF – līdz 6 sekundēm 

Pielietojums: Kapacitātes mērīšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Lumel KR6, KE8 

Apraksts: Programmējamo pašrakstītāju komplekts 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: 
Komplekts satur: pašrakstītājus ar vienu ieeju 2 gab, pašrakstītāju ar 
sešām ieejām un digitālo displeju 1 gab. 

Pašrakstītājiem ar vienu ieeju: 
Mērāmie lielumi: Spriegums (mV, V), strāva (mA), Termopāri 

(oC), RTD (oC), potenciometra devējs (Ω), 
Pretestības devējs (Ω) 

Ieprogrammējamie parametri:  Mērīšanai - sensora izvēle, 
diapazons, kļūdas kompensācija. 
Parametru maiņas pieejas bloķēšanai – 
atslēgvārds. 

Rakstītāja izšķirtspēja: 0.16 mm 
Papīra rullīša garums: 16 m 
Reakcijas laiks: <2 s 
Programmnodrošinājums: savietojamība ar datoru 
Signalizācijas iespējas, ja mērāmais lielums pārsniedz uzdoto min vai 
max vērtību. 

Pašrakstītājam ar sešām ieejām un digitālo displeju 
Mērāmie lielumi: Spriegums (mV, V), strāva (mA), 

Termopāri (oC), RTD (oC), 
potenciometra devējs (Ω), Pretestības 
devējs (Ω) 

Rakstītāja tintes tilpums: 750 000 punkti (katrai krāsai) 
Rakstītāja precizitātes kļūda: 0.05% 
Komunikācijas interfeiss: RS232C vai RS485 
Datu atmiņa: 1.5 līdz 30 h 

Pielietojums: iekārtas regulēšanas procesu mainīgo ilgstošai grafiskai reģistrēšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 
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e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Matlab/Simulink R14 

Apraksts: Modelēšanas programma Matlab/Simulink R14 

Foto:  

Tehniskie dati: MATLAB 7 augsta līmeņa tehnisko datu programmēšanas valoda 
ar interaktīvu vidi algoritmu izstrādei, datu vizualizācijai, datu 
analīzei. 

SIMULINK 6 ir platforma daudzlīmeņa modelēto dinamisko 
sistēmu simulācijai, lai varētu precīzi apstrādāt, simulēt, un vadīt 
no laika atkarīgus procesus. 

Real-Time Workshop 6 ģenerē un izpilda C kodu Simulinkā 
modelētiem algoritmiem. Tas ģenerē ANSI/ISO C pieļaujamu kodu, 
ļaujot to palaist uz jebkura mikroprocesora vai reālā laikā 
darbojošas sistēmas. 

Pielietojums: Matemātiskās modelēšanas programmatūras pakete plašam 
pielietojuma spektram visa veida inženierzinātnēs. Bāzes programmatūra 
dSPACE platformai. 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

MEAtest M-910 

Apraksts: Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs 

Foto:  

Tehniskie dati:  Nominālais spiediens PN: 16  
 Temperatūra: -5oC līdz 60oC 
 Elektriskā vadība: > 5mS/cm 
 Materiāls: šķidrums 
 Izejas: RS232, strāva 4-20mA 
 Barošana: 230/115 V, 50/60 Hz 

Pielietojums: Iekārta šķidruma plūsmas mērīšanai, plūsmas devējs automātiskai 
plūsmas regulēšanai ūdensapgādes un dzesēšanas sistēmās. 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 
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e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Modelēšanas un mērīšanas darba stacija 

Foto:  

Tehniskie dati: 
Intel Pentium IV vai ekvivalents, 2.8 GHz, FSB 533 MHz, Socket 478, L2 
kešatmiņa 512 kB, Intel chipset 865G vai ekvivalenta, AGP8x, atbalsta 
DMI 2.0 vai jaunāku versiju, 512 MB DDR  SDRAM; PC2700/333 MHz, 60 
GB, 7200 rpm, CD-ROM 52x max, 3.5” 1.44 MB, 10/100 Mbps ethernet 
iebūvēts, Pilnizmēra PS/2 klaviatūra (Lat+Rus), PS/2 optiskā pele ar 
ritenīti, videokarte 128 MB AGP 8x iebūvētā , audiokarte iebūvēta, 1 x 
virknes pieslēgvieta (serial port, 9-pin 16550), 1 x paralēlā pieslēgvieta 
(parallel port IEEE 1284), 2 x USB 2.0 (korpusa priekšpusē), 4 x USB 2.0 
(korpusa aizmugurē), Microsoft Windows XP Professional OEM, Garantija 
3 gadi. 
17’’ LCD monitors, izšķirtspēja 1280x1024, reakcijas laiks 16 ms, 
kontrasts 350:1, gaišums 250 cd/m2, atbilstība standartam TCO 99, 
garantija 3 gadi 

Pielietojums: elektroniskās mēraparatūras pieslēgšanai un matemātiskās modelēšanas 
uzdevumu risināšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Asinhronais dzinējs ar īsslēgtu rotoru 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Jauda: 2-2.5 kW 

Ātrums (sinhronais): 1500 rpm 

Frekvence: 50 Hz 

Nominālais spriegums: 200-400 V 

Palaišanas moments: 3.1 Nm (asinhr. ar īssl. rotoru) 

Inerces moments: 0.0062 kg/m2 (asinhr. ar īssl. 
rotoru) 

Pielietojums: Tipiskis elektrodzinējs mūsdienu elektropiedziņas sistēmās tā 
eksperimentālai pētīšanai 

Kontaktpersona: Oskars Krievs 

e-mail: oskars@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Līdzstrāvas dzinējs ar neatkarīgu ierosmi 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Jauda: 2-2.5 kW 

Ātrums: 1500 rpm 

Nominālais spriegums: 200-400 V 

Pielietojums: Tipiskis elektrodzinējs mūsdienu elektropiedziņas sistēmās tā 
eksperimentālai pētīšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Pastāvīgā magnēta servo-dzinējs 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Jauda: 2-2.5 kW 

Ātrums: 1500 rpm 

Frekvence: 50 Hz 

Nominālais spriegums: 200-400 V 

Pielietojums: Tipiskis elektrodzinējs mūsdienu elektropiedziņas sistēmās tā 
eksperimentālai pētīšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Sinhronais dzinējs 

Foto:  

Tehniskie dati: Jauda: 2-2.5 kW 

Ātrums: 1500 rpm 

Frekvence: 50 Hz 

Nominālais spriegums: 200-400 V 

Pielietojums: Tipiskis elektrodzinējs mūsdienu elektropiedziņas sistēmās tā 
eksperimentālai pētīšanai 
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Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Soļu dzinējs 

Foto:  

Tehniskie dati: Jauda: 2-2.5 kW 

Spriegums: 200-400 V 

Pielietojums: Tipiskis elektrodzinējs mūsdienu elektropiedziņas sistēmās tā 
eksperimentālai pētīšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Nexa 

Foto: 

 

Tehniskie dati: Nominālā jauda: 1200 W 
Līdzstrāvas sprieguma diapazons: 22 līdz 50 V 
Strāva pie nom. jaudas: 46 A 
Šūnas darbības laiks: 1500 h 
Degvielas sastāvs: 99,99% sauss ūdeņradis 
Spiediens: 0,7 – 17 bar 
Dimensijas 



67 
 
 

 

Garums, platums, augstums: 56x25x33 cm 
Svars: 13 kg 
Komplektā ir 1,2 kW degvielas šūnas modulis, nepieciešamie 
savienojumi, datu vizualizācijas programmatūra, ievadkursa materiāli 
(150 lpp + CD-ROM). 

Pielietojums: Degvielas šūnas pētniecības komplekts alternatīvo enerģijas avotu 
pētīšanai. 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 315. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

MEAtest M-500B 

Apraksts: Augstas precizitātes RLC kalibrēšanas iekārta 

Foto: 

 

Tehniskie dati: Frekvences :                    100, 200, 400, 1k, 2k, 4k, 10k, 20kHz 

Pretestības nomināli:      100m, 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M, 10M Ω 

Kapacitātes nomināli:     10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1uF, 10uF 

Induktivitātes nomināli: 1, 10mH pie 100Hz līdz 20 kHz 

  100 mH pie 10, 20 kHz 

  1H pie 1, 2, 4 kHz 

  10 H pie 100, 200, 400 Hz 
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Interfeiss: RS-232 

Pielietojums: Precīzai RLC mērinstrumentu kalibrēšanai 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Simulācijas programma PSIM 

Foto:  

Tehniskie dati: 1 Licence 
Programmatūrā jābūt shematiskajai videi, kur zīmēt ķēdes shēmu, 
veidot grafiskos elementus, simulatoram, kas attēlotu reālos procesus, 
iespējai aplūkot parametrus grafiskā veidā, plašai piedziņas elementu 
modeļu bibliotēkai, dažādu dzinēju tipu, dažādiem vadības modeļiem, 
dažādiem slodzes modeļiem, sajūgiem un sensoriem, iespējai analizēt 
vadības sistēmas, simulēt digitālo vadības ķēžu cilpas, apgūt digitālos 
filtrus 
Programmai jābūt savietojamai ar Matlab/Simulink, tā, lai daļu 
simulāciju varētu veikt PSIM, daļu ar Matlab/Simulink 

Pielietojums: elektropiedziņas sistēmu darba režīmu un parametru pētīšanai un 
eksperimentālai raksturlīkņu uzņemšanai 

Kontaktpersona: Aigars Vītols 

e-mail: Aigars.vitols@rtu.lv, tel. +371 7089914, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Raytek MX2 
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Foto: 

 

Tehniskie dati: Mērīšanas diapazons no -30 līdz +900 oC 

Attālums / diametrs: Pie 0 m diametrs ir 25mm 

Pie 1.15 m diametrs ir 19mm (fokusa punkts) 

Pie 1.5 m diametrs ir 29 mm 

Precizitāte: 

No 0 oC līdz +99 oC +/- 1% vai +/-1 oC 

No +100 oC līdz +900 oC +/-1% 

No -30 oC līdz 0 oC +/-1% vai +/-2 oC 

Ātrdarbība 250 ms, izšķirtspēja: 0.1 oC, LCD, 4 ciparu displejs 

Atceras minimālo, maksimālo un pēdējo mērījuma vērtību. 

Pielietojums: To mērīšanai no distances 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 

Iekārtas 
nosaukums: 

Tektronix, TDS7104 
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Apraksts: Digitālais osciloskops 

Foto:  

Tehniskie dati: Joslas platums: 1 GHz 
 Kāpuma laiks: 400 ps 
 Kanālu skaits: 4 
 Standarta ieraksta garums: 500 kpts/ch 
 Max ieraksta garums: 8 Mpts/2Ch – 4 Mpts/Ch 
 Max mērījumu ātrums: 109mērījumu sekundē (2 

kanāliem) 
 Mērītāja ātrdarbība: 200 Gs/s 
 Displejs: krāsains, 10.4 collas, plakans, 

panelis TFT-LCD ar augstu 
izšķirtspēju jutīgais ekrāns (touch 
screen). 

 Viena kanāla ātrdarbība: 5 Gs/s (4 kanāli) 
 Analīze: mērīšana un matemātiskās 

funkcijas, matemātisko parametru 
definēšana. 

 Joslas platuma robežas: 25 MHz, 200 MHz 
 Ieejas pilnā pretestība: 50 Ω +/-1.5%, 1MΩ +/-1.25% 
 Ieejas savienojums: DC 50 Ω, DC, AC, Gnd uz 1MΩ 
 Jutība: 1 MΩ: 2 mV – 2V/div 
  50 Ω: 2mV – 1V 
 Maksimālais ieejas spriegums: 50Ω: SVRMS 
  1 MΩ: 100 VMAX 
  (DC-10 kHz) 
 Interfeiss: GPIB 
 Strāvas mērīšanas pārveidotāji 1) 50 MHz strāvas pārveidotājs 
  2) 150 Amp DC/AC strāvas 

pārveidotājs 

Pielietojums: Multifunkcionāla elektrisko signālu mērīšanas, vizualizācijas un 
matemātiskās apstrādes iekārta ar strāvas mērīšanas pārveidotājiem, 
strāvas mērīšanas diapazona paplašināšanai. 

Kontaktpersona: Ansis Avotiņš 

e-mail: ansis@eef.rtu.lv, tel. +371 7089919, 317. telpa 
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2. Pielikums - Apliecinājums par studiju iespējām šīs studiju 

programmas likvidēšanas gadījumā 
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Apliecinājums 
 

 Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ maģistra akadēmiskās studiju programmas 

„Intelektuālas robotizētas sistēmas” (šifrs DMR0) īstenošana tiks pārtraukta, tad datorzinātnes 

un informācijas tehnoloģijas fakultāte nodrošinās studentiem studiju turpināšanu maģistra 

akadēmisko studiju programmā „Datorsistēmas” (šifrs DMD0). 

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes  

dekāns  ___________________ prof. Jānis Grundspeņķis 
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3. Pielikums – Akadēmiskā personāla saraksts 
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4. Pielikums – Akadēmiskā personāla CV 

 

Personas dati 

Vārds Uzvārds Agris Ņikitenko 

Vecums 34 

Dzimums Vīrietis 

Ģimenes stāvoklis precējies 

Izglītība/zinātniskie grādi 

2006 Iegūts inženierzinātņu doktora grāds. Diplomdarba tēma: „Hibrīdas intelektuālas 

sistēmas izstrādāšana un realizēšana”. Darba ietvaros ir izstrādāta robotizēta 

intelektuāla sistēma. 

2001 Maģistra grāds datorzinātnēs. Sistēmu teorijas un projektēšanas programma.  Darba 

tēma: “Hibrīdas intelektuālas sistēmas”. Darba ietvaros izstrādāta intelektuāla 

programmatūras sistēma 

1998 Bakalaura grāds datorzinātnēs. Darba tēma: “Kvalitatīvo spriedumu teorija”. 

1995 Rīgas 84. vidusskola.  

Kursi 

2008. gada 

decembris 

Microsoft SharePoint administration 70-630  

2007. gada oktobris Kursi doktora darbu vadītājiem – Sagaadi, Igaunija 

2004. gada jūnijs Darba aizsardzības un darba drošības kursi. Apliecības numurs 218  

2002. gada  augusts Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu kursi. Iegūta III 

drošības grupa, bez tiesībām strādāt Latvenergo struktūrās. Apliecības numurs 1024 

2001. gada jūnijs Sausās būves kursi. Sertifikāta numurs 0039 

2001. gada janvāris SIA „R&V” angļu valodas kursi. Advanced līmenis – vērtējums B 

Apbalvojumi 

 2008. gada nogalē izteikta atzinība par nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā 

 2006. gada nogalē piešķirts Siemens apbalvojums par gada labāko doktora disertāciju 

 2007. gada vidū izteikta atzinība par zinātniskā vadītāja darbu viena no gada labākā 

bakalaura darba vadīšanā 

 2007. gada novembrī izteikta atzinība par zinātniskā vadītāja darbu viena no gada 

labākā bakalaura darba vadīšanā 

Biedrības  

Kopš 2007. gada 

oktobra 

ACM biedrs 

Kopš 2007. gada 

septembra 

IEEE biedrs 

Kopš 2006. gada 

aprīļa 

RTU arodbiedrības biedrs 

 

Darba pieredze  

2009. - .......... RTU, DITF dekāna vietnieks mācību darbā. 
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2006. - .... RTU, DITF, sistēmu teorijas un projektēšanas katedras docents 

Galvenie Latvijas projekti: 

 „Apmācības objektu krātuves un intelektuālas apmācību sistēmas izstrāde 
adaptīvas apmācības atbalstam”, ZP-2009/16 (2000,-Ls + 15000,-Ls) 

 LR AizM finansēts projekts AM 2007 – 227 „ALKMAAR IMANTA tipa mīnu kuģa 
darbības programmatūras izstrāde” – Projekta vadītājs (nodošanas termiņš 2009. 
gada decembris) 
Apjoms – 50000,- Ls 

 LR AizM finansēts projekts AM 2007 – 052 „Autonoma robotizēta platforma” – 
Projekta vadītājs 
Apjoms – 10000,- Ls 

 RTU finansēts projekts ZP 2007/07 „Autonoma robota platforma” – Vadošais 
pētnieks 
Apjoms – 10000,- Ls 

 RTU finansēts projekts ZP 2006/06 „Intelektuāla plaģiātu atklāšanas sistēma” – 
pētnieks 
Apjoms – 10000,- Ls 

 RTU finansēts projekts ZP2006/04 „Autonomas intelektuālas sistēmas struktūras 
navigācijas uzdevumu risināšanai sarežģītas vides apstākļos”  - pētnieks 
Apjoms – 10000,- Ls 

Galvenie starptautiskie projekti: 

 ERA-NET ICT-AGRI FP7, Latvijas darba grupas (Koordinators Dace Tirzīte LZA) 
atbildīgais izpildītājs. Aktivitātes ietvaros ir panākts, ka no RTU ir iesniegti divi no 
trim Latvijas projektu pieteikumiem. 

 Projekta BONITA (Latvijas sekcijas koordinators prof. L.Novickis) robota 
demonstrācijas sadaļas atbildīgais izpildītājs. 

 ICT-DcNET EARF atbalstīts projekts sadarbībā ar LLU, Latvijas IT klasteri, Tartu 
universitāti, Ventspils augsto tehnoloģiju parku un Tartu zinātnes parku. Viens no 
projekta idejas autoriem, pieteikuma sagatavotājiem, kā arī atbildīgais par vienas 
no 4 darba pakotnēm. Projekta kopējais finansējums 630000,- EUR 

 ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas 
tehnoloģijas izstrāde”. Projekta partneri LLU un SIA „Terra Virtuala” (iRobot 
pārstāvis Latvijā). Viens no projekta idejas autoriem, pieteikuma sagatavotājiem 
un atbildīgais par vienu no divām darba pakotnēm. Projekta kopējais finansējums 
345000,- LS 

2008. – 2008. Project evaluation expert in Latvian Ministryof Econominc 

2008. – 2008. Project evaluation expert  

2002 – 2007. SIA “ZZDats” Sistēmu analītiķis, projektu vadītājs. 

Galvenie projekti: 

 E-pakalpojumu izstrāde un ieviešana  
 Rīgas domes mobilas ĢIS sistēmas izstrādes apakšprojekta vadītājs.  

Apjoms – 10000,- Ls 

 Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas esošās situācijas novērtējums un 
attīstības virzienu izstrāde (sadarbībā ar Microsoft) 
Apjoms – 10000,- Ls 

 Valsts aģentūras ‘Mājokļu aģentūra” mājokļu monitoringa sistēmas izstrādes 
projekta vadītājs; 
Apjoms – 40000,- Ls 

 Valsts aģentūras Mājokļu Aģentūra  mājokļu novērošanas (monitoringa) sistēmas 
koncepcijas un tālākas attīstības stratēģijas izstrāde. 
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Apjoms – 10000,- Ls 

 Rīgas domes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ŖĪĢIS sadarbības mehānismu ar 
citām RD VIS sistēmām projektēšana un projekta vadība.  
Apjoms – 30000,- Ls 

 Rīgas domes elektronisko pakalpoju realizācijas projektēšana. 
Apjoms – 50000,- Ls 

 Tiešajos darba pienākumos ietilpst Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas 
apakšsistēmu (16 sistēmas + ārējās sistēmas) savstarpējās integrācijas jautājumu 
risināšana un atbilstošo datu bāzes struktūru pilnveidošana un uzturēšana. 

2005. – 2006. Asistents RTU, LDI, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā 

1999 - 2002 SIA “Balta” IS speciālists, datorsistēmu administrators 

 Iekšējās datorsistēmas izveide, ieskaitot datu pārraides tīklus, programmatūru, un 
tās attīstības  plāna izstrāde. 
Apjoms – 5000,- Ls 

 Nomas līgumu un nomas iekārtu uzskaites sistēmas izstrāde un attīstība. Sistēma 
aktīvi tiek lietota arī pašlaik. 
Apjoms – 1200,- Ls 

 Klientu uzskaites sistēmas izstrāde. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik. 
Apjoms – 1200,- Ls 

 Datorsistēmas administrēšana (2 serveri, 27 darba stacijas). 
1999 - .... SIA „Rembox” IT speciālists. Galvenie projekti: 

 Stopiņu pag. slēgto līgumu uzskaites programmatūras izstrāde un uzturēšana 
(programmatūra tiek lietota arī pašlaik). Sistēma izstrādāta klients – serveris 
tehnoloģijā. 
Apjoms – 1000,- Ls 

 Stopiņu pag. un Salaspils pils. ar lauku terit. administratīvo pārkāpumu un 
notikumu reģistrēšanas sistēma. Tas galvenās funkcijas ir:  

  Notikumu – izsaukumu reģistrēšana 

  Sastādīto administratīvo protokolu uzskaite 

  Administratīvās komisijas lēmumu datu uzskaite 

  Saistītās dokumentācijas plūsmas nodrošināšana 

 Sistēma izstrādāta, izmantojot COM+ tehnoloģiju, ar iespēju tikt attīstītai  līdz 

web – bāzētai sistēmai. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik. 

Apjoms – 5000,- Ls 

 SIA „Rembox” mājas lapas izstrāde (2000. gads)  
1997 - 1999 SIA “Rembox” Celtniecības brigādes vadītājs 

 

Valodas runāt saprast rakstīt 

Latviešu dzimtā dzimtā dzimtā 

Krievu izcili izcili labi 

Angļu ļoti labi ļoti labi ļoti labi 

(ar vārdnīcu, labi, ļoti labi, izcili, dzimtā) 

 

Programmēšanas 

valodas 

Zināšanu 

līmenis 
Pieredze 

Sertifikāts 

(Oracle, Microsoft, Brainbench) 

Delphi profesionāli 8 gadi - 

SQL profesionāli 8 gadi - 
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PL/SQL ļoti labi 3 gadi - 

VBA ļoti labi 2 gadi - 

HTML, Vbscript, 

Javascript 

ļoti labi 1 gads - 

ASP labi 0,5 gads - 

Assambler iesācējs - - 

Pascal iesācējs - - 

Prolog iesācējs - - 

C / C++ iesācējs 3,0 gadi - 

C # labi 4.0 gadi - 

XML labi 2,5 gadi - 

Basic X labi 2,5 gadi - 

Visual Basic .NET labi 2,5 gadi - 

 

Operētājsistēmas 
Zināšanu 

līmenis 

Pieredze 

lietošanā 

Pieredze 

administrēšanā 

Sertifikāts 

(Microsoft, Brainbench) 

Windows 7.0 profesionāli 0,5 gadi 0,5 gadi - 

Windows NT server profesionāli 3 gadi 3 gadi - 

Windows 2000 profesionāli 4 gadi 4 gadi - 

Windows 9.x profesionāli 3 gadi 3 gadi - 

Windows XP profesionāli 5 gadi 5 gadi - 

MS DOS 6.x ļoti labi 1 gads - - 

 

Sabiedriskais darbs  

2009. septembris Konferences ADBIS 2009, organizācijas komitejas vadītājs. 

2009.  - ..... Zinātņu akadēmijas pārstāvis FP7 ICT-Agri projektā 

2009.  - ..... NATO RTO, AVT kolēģijas Latvijas pārstāvis 

2008. - .... Starptautisku sumo robotu sacensību „Baltic Robot Sumo” idejas autors un viens no 

organizētājiem. Kopš 2008. gada ir noritējušas 5 sacensības. 

2007. - ... Konferences IADIS programmas komitejas loceklis 

2007. - ..... Viens no organizētājiem robotikas sacensībām Robotika 2008. 

2007. gada nogale Viens no organizētājiem otrajām robotikas sacensībām 

2007. gada 

sākums 

Idejas autors un viens no organizētājiem pirmajām robotikas sacensībām Latvijā – 

Robotika 2007. 

 

Zinātniskās publikācijas  

1.  
A.Nikitenko, J. Grundspenkis, Combining of  inductive, deductive and case-based reasoning: towards the 

development of hybrid intelligent system. Scientific Proceedings of Riga Technical University: 5th series 

“Computer science, Applied Computer Systems”, Riga, RTU Publishing, 2001, Vol. 8, p. 116 – 123. 

2.  A.Nikitenko, J.Grundspenkis, The kernel of hybrid intelligent system based on inductive, deductive and 

case based reasoning. KDS2001 Conference Proceedings, St. Petersburg, 2001, p. 138. – 146. 

3.  
A.Nikitenko, The structure of an intelligent system for complex environments. Proceedings of Riga 

Technical University: 5th series “Computer science, Applied Computer Systems (Special Issue)”, Doctoral 

consortium, The 11th International Conference on Information Systems Development, Riga, RTU 
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Publishing, 2002, Vol. 9, p. 46 - 52. 

4.  
A.Nikitenko, Inductive reasoning algorithms from the perspective of autonomous intelligent systems. 

Scientific Proceedings of Riga Technical University: 5th series “Computer science, Information Technology 

and Management Science”, Riga, RTU Publishing, 2003, Vol. 14, p. 10 – 17. 

5.  A.Nikitenko, A proposed structure for knowledge based hybrid intelligent systems for sophisticated 

environments. Varna, Bulgaria, KDS 2003 Conference Proceedings, 2003, Vol. 1, p. 25 – 31. 

6.  A.Nikitenko, Robot Control Using Inductive, Deductive and Case Based Reasoning. Varna, Bulgaria, KDS 

2005 conference proceedings, 2005, Vol. 2, p. 418 - 427. 

7.  A.Nikitenko, Intelligent Agent Control Using Inductive, Dedudctive and Case Based Reasoning. Riga, 

Latvia, ECMS 2005 Conference Proceedings, 2005, p. 486 - 492. 

8.  A.Nikitenko, Autonomous intelligent agent control in complex environments, Barcelona, Spain, EMSS 

2006 Conference Proceedings, 2006, p 251 – 260. 

9.  A.Nikitenko, Knowledge-based robot control, Varna, Bulgaria, KDS 2007 Conference proceedings, 2007, 

vol. 2, p.487 – 500. 

10.  A.Nikitenko, Autonomous robot navigation using knowledge-based control unit, Tallinn, Estonia, REM 

2007 Workshop proceedings, 2007, p. 93. – 98. 

11.  L.Sudraba, A.Nikitenko, „Application of mapping methods for solving navigation tasks of autonomous 

intelligent system„ – referāts RTU 48. starptautiskajā konferencē, Rīgā, 2007. gada oktobrī 

12.  A.Nikitenko, „Autonoma robota modelis” Militārais apskats, nr. 3/4, 2008. gada decembris, 89. – 96. lpp. 

13.  
M.Vanags, A.Nikitenko, M.Ekmanis, I.Andersone, I.Birzniece, G.Kulikovskis „Service oriented mine 

hunting classroom simulation system” proceedings of the 4th International scientific conference on 

Applied information and communication technologies, p. 95. – 101., Jelgava, Latvia, 2010. 

14.  A.Nikitenko, G.Kulikovskis, „Eight wheel robotic platform and its Fuzzy control system” proceedings of  

International conference on automation, robotics and control systems, p. 16. – 23. Orlando, USA, 2010. 

 

Izstādes un citas publikācijas 

1.  2008. gada oktobris – dalība izstādē „Baltic defence and industry”, Tartu, Igaunija 

Izstādīts stends, ka demonstrē autonomas robotizētas sistēmas darbību 

2.  

2009. gada septembris – dalība izstādē „Baltic defence and industry”, Rīga, Latvija 

- Autonoma robota tehniskā risinājuma prezentācija zinātnisko plakātu sesijā 

- ALKMAAR tipa mīnu kuģa darbības simulatora tehniskā risinājuma demonstrēšana zinātnisko plakātu 

sesijā 

3.  Jauno un inovatīvo tehnoloģiju izstādē RTU 2009. gadā (2 plakāti) un 2010. gadā (2 plakāti). 

 

Patenta pieteikumi 

1.  
Latvijas patenta pieteikums P-07-73 no 27.06.2007. „Astoņu riteņu robotizēta platforma”  Patenta Nr. 

LV13866, publicēts 20.05.2009. 

2.  
Latvijas patenta pieteikums P-09-118 no 29.06.2009. „Kāpurķēžu robotizēta platforma ar kustīgu 

kāpurķēžu segmentu”. Patenta Nr. LV14016B, publicēts 20.01.2010 

3.  
Latvijas patenta pieteikums P-09-119 no 29.06.2009. „Astoņu riteņu robotizēta platforma ar 

kāpurķēdēm”. Patenta Nr. LV14017B, publicēts 20.01.2010 

4.  
Latvijas patenta pieteikums P-11-100 no 21.07.2011. „Astoņu riteņu robotizēta platforma ar zemu 

novietotiem riteņu un šasijas balstu rotācijas centriem”.  

5.  Latvijas patenta pieteikums P-11-101 no 21.07.2011. „Astoņu riteņu robotizēta platforma ar papildus 
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atsperēm”.  

 

Vadītie maģistra darbi  

1.  Ilze Andersone „Telpas izpēte, izmantojot vairākus aģentus” 

2.  Ilze Birzniece „Induktīvo apmācības metožu pielietojums tēlu pazīšanā” 

3.  Aivis Bušs „Robota pašlokalizācijas metožu izpēte” 

4.  Oskars Gavriševs „Tematiskas informācijas meklēšana un izgūšana tīmeklī, balstoties uz ontoloģiju” 

5.  Agnis Melīts „Servisorientēta arhitektūra robotu vadībā” 

6.  Ivo Melkus „Latviešu valodas rokraksta alfabēta atpazīšana, izmantojot hibrīda intelektuālas sistēmas 

arhitektūru” 

7.  Jeļena Girdo „Personāla vadības un apmācības sistēmas projektēšana CMMI 3. līmeņa sertifikāta iegūšanai 

pēc ISO 9001:2008 sertificētai IT organizācijai” 

 

Vadāmie promocijas darbi  

1.  Ilze Andersone „Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana un realizācija” – ESF stipendijas 

saņēmēja; 

2.  Aivis Bušs „Pašlokalizācijas metodes izstrāde un realizācija daudzaģentu robotizētai sistēmai” 

 

Studiju priekšmeti  

1.  Windows Workflow Foundation tehnoloģijas pamati – atbildīgais pasniedzējs 

2.  Intelektuālu sistēmu izstrādes metodes (studiju projekts) - lektors 

3.  Autonomu un mobilu robotizētu sistēmu pamati – atbildīgais pasniedzējs 

4.  Robotu vadības sistēmas izstrādes projekts – atbildīgais pasniedzējs 

5.  Mašīnapmācība – atbildīgais pasniedzējs 

6.  Intelektuālu robotu darbību plānošana – atbildīgais pasniedzējs 

7.  Autonomas sistēmas un roboti – atbildīgais pasniedzējs 

8.  Robotizētu sistēmu modelēšanas pamati – atbildīgais pasniedzējs 

9.  Datizrace – atbildīgais pasniedzējs 

10.  Modernās robotu sistēmas– atbildīgais pasniedzējs 

11.  Microsoft Office SharePoint programmēšana– atbildīgais pasniedzējs 

 

Studiju programmas 

1.  Akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Intelektuālas robotizētas sistēmas” – programmas direktora 

vietnieks 

2.  Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Intelektuālas robotizētas sistēmas” – programmas direktora 

vietnieks 
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Dzīves gājums – CV 

1. Vārds, uzvārds: Iļja Galkins 

Dzimšanas datums  - 05/02/1973 

Telefons - +371 67089918 

E-pasta adrese – gia@eef.rtu.lv 

 

2. Darba gaitas (izaugsme) 

Izglītība 

No 1990. līdz 1993. gadam, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Enerģētikas un 
Elektrotehnikas fakultāte (EEF), inženierzinātņu bakalaura zinātniskais grāds 
industriālā elektronikā; 

No 1993. līdz 1994. gadam, RTU, EEF, inženiera elektriķa kvalifikācija elektronisko 
iekārtu specialitātē; 

No 1994. līdz 1996. gadam, RTU, EEF, inženierzinātņu maģistra zinātniskais grāds 
elektriskajā piedziņā un automātikā; 

No 1996. līdz 2001. gadam, RTU, EEF, inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds 
elektronikā un elektrotehnikā. 

 

Darba vieta, ieņemamais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs) 

1994. gadā, dzelzceļu depo „Zasulauks”, elektriķis; 

No 1994. līdz 1999. gadam, uzņēmums “Lāsma”, automātikas inženieris; 

No 1996. līdz 1999. gadam, RTU, EEF, laborants; 

No 1999. līdz 2001. gadam, RTU, EEF, lektors; 

No 2001. līdz 2003. gadam, RTU, EEF, docents; 

No 2003. līdz 2009. gadam, RTU, EEF, asociētais profesors un vadošais pētnieks; 

No 2009. līdz 2010. gadam, RTU, EEF, profesors; 

No 2009. līdz 2010. gadam, Tallinas Tehniskā universitāte (Tallina, Igaunija), 
viespētnieks; 

2008. gadā, Čibas universitāte (Čiba, Japāna), viespētnieks. 

 

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās,  

– 

3. Zinātniskā darbība 

o Zinātniskā kvalifikācija  - 

Maģistra darbs „Divu līmeņu tiešais frekvences pārveidotājs”, vadītājs Leonīds 
Ribickis, 1996. gads,  RTU, EEF;  

Promocijas darbs „Matricas veida frekvences pārveidotāja izpēte un izstrāde”, 
vadītājs Leonīds Ribickis, 2001. gads, RTU, EEF. 

 

o Apbalvojumi (balvas, medaļas, ordeņi un c.) –  

Šveices zinātnes balva (Swiss Science Award), 2001. gads, Geberta Rufa fonds; 
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Balva un atzinības raksts par uzvaru enerģētikas un elektrotehnikas zinātnisko 
darbu konkursā par darbu „Matricas veida frekvences pārveidotāja izpēte un 
izstrāde”, 2001. gads, Latvijas Izglītības fonds un PVAS „Latvenergo”; 

Balva zinātnē jaunajam zinātniekam par promocijas darbu „Matricas veida 
frekvences pārveidotāja izpēte un izstrāde”, 2002. gads, Latvijas Zinātņu 
akadēmija un AS „Aldaris”; 

Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālista sagatavošanu, 2005. gads, 
Latvijas Izglītības fonds un SIA „ABB”; 

Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālista sagatavošanu, 2006. gads, 
Latvijas Izglītības fonds; 

RTU gada jaunais zinātnieks, 2007. gads, RTU; 

Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālista sagatavošanu, 2007. gads, 
Latvijas Izglītības fonds un SIA „ABB”; 

 

o Eksperta darbības joma 

– 

o Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti – 

7. ietvara projekts „LITES”, ES struktūrfondu un „LITES” konsorcija dalībnieku 
līdzfinansējums; 

„Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un optimizācija”, RTU pētniecības 
projekts Nr. ZP10.1611, Latvijas Zinātnes padomes finansējums; 

„LED gaismekļa prototipa izstrāde ielu apgaismošanai”, RTU pētniecības 
projekts Nr. ZP-2009/14, RTU un PA ”Rīgas Gaisma” līdzfinansējums; 

„Vieda mirdzdiožu (LED) ielu apgaismojuma gaismekļa izstrāde un izpēte”, 
RTU pētniecības projekts Nr. FLPP-2010/3, RTU un PA ”Rīgas Gaisma” 
līdzfinansējums. 

 

o Promocijas darbu vadība – 

Alvis Sokolovs, no 2006. līdz 2010. gadam, „Elektromagnētiski savietojama 
matricveida pārveidotāja izstrāde un izpēte”, RTU 

Lauris Bisenieks, no 2006. līdz 2010. gadam, „Nepārtrauktas barošanas bloku ar 
specifiskiem enerģijas nesējiem vadības shēmu un vadības algoritmu izstrāde un 
izpēte”, RTU 

Andrejs Stepanovs, no 2006. līdz 2010. gadam, „Nepārtrauktas barošanas bloka 
ar specifiskiem enerģijas nesējiem izstrāde un izpēte”, RTU 

Aleksandrs Suzdalenko, no 2009. līdz 2010. gadam, „Autonomu energosistēmu 
izstrādes un pielietojuma analīze nelielu saimniecību sfērā”, RTU 

 

4. Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk.  mācību 

grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs) 

o Galkin I., Sokolovs A, „Comparison of Bus Bar Constructions for Matrix 
Converters”, Elect. Proceedings of IEEE International Symposium on Industrial 
Electronics ISIE2007 and paper abstract on page 66, Spain, Vigo, 2007 June 4-7. 

o Stepanov A., Galkin I., Bisenieks L., “Implementation of Supercapacitors in 
Uninterruptible Power Supplies”, Electronic Proceedings of 12th European 
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Conference on Power Electronics and Applications – EPE2007, Dialogue session 
DS3.9 – “Power Supplies”, paper 0566, Denmark, Aalborg, 2007. 

o Stepanov A., Galkin I., Bisenieks L., “PSPICE Simulation of an on-line converter 
powered by a photovoltaic array”, Magazine of Ukrainian Academy of Science 
«Технiчна Електродинамiка» (“Technical Electrodynamics”), Special Issue – 
Proceedings of the Conference «Силова Електонiка та Енергоефективнiсть 
2007» (“Power Electronics and Energy Efficiency 2007”), Volume 2, pages 79-82, 
Ukraine, Kiev, 2007 September 18-22. 

o 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. 

o Sokolovs A., Galkins I., “Bus bar construction considerations for matrix 
converters in integrated AC drives”, Scientific Journal “Przeglad 
Elektrotechniczny” (“Electrical Review”), ISSN 0033-2097, Vol. 83, Nr. 10/2007, 
pages 108-111, 2007. 

o 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. 

o L. Bisenieks, A. Stepanov, I. Galkin “Comparison of a Traditional Diode 
Photovoltaic Model and Simplified I-V Curve Based Model”, Proceedings of the 
5-th international symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and 
Power Engineering” (Tallinn University of Technology), pages 73-77, Estonia, 
Kuressaare, January 14-19, 2008. 

o A. Sokolovs, I. Galkin “Alternative Constructions of Bus Bars for 3x3 Matrix 
Converter in Integrated Drives”, Proceedings of the 5-th international 
symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” 
(Tallinn University of Technology), pages 95-98, Estonia, Kuressaare, January 14-
19, 2008. 

o Vinnikov D., Lehtla T., Strzelecki R., Galkin I., “Design and Development of the 
Middle-Frequency Isolation Transformer for the High-Voltage DC/DC 
Converter”, Proceedings of the 6th International Conference on Electrical 
Engineering ICEENG-6, (Toim.) The Military Technical College, Cairo, Egypt, 
May 27-29, 2008. 

o 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 

o A. Stepanov, L. Bisenieks, I. Galkin., “Comparison of Controllable Rectifiers for 
Direct-current Supply System” (in Russian), 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. 
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o A. Sokolovs, I. Galkin, „Cost and Space Effective IGBT Gate Drive Circuit for Bi-
directional Switch of Matrix Converter”, Proceedings of the 11th Biennial Baltic 
Electronic Conference BEC2008, ISBN: 978-1-4244-2059-9, pages 293-296, Tallinn-
Laulasmaa, Estonia, October 6-8, 2008. 

o 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, October 6-8, 2008. 

o Galkin I., “Fundamentals of MSP430 Microcontrollers” (in Latvian, original data 
– Galkins I., “MSP430 mikrokontrolleru pielietošanas pamati”) Rīga, RTU 
Publishing House, 2009, ISBN 978-9984-32-460-9. 

o A. Sokolovs, I. Galkin, “800V DC-DC Power Supply for gate Driver of a Common 
Two Transistor Leg of Voltage Source Inverter”, Proceedings of the 6-th 
international symposium “Topical Problems of Education in the Field of 
Electrical and Power Engineering” (Tallinn University of Technology), pages 59-
62, Estonia, Kuressaare, January 12-16, 2009. 

o A. Sokolovs, A. Stepanov, I. Galkin, “High frequency sine wave PWM generation 
– programmable logic, microprocessor and analogue approach”, Proceedings of 
the 6-th international symposium “Topical Problems of Education in the Field of 
Electrical and Power Engineering” (Tallinn University of Technology), pages 63-
66, Estonia, Kuressaare, January 12-16, 2009. 

o L. Bisenieks, A. Stepanov, I. Galkin, “Challenges in elaboration of a 
modular power converter”, Proceedings of the 7-th international symposium 
“Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering” 
(Tallinn University of Technology), pages 5-8, Estonia, Narva-Joesu, June 15-20, 
2009. 

o Stepanovs A., Galkins I., Bisenieks L., “Development of Fast and Easy 
Reconfigurable Modular Power Converter”, Magazine of Ukrainian Academy of 
Science «Технiчна Електродинамiка» (“Technical Electrodynamics”), Special 
Issue – Proceedings of the Conference «Силова Електонiка та 
Енергоефективнiсть 2009» (“Power Electronics and Energy Efficiency 2009” – 
Ukraine, Alushta, September 21-26, 2009), ISSN 0204-3599, Volume 5, pages 17-
20, Kiev, 2009. 

o Sokolovs A., Galkin I., “Investigation of Gate Drivers for Snubberless 
Overvoltage Suppression of Power IGBTs”, Electronic Proceedings of the 
International Conference on Electrical Drive and Power Electronics – EDPE2009, 
Dubrovnik, Croatia, October 12-14, 2009. 

o Sokolovs A., Galkin I., “Analysis of Gate Drivers for Overvoltage Suppression in 
Matrix Converters for Integrated Drives”, Scientific Journal of Riga Technical 
University, Series 4 , Special Issue (Volume 25) – Proceedings of the 50th 
International Conference of Riga Technical University (Latvia, Riga, September 
21-26, 2009), ISSN 1407-7345, pages 103-106, Riga, RTU Publishing House, 2009. 

o Stepanovs A., Galkins I., Bisenieks L., “Development of a Modular Power 
Converter”, Scientific Journal of Riga Technical University, Series 4 , Special 
Issue (Volume 25) – Proceedings of the 50th International Conference of Riga 
Technical University (Latvia, Riga, September 21-26, 2009), ISSN 1407-7345, 
pages 107-110, Riga, RTU Publishing House, 2009. 
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o Galkin I., Avotinsh A., Suzdalenko A., Ribickis L., “Comparison and Choice of 
Supply and Driver Unit for Power LED Luminary”, Scientific Journal of Riga 
Technical University, Series 4 , Special Issue (Volume 25) – Proceedings of the 
50th International Conference of Riga Technical University (Latvia, Riga, 
September 21-26, 2009), ISSN 1407-7345, pages 137-140, Riga, RTU Publishing 
House, 2009. 

o Galkin I., Suzdalenko A., “Analysis of the Actual Current Paths of an Integrated 
Matrix Converter”, Electronic Proceedings of 12th International Conference on 
Electrical Machines and Systems (ICEMS2009), Tokyo, Japan, November 15-18, 
2009, ISBN 978-1-4244-5177-7, INSPEC Accession Number 11084437, IEEE Digital 
Object Identifier 10.1109/ICEMS.2009.5382851. 

 

5. Izgudrojumi, patenti 
a. Zemas induktivitātes kopņu sistēma asinhronajai piedziņai ar matricveida 

frekvenču p1ārveidotāju; īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, 
Rīga LV1658, LV; autori: Alvis SOKOLOVS, Iļja GALKINS; numurs: LV13753B; 
datums: 26/05/2008. 

b. Zemas induktivitātes kopņu sistēmas integrētajai asinhronajai piedziņai ar 
matricveida frekvenču pārveidotāju; īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte, 
Kaļķu iela 1, Rīga LV1658, LV; autori: Iļja GALKINS, Alvis SOKOLOVS; numurs: 
LV13754B; datums: 26/05/2008. 

  

 Datums      Paraksts/Atšifrējums 
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Dzīves un darba gājums 
( CURRICULUM VITAE) 

 

Personas dati: 

Vārds, uzvārds:  Aleksandrs Glazs 

Personas kods:  070439-10402 

Dzimšanas datums:  1939.gada 7. aprīlī 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 

Pilsonība:                           Latvijas Republikas pilsonis 

Dzīves vieta:   Aglonas iela 4 – 60, Rīga, LV-1057 

E-pasts:   glaz@egle.cs.rtu.lv 

Tālruņi:                          darbā -   +371 67089542 

                                          mājās -   +371 67254353 

                                           mob. -    +371 29289793 

Iegūtā izglītība: 

 1966.g. Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Diploms CN 

470560. 

Zinātniskie grādi : 

 Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.ing., Diploms: B-Dh N 00065 1993.g. 19.februāra 

Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H-07 lēmums).  

 Tehnisko zinātņu doktors (Diploms: DT N 01577744 Augstākā atestācijas komisija, 1992.g. 

17.jūlijā). Disertācija "Lēmumu kārtulu parametriskā un strukturālā adaptācija atpazīšanas 

uzdevumos" aizstāvēta 1992.g. 21.maijā Maskavā, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Skaitļošanas 

Centrā. 

 Tehnisko zinātņu kandidāts (Diploms: MTN N 075963 Augstākā atestācijas komisija, 1971.g. 

26.aprīlī Rīgas Politehniskā institūta padomes lēmums). 

Akadēmiskie nosaukumi: 

 Profesors (Diploms N 49, RTU Senāta lēmums, N 455, 2001.g. 29, janvarī).  

 Profesors (Atestāts N 008, 1992.g. 23.aprīlī Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts 

institūta padomes lēmums).  

 Docents (Atestāts DC N 015222 Augstākā atestācijas komisija, 1977.g. 5.oktobrī).  

 Baltijas informatizācijas akadēmijas īstenais loceklis (Diploms: BA N 0026, 1996.g. 18.septembrī) 
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Darba pieredze: 

 No 1999.g. Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors 

 No 1997. g. RTU, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte: 

 Lēmumu atbalsta sitēmu katedras profesors 

  Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Attēlu apstrādes un datorgrafikas 

profesora grupas profesors 

 

 1971.-1997.g. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūts: 

- Vec. pasniedzējs, docents 

- Profesors, katedras vadītājs 

Valodas: 

 Latviešu, angļu, krievu  

Zinātniskās kvalifikācijas vērtēšana (par pēdējiem 6 gadiem, 2004. -2010. gg.): 

Zinātniskās publikācijas: 

Zinātnisko publikāciju kopējais skaits ir vairāk par 150, tai skaitā pēdējo 4 gadu laikā (no 2008.g. 

līdz 2011.g.): 

1. A.Sisojevs, A.Glazs. An new approach of visualization of free-form surfaces by a ray tracing 

method. // The 14th IEEE Mediterranean Electro technical Conference, May 5-7, 2008., 872-875 

pp.,(iekļauta  IEEE Xplore, Scopus datubāzēs). 

2. K. Krečetova, A. Glazs Volume Estimation of Pathology Zones in 3D Medical Images // IFMBE 

Proceedings. 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological 

Engineering, Antwerp, Belgium, 2008, 617-620 pp., (iekļauta SpringerLink datubāzē 

<www.springerlink.com>) 

3. Smoļaninovs V., Glazs A. On one method to improve videoimage quality // Automatic Control and 

Computer Sciences. - Rīga, Latvija, 2009. - 71.-80. lpp.,(iekļauts SpringerLink datubāzē 

www.springerlink.com un pieejams internetā www.edi.lv) 

4. Krečetova K., Glazs A., Platkājis A. Slimības diagnostika pēc datortomogrāfijas datiem // RTU 

zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 8.-14. lpp., (iekļauta Ebscohost datubāzē 

<www.ebscohost.com>, sadaļā Computers & Applied Sciences Complete, ) 

5. Sisojevs A., Krechetova K., Glazs A. 3D Modeling of Free-Form Object (Interpolation, Visualization 

and Volume Estimation)// The 17th International Conference on Computer Graphics, Visualization 

and Computer Vision WSCG'2009 proceedings. – Plzen: University of West Bohemia, 2009. - 125 - 

128 p. (Database: Thompson Reuters ISI. Publikācija brīvi pieejama WSCG Digital Library, 
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Internets: http://wscg.zcu.cz/DL/wscg_DL.htm) 

6. Sisojevs A., Glazs A. Efficient approach to direct B–spline surface rendering by a ray tracing// The 

17th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 

WSCG'2009 proceedings. – Plzen, 2009. - 13 - 16 p. (Database: Thompson Reuters ISI. 

Publikācija brīvi pieejama WSCG Digital Library, Internets: http://wscg.zcu.cz/DL/wscg_DL.htm) 

7. Bolochko K., Glazs A. Contour Processing and 3D Visualization in Medical Images // Biomedical 

Engineering. Proceedings of International Conference, 14th Annual International Biomedical 

Engineering Conference, Lietuva, Kaunas, 28.-29.oktobrī., 2010, 216.-219. pp. (brīvi pieejama 

Kauņas Tehnoloģiskās universitātes Biomedicīnas Inženierijas Institūta tīmekļa vietnē - 

http://www.bmii.ktu.lt/en/conference/archive/bi2010) 

8. Krechetova K., Sisojevs A., Glazs A., Platkajis A. Medical Image Region Extraction and 3D 

Modeling Based on Approximating Curves// International Journal of Advanced Materials Research. 

– Trans Tech Publications: Switzerland, 2011. – Vol. 222, – pp. 285 – 288. (Database: 

Scientific.Net. Publikācija pieejama par maksu) 

9. Bolochko K., Kovalovs M., Glaz A., Medical Image 3D Visualization by Vector Based Methods // 

IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Computer Graphics, 

Visualization, Computer Vision and Image Processing, 24-26 July, 2011 

Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā: 

 Pēdējo sešu gadu laikā piedalījies 4 LZP pētījumu projektos (sk. pielikumu 3): 

 LZP projekta Nr.09.1564 dalībnieks 

 LZP projekta Nr.09.1240 dalībnieks 

 LZP projekta Nr.05.1642 vadītājs  

 LZP projekta Nr.01.0854 vadītājs 

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomē: 

 LZP ekspertu komisijas loceklis (Datorzinātne). Projekta Nr. 10.1581. Transformētā laika signālu 

apstrāde reālā laika sistēmās, 2009.-2012. gg., eksperts (sk. pielikumu 4) 

 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 

Lekciju un semināru (kursu) vadība. Studiju priekšmetu programmu izstrāde: 

 DAA300. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, 2  KP 

 DAA515. Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes, 4 KP  

 DAA402. Scēnu analīze, 3 KP  

 DAA501. Datorredze, 4 KP  

 DAA604. Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē, 8 KP  
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 DAA603. Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos, 5 KP  

 DAA601. Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana, 10 KP 

Studiju programmu izstrāde un vadība: 

 RDBF0 – Automātika un datortehnika, bakalaura akadēmiskās studijas 

 DMF0 – Automātika un datortehnika, maģistra akadēmiskās studijas 

 DGF0 – Automātika un datortehnika, profesionālā maģistra studijas 

 DDF6 – Automātika un datortehnika, doktora studijas 

Sagatavotie mācību līdzekļi:  

Mācību lidzekļu kopējais skaits ir 14, tajā skaitā par periodu 2004. – 2010. gg.: 

 A. Glazs. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati. (Lekciju konspekts, ORTUS), 118 lpp., 2010 

 A.Glazs Grafisko primitīvu veidošanas algoritmi. (Elektroniska versija), RTU, DITF, DAD institūts, 

Rīga, 26 lpp., 2004. 

Organizatoriskā kompetence: 

 Pattern Recognition Society (USA) loceklis no 1997 g. 

 Latvijas Augstskolu Profesora Asociācijas loceklis 

 RTU Senāta loceklis 

 DITF Domes loceklis 

 Promocijas padomes "RTU P-07" loceklis 

 Informācijas tehnoloģijas nozares Profesoru padomes loceklis 

 RTU Zinātnisko rakstu 5.sērijas "Datorzinātne" tematiskā izlaiduma "Datorvadības tehnoloģijas" 

redkolēģijas loceklis 

 Latvijas Zinātnieku savienības biedrs 

 2008., 2009. gg. starptautisko konferenču „Biomedical Engineering” zinātniskās un programmas 

komisijas loceklis (sk. pielikumu 5) 

 Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors 

 Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesoru grupas vadītājs 

Atzinības: 

 2007.g. atzinību raksti no A/S "DATI" (AS „Exigen Services DATI”) un Latvijas izglītības fonda par 

augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu. 

CURRICULUM VITAE 
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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 3 2 2 
 

4. Darba pieredze  
5.  

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 
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Amats: Vadošais pētnieks 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (01/2009) 

līdz (tagad) 
 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, Industriālās 

elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra 

Amats: docents 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (03/2011) 

līdz (tagad) 
 

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Dzelzceļa 

transporta institūts 

Amats: docents 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

no (11/2011) 

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 (01/2011) 
 

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. Pedagoģiskā darbībā 
Mācību priekšmets: EEI500. Adaptīvās signālu apstrāde. 3KP 

Laika periods : 2010.-2012.m.g. 
 

Mācību priekšmets: EDR500. Lokomotīvju jaudas pārvadi un elektroiekārtas. 4KP 

Laika periods : 2010.-2012.m.g. 
 

Mācību priekšmets: EEI689 Rūpniecisko robotu vadības kontrolleru programmēšana. 3KP 

Laika periods : 2010.-2012.m.g. 
 

Mācību priekšmets: EEI354 Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā. 3KP 

Laika periods : 2010.-2012.m.g. 
 

Mācību priekšmets: EDR577 Skaitliskās metodes un inženierprogrammas transporta uzdevumos 

4 KP 

Laika periods : 2010.-2012.m.g. 
 

Mācību priekšmets: EEI482 Loģistikas metodes industriālajā elektronikā un enerģētikā 2 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
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Mācību priekšmets: EEI481 Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā 3 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
 

Mācību priekšmets: EEI352 Programmēšanas valodas datortehnoloģijās 3 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
 

Mācību priekšmets: EDE400 Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos 3 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
 

Mācību priekšmets: EDE506 Objektorientētā programmēšana transporta uzdevumos 3 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
 

Mācību priekšmets: EEI340 Mehatronisko sistēmu elektrisko procesu modelēšana 2 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 
 

Mācību priekšmets: EEI211 Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) 2 KP 

Laika periods : 2005.-2008. Pedagoģiskā darbība doktorantūras ietvaros 

Diplomdarbu vadīšana 

Tēma: Maģistra darbs „Intelektuālā kontrollera ģenētiskais algoritms sliežu 

transporta drošības uzdevumos” 

Students: M.Reigulis 

Laika periods : 2010.-2011.m.g. 
 

Tēma: Maģistra darbs „Programmējamais kontrolleris daudzstadiju sarakstu 

sastādīšanai elektriskā transporta sistēmās” 

Students: M.Ļevčenkovs 

Laika periods : 2010.-2011.m.g. 
 

Tēma: Inženierprojekts „Ritošā sastāva jauno bezvadu kustības vadības adaptīvo 

iekārtu izstrāde” 

Students: T.Draboviča 

Laika periods : 2010.-2011.m.g. 
 

Tēma: Inženierprojekts „Adaptīvas Sildīšanas, Ventilācijas un Kondicionēšanas 

Sistēmas izstrāde ar izplūdusī loģikas programmējamo kontrolleru” 

Students: T.Kostjkina 

Laika periods : 2010.-2011.m.g. 
 

Tēma: Maģistra darbs „Objektorientētā elektrotransporta sistēmu modelēšana” 

Students: A.Potapovs 

Laika periods : 2009.-2010.m.g. 
 

Tēma: Bakalaura darbs ar projekta daļu „Ģenētiskā algoritma aritmētisko operatoru 

programmēšana elektriskā transporta vadības kontrollerim” 

Students: Roberts Sils 

Laika periods : 2009.-2010.m.g. 
 

Tēma: Bakalaura darbs ar projekta daļu „Neironu tīkla programmēšana 

elektrotransporta iebūvētās sistēmās” 

Students: Antons Gerasimovs 

Laika periods : 2009.-2010.m.g. 
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Tēma: Bakalaura darbs „Dzelzceļa transporta drošības vadības kontrollera statistiskās 

pārbaudes metode” 

Students: Nikolajs Kovšuns 

Laika periods : 2009.-2010.m.g. 
 

Tēma: Bakalaura darbs „Saraksta teorijas metodes modelēšana elektriskā transporta 

sistēmās” 

Students: M.Ļevčenkovs 

Laika periods : 2008.-2009.m.g. 
 

Tēma: Bakalaura darbs „Ģenētiskā algoritma turnīra selekcijas procedūra elektriskā 

transporta optimālai vadībai” 

Students: M.Reigulis 

Laika periods : 2008.-2009.m.g. 

 

7. Piedalīšanās zinātniskos pētniecības projektos: 
 

Projekta nosaukums: „pSafety Certification with Reusable Software Components„  

ARTEMIS-1-Call-2010, Nr. 269265 

Projekta periods: 2011-2012. gads 
 

Projekts nosaukums: EUROPEAN RAIL RESERCH NETWORK OF EXELLENCE PLT – 506513. 

Projekta periods: 2007.-2011.gads 
 

Projekta nosaukums: Vilciena bremzēšanas ceļa noteikšanas patentētās iekārtas un vilciena kustības 

posmu pārbaudes patentētās iekārtas starptautiskais patentmeklējums. FLPP-

2011/13 

Vadītājs: Mihails Gorobecs, Dr.sc.ing., vad. pētn. 

Projekta periods: 2011. gads 
 

Projekta nosaukums: Dzelzceļa pārbrauktuvju intelektuālo drošības iekārtu un algoritmu izstrāde. 

FLPP-2011/14 

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2011. gads 
 

Projekta nosaukums: Ritošā sastāva jauno kustības vadības iekārtu drošuma testēšana avārijas 

situācijās. FLPP-2010/32 

Vadītājs: Mihails Gorobecs, Dr.sc.ing., vad. pētn. 

Projekta periods: 2010. gads 
 

Projekta nosaukums: Ritoša sastāva jaunas diagnostikas iekārtas drošuma testēšana avārijas 

situācijās. FLPP-2010/34  

Vadītājs: Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing., prof. 

Projekta periods: 2010. gads 
 

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 
 



94 
 
 

 

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: „Connectivity and Safety of Embedded Railway Intelligent Systems (COFERIS)„ 

ARTEMIS-1-Call-2009. Proposal N° 100270 

Projekta periods: 2009. 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: 7. IP „Safer and Cross-operapble Rolling Stock”.  Acronym "SAFCORS" 

Programme “Transport (including Aeronautics)“ - Call ID FP7-SST-2008-RTD-1. 

Proposal N° 233653 

Projekta periods: 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 
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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 

 

8. Cita nozīmīga informācija:  
Patenti: 

Starptautiskie 

patenti: 

PCT/EP2011/067474. Device for Safe Passing of Motor Vehicle over Level Crossings 

Using Satellite Navigation Systems. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, I.Raņķis, L.Ribickis, 

P.Balckars, A.Potapovs, I.Alps, I.Korago, V.Vinokurovs, 6.10.2011. (26.07.2011.) 

WO 2011/115466 A2, (PCT/LV2011/000004) Controlling Device of Railway Track 

Sections. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, J.Greivulis, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, 

A.Bobeško. 22.09.2011. (17.03.2010.) 

 

Latvijas patenti: Patenta pieteikums Nr. P-11-102. Iekārta drošai autotransporta pārbrauktuvju 

šķērsošanai izmantojot satelītu navigācijas sistēmas. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, 

I.Raņķis, L.Ribickis, P.Balckars, A.Potapovs, I.Alps, I.Korago, V.Vinokurovs, 26.07.2011. 

Patenta pieteikums  Nr. P-11-76. Vilcienu pretsadursmju iekārta ar satelītu navigāciju. 

A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, I.Raņķis, L.Ribickis, P.Balckars, A.Potapovs, 23.05.2011. 

Patents Nr. LV13978 B. Vilciena avārijas bremzēšanas iekārta. Gorobecs M., Greivulis J., 

Ļevčenkovs A., Balckars P., Ribickis L.  14.05.2009. 

Patents Nr. LV 14156 B. Vilciena kustības posmu pārbaudes iekārta. A.Ļevčenkovs, 

M.Gorobecs, J.Greivulis, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, A.Bobeško. 17.03.2010. 

Patents Nr. LV 14187 B. Vilciena bremzēšanas ceļa noteikšanas iekārta. A.Ļevčenkovs, 

M.Gorobecs, J.Greivulis, I.Uteševs, P.Balckars, L.Ribickis, V.Stupins, S.Holodovs, I.Korago 

 
 

Zinātniskās konferences: 

Starptautiskās 

konferences: 

 

o Starptautiskā konference 21th International Conference on Multi-Criteria Decision 
Making, referāts „Decision Making for Safety Tasks of Railway Transport in 
Intelligent Embedded Devices” 2011. gada 11-16.jūnijā, Juvasķūļā, Somija  

o Starptautiskā konference 7th International Conference on Intelligent Technologies in 
Logistics and Mechatronics Systems 2011, Lietuva, Paņevežā, 4.-5. jūnijs, 2011. 

o Starptautiskā konference „14th  International Conference EPE-Power Electronics and 
Motion Control”, 2010. 5.-8. septembris 2010, Ohrida, Maķedonija 

o Starptautiskā konference  „18th International Symposium „Towards more 
competitive European rail system”, 2010.g. 26-27.maijs, Žilina, Slovākija 

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. 
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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 „16th Mediterranean Conference on Control and 

Automation”, 2008.g. 25-27. jūnija. Ajaccio, Francija 
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 citas 

Zinātniskās publikācijas:  

Starptautiskās 

publikācijas: 

 

o M.Gorobetz, A.Levchenkov, T.Drabovich. Traffic Light Detection Algorithm for 
Adaptive Wireless System of Railway Rolling Stock //In Scientific Journal of RTU. 4. 
series., Enerģētika un elektrotehnika. - 2011 

o A.Levchenkov, M.Gorobetz. Decision Making for Safety Tasks of Railway Transport in 
Intelligent Embedded Devices. //In Proceedings of International Conference on 
Multiple Criteria Decion-Making, Jyvaskyla, Finland, June 11-15, 2011 

o I.Alps, M.Gorobetz, A.Levchenkov. Algorithm for Increasing Traffic Capacity of Level-
Crossing Using Scheduling Theory //In Proceedings of the 6th International 
Conference ITELMS 2011, Lietuva, Paņevežys, 4.-5. jūnijs, 2011. 

o M. Gorobetz, A. Potapovs, A. Levchenkov. Interaction of Real and Embedded Devices 
for Intelligent Control of City Electric Transport. // In Proceedings of 10th Transport 
Systems Telematics, Katowice-Ustron, Poland, 24-27 October 2010. 

o M.Gorobetz, A.Levchenkov, L. Ribickis, P.Balckars. Immune Algorithm for Intelligent 
Controller in Braking System of Electric Railway Transport. //In Proceedings of 14th  
International Conference EPE-PEMC 2010. Ohrid, Macedonia, September 5 – 8 , 
2010 

o М.Gorobetz, А.Levchenkov, P. Balckars, L. Ribickis. Genetic Algorithm for Intelligent 
Braking Controller in Railway Transport System //In Proceedings of 18th 
International Symposium „Revitalization of Economy – New challenge for European 
Railway”, Zilina, Slovakia, 26-27 May 2010, pp. 185-192 

o А.Levchenkov, М.Gorobetz, P. Balckars, L. Ribickis Intelligent Braking System and 
Immune Algorithm for Rolling Stock // In Proceedings of 18th International 
Symposium „Revitalization of Economy – New challenge for European Railway”, 
Zilina, Slovakia, 26-27 May 2010, pp. 177-184 

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 
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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 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 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. 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 61 raksts) 

 

Mācību 

grāmatas un 

metodiskie 

līdzekļi: 

 

o A.Ļevčenkovs, M. Gorobecs, L.Ribickis. Vizuālorientēta programmēšana industriālā 
elektronikā. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2010, 522. lpp. 

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, 69. 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 
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Rezultāts: 2-3 vieta maģistrantu grupā 

9. Kontaktinformācija: 
 

Adrese: Latvija, Rīga, LV 1046, Dreiliņu ielā  16, dz. 70. 

Tālruņa Nr.: tālr. (+371)26749762 

E-pasta adrese: mihails.gorobecs@rtu.lv 

 

 

2011. gada 25. oktobris      M.Gorobecs 

Jāņa Grundspeņķa 

dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) 
 

 

 

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 

Vārds, uzvārds: Jānis Grundspeņķis 

Personas kods:  190642-10542 

Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija 

Dzīves vietas adrese: Saldus iela 3b-14, LV-1007, Rīga, Latvija 

 

1.1. Izglītība 

 

1993 Inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, 

Habilitācijas padome H-07, diploms B-Dh 000078, 22.12.1993.) 

1992 Inženierzinātņu doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, diploms B-D 

No.000198, 14.09.1992.) 

1972 Tehnisko zinātņu kandidāts (Rīgas Politehniskais institūts, diploms MKD 

No. 017847, 25.12.1972.) 

1965 Inženieris-elektriķis automātikā un telemehānikā (Rīgas Politehniskais 

institūts, diploms C No. 470004, 25.12.1965.) 

1949-1960 Rīgas 28.vidusskola 

 

1.2. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (Diploms Nr. A-152, 20.11.2003.) 
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Inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, Habilitācijas padome H-07, 

Diploms B-Dh 000078, 22.12.1993.) 

Rīgas Tehniskās universitātes profesors (Diploms Nr. 50, 29.01.2001.) 

 

1.3. Nodarbošanās 

 

Kopš 1994 Dekāns, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

Kopš 1994 Direktors, RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 

Kopš 1994 Katedras vadītājs, RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Kopš 1994 Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte 

1980-1992 Katedras vadītājs, RPI (RTU) Automatizēto vadības sistēmu katedra 

1979-1994 Docents, RPI (RTU) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 

Automatizēto vadības sistēmu katedra 

1972-1979 Asistents, lektors, RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 

Automatizēto vadības sistēmu katedra 

1968-1971 Aspirants, Rīgas Politehniskais institūts 

1963-1968 Inženieris, RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 

Elektromodelēšanas problēmu laboratorija 

 

1.4. Valodu lietošanas prasmes 

 

Latviešu – dzimtā 

Angļu – pārvaldu brīvi 

Krievu – pārvaldu brīvi 

 

 

 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

2.1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 

 

Projekta vadītājs 

2006.-2008.g. ESF projekts “RTU akadēmiskās studiju programmas “DATORSISTĒMAS” 

datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana” (Līguma Nr. 

2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007) 
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2006.-2007.g. ESF projekts “RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana 

absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai” (Līguma Nr. 

2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007) 

2005.-2007.g. ESF projekts “RTU akadēmiskās studiju programmas “DATORSISTĒMAS” kursu 

pilnveidošana” (Līguma Nr. 2005/0125/VPD1/ ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007) 

1999.-2003.g. SOCRATES/ERASMUS programmas projekts “MOCURIS – Modern Curriculum in 

Information Systems at Master Level” (Līguma Nr. 69077-IC-1-1999-1-LT-ERASMUS-CDA-2) 

 

Koordinators no Latvijas puses 

2008.-2011.g. SOCRATES “ETN TRICE – Erasmus European Thematic Network for Teaching, 

Research, Innovation in Computing Education” (Līguma Nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-

ENW) 

2004.-2008.g. Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas starptautiskais projekts “KALEIDOSCOPE” 

2004.-2007.g. SOCRATES “ETN DEC – Erasmus European Thematic Network for Doctoral 

Education in Computing” (Līguma Nr. 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN) 

2004.-2006.g. EK Leonardo da Vinči programmas projekts “SocSimNet – Competence Network 

for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation 

and Research” 

2001.-2004.g. SOCRATES “ECET – European Computing Education and Training Thematic 

Network” (Līguma Nr. 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS) 

 

Izpildītājs 

2004.-2006.g. Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas projekts eLOGMAR-M 

 

2.2. Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu 

dalībnieks vai vadītājs 

 

2.2.1. LZP granti 

 

Projekta vadītājs 

2009.g. Nr. 09.1269 “Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstīta 

intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde” 

2005.-2008.g. Nr. 05.1644 “Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana 

apmācības procesu intelektuālam atbalstam” 

2001.-2004.g. Nr. 01.0845 “Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu 
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pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās” 

1997.-2000.g. Nr. 96.0489 “Intelektuāla daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes sistēma 

struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu konstruēšanai”  

1994.-1996.g. Nr. 93.586 “Intelektuāla sistēma strukturizētas sistēmu analīzes metožu un līdzekļu 

izveidošanai” 

1991.-1993.g. Nr. 90.136 “Ekspertu sistēmu izstrādāšana tehnisku objektu projektēšanas sākuma 

stadiju nodrošināšanai” 

 

Izpildītājs 

2007.g. Nr. 07.2057 “Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz 

nākotni orientētiem pētījumiem” 

 

2.2.2. IZM-RTU pētniecības projekti 

 

Projekta vadītājs 

2008.g. Nr. R7387 “Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā 

zināšanu vērtēšanas sistēmā” 

2007.g. Nr. R7197 “Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai 

jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai” 

2006.g. Nr. U7117 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu 

pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei” 

2005.g. Nr. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes 

atbalstam” 

 

 

 

Izpildītājs 

2007.g. Nr. R7199 “Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde” 

 

2.2.3. RTU iekšējie pētniecības projekti 

 

Projekta vadītājs 

2009.-2010.g. Nr. ZP-2009/33 “Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritma 

izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti” 

2009.g. Nr. FLPP-2009/9 “Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas 
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izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības 

noteikšanas matemātisko modeli” 

2007.-2008.g. Nr. ZP-2007/07 “Autonoma robota platforma” 

2006.-2007.g. Nr. ZP-2006/06 “Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu 

oriģinalitātes noteikšanai” 

 

Izpildītājs 

2007.g. Nr. ZP-2007/06 “Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa 

izstrāde” 

 

2.3. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs 

 

LZP nozares “Informātika un inženierzinātnes” komisijas loceklis 

 

2.4. Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 

 

Latvijas Modelēšanas un imitācijas biedrības Domes loceklis 

Rīgas informācijas tehnoloģijas institūta (RITI) Domes loceklis 

Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Augstskolu profesoru apvienības biedrs 

 

2.5. Saņemtie patenti un licences 

 

Nav 

 

2.6. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

 

Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: apmēram 200 

 

1. Grundspenkis J. Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System: Experience 
of Development and Practical Use. Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in 
the Digital Age, Springer Science+Business Media LLC, New York, Dordrecht, Heidelberg, 
London, 2011, pp. 179-198. 

2. Grundspenkis J. MIPITS and IKAS – Two Steps towards Truly Intelligent Tutoring System 
Based on Integration of Knowledge Management and Multiagent Techniques. Proceedings of 
the International Conference on E-learning and the Knowledge Society, August 26-27, 2010, 
Riga, Latvia, pp. 22-39. 

3. Grundspenkis J. Usage Experience and Student Feedback Driven Extension of Functionality of 
Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. Communication and 
Cognition, 1-2, 2010, pp. 1-20. 

4. Grundspenkis J. Concept Maps as Knowledge Assessment Tool: Results of Practical Use of 
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Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the IADIS International Conference 
Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009), Italy, Rome, November 20-
22, 2009, pp. 258-266. 

5. Grundspenkis J. and Mislevics A. Intelligent Agents for Business Process Management 
Systems. Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating 
Information System Ecology, (M. Pankowska, Ed.), IGI Global, 2009, pp. 97-131. 

6. Grundspenkis J. Knowledge Creation Supported by Intelligent Knowledge Assessment 
System. Proceedings of the 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics, June 29-July 2, 2008, Orlando, Florida, USA, Volume VII, IIIS, Orlando, Florida, 
USA, pp. 135-140. 

7. Anohina A. and Grundspenkis J. A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive 
Knowledge Assessment. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 155, (O. 
Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas, Eds.), Databases and Information Systems IV, IOS Press, 
Amsterdam, 2007, pp. 263-276. 

8. Grundspenkis J. Agent Based Approach for Organization and Personal Knowledge Modelling: 
Knowledge Management Perspective. Journal of Intelligent Manufacturing, 18(4), Springer, 
2007, pp. 451-457. 

9. Grundspenkis J. Intelligent Agent and Knowledge Management Perspectives for the 
Development of Intelligent Tutoring Systems. Proceedings of the 9th International 
Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007), Madeira, Portugal, June 13-16, 
2007, Vol. SAIC, pp. 380-388. 

10. Anohina A., Graudina V., Grundspenkis J. Using Concept Maps in Adaptive Knowledge 
Assessment. Advances in Information Systems Development: New Methods and Practice for 
the Networked Society, Vol. 1, (G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J. 
Zupančič, Eds.), Springer US, 2007, pp. 469-479. 

11. Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards Knowledge Management Oriented Information 
System: Supporting Research Activities at the Technical University. Advances in Information 
Systems Development: New Methods and Practice for the Networked Society, Vol. 1, (G. 
Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J. Zupančič, Eds.), Springer US, 2007, 
pp.135-145. 

12. Grundspenkis J. Information Society Development in Latvia: Current State and Perspectives. 
Advances in Information Systems Development – Bridging Gap Between Academia and 
Industry, Vol. 1, (A.G. Nilsson et. al., Eds.), Springer, New York, 2005, pp. 471-480. 

13. Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agent Paradigm on Knowledge 
management. Intelligent Knowledge-Based Systems, (C.T. Leondes, Ed.), Vol. 1, Kluwer 
Academic Press, New York, 2004, pp. 164-206. 

14. Grundspenkis J. Development of Hybrid Intelligent Systems: Integration of Structural 
Modelling, Intelligent Agent and Knowledge Management Techniques. Scientific Proceedings 
of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 
17, RTU Publishing House, Riga, 2003, pp. 7-30. 

 

 

 

3. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
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3.1. Aizstāvētie promocijas darbi 

 

2009.g. Egons Lavendelis. “Atvērta daudzaģentu arhitektūra un metodoloģija intelektuālu mācību 

sistēmu izstrādei” 

2007.g. Alla Anohina. “Adaptīvas apmācības un zināšanu vērtēšanas intelektuāla atbalsta 

sistēmas izstrādāšana” 

2006.g. Agris Ņikitenko. “Hibrīdas intelektuālas sistēmas izstrādāšana un realizēšana” 

 

3.2. Recenzētie promocijas darbi 

 

2009.g. Sigita Misiņa-Egle. “Induktīvās klasifikācijas algoritmu ar inkrementālu apmācību analīze 

un realizācija” 

2009.g. Tatjana Rikure. “Uz psihofizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto adaptīvo apmācības 

sistēmu izstrādāšana” 

2008.g. Nataļja Pavlova. “Platformneatkarīgā modeļa izstrādes pieeja modeļvadāmas 

arhitektūras ietvarā” 

2007.g. Natālija Prokofjeva. “Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes” 

2006.g. Pēteris Grabusts. “Nosacīto likumu veidošanas metožu izpēte un izstrādāšana uz 

daudzdimensiju datu izlases pamata” 

 

3.3. Studiju programmas vadīšana 

 

Studiju programmas “Datorsistēmas” direktors 

 

3.4. Vadītie maģistra darbi (skaits) 

 

2010.g. – 6 darbi 

2009.g. – 2 darbi 

2008.g. – 2 darbi 

2007.g. – 8 darbi 

2006.g. – 4 darbi 

2005.g. – 3 darbi 

Kopā pēdējos 6 gados – 25 darbi  

 

3.5. Vadītie bakalaura darbi (skaits) 
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2010.g. – 5 darbi 

2009.g. – 6 darbi 

2008.g. – 8 darbi 

2007.g. – 4 darbi 

2006.g. – 5 darbi 

2005.g. – 14 darbi 

Kopā pēdējos 6 gados – 42 darbi 

 

3.6. Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos) 

 

Diskrētās struktūras datorzinātnēs – 3 KP 

Sistēmu teorijas metodes – 2 KP 

Mākslīgā intelekta pamati – 3 KP 

Ievads mākslīgajā intelektā – 2 KP 

Mākslīgais intelekts – 4 KP 

Sistēmu un procesu teorija – 4 KP 

Datorsistēmu projektēšana (zinātniskais seminārs) – 2 KP 

Datorsistēmu projektēšanas metodes (zinātniskais seminārs) – 2 KP 

Struktūrmodelēšana – 10 KP 

Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā – 5 KP 

Izkliedētas intelektuālas sistēmas – 5 KP 

Zināšanu pārvaldība (Vidzemes augstskola) – 3 KP 

 

3.7. Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 

 

Nav 

 

3.8. Sagatavotie mācību līdzekļi 

 

Sagatavoti mācību līdzekļi elektroniskā formā bakalauru studiju kursiem „Diskrētās struktūras 

datorzinātnēs”, „Sistēmu teorijas metodes” un „Mākslīgā intelekta pamati”. 

Sagatavoti 4 laboratorijas darbi un to apraksti (“Intelektuālie aģenti”, “Pārmeklēšana”, 
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“Plānošanas aģenti”, “Induktīvā apmācība”) maģistru studiju kursam ”Mākslīgais intelekts”. 

Sagatavots studiju darba izpildes šablons bakalaura studiju kursam “Mākslīgā intelekta pamati”. 

Sagatavotas prasību specifikācijas patstāvīgo darbu izpildei un referātiem doktorantūras studiju 

kursiem “Struktūrmodelēšana”, “Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā” un “Izkliedētas 

intelektuālas sistēmas”. 

 

3.9. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju augstskolās un 

pētniecības iestādēs 

 

Nav 

 

3.10. Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem) 

 

2006.g. Lekciju lasīšana kursā “Mākslīgais intelekts” maģistrantiem un doktorantiem Viļņas 

Gedimina Tehniskajā universitātē. 

2006.g. Lekciju lasīšana kursā “Ievads mākslīgajā intelektā” Brēmenes Lietišķo zinātņu augstskolā. 

 

 

 

4. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 

4.1. LZA un ārvalstu ZA locekļi 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 

 

4.2. Promocijas padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko žurnālu 
redkolēģijas locekļi 
 

Promociju padomes P-07 priekšsēdētājs 

LZP eksperts (Informātika un inženierzinātnes) 

DITF Profesoru padomes priekšsēdētājs 

RTU zinātnisko rakstu 5.sērijas “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas” galvenais redaktors 

Žurnāla “Avtomatika i vichisliteljnaja tehnika” redkolēģijas loceklis 
 
4.3. Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekļi 
 

Nav 
 

4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un programmu 
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komiteju vadītāji un locekļi 
 
4.4.1. Starptautisko zinātnisko organizāciju loceklis 
 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) Datorzinātņu biedrības Latvijas nodaļas 
priekšsēdētājs 

Baltijas valstu operāciju pētīšanas savienības (BaltORS) Domes loceklis 

ACM (Association for Computing Machinery) biedrs 

IFAC (International Federation of Automatic Control) asociētais biedrs 

SCSI (The Society for Computer Simulation International) asociētais biedrs 

EUNIS (European University Information Systems Organisation) asociētais biedrs 

ECCAI (European Co-ordinating Committee of Artificial Intelligence) asociētais biedrs 

IADIS (International Association for Development of the Information Society) biedrs 
 

4.4.2. Starptautisko konferenču organizācijas komiteju priekšsēdētājs 
 
6th E-learning Conference “E-learning and the Knowledge Society” (2010) 

13th International Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2009) 

16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*04) 
 
4.4.3. Starptautisko konferenču organizācijas un programmu komiteju loceklis 

 
International Baltic Workshop on Data Bases and Information Systems (2004, 2008, 2008, 2010) 

Information Systems Development (2004, 2005, 2009, 2010) 

International Conference on Computer Systems and Technology (CompSysTech 2004, 2005, 
2010) 

Advances in Data Bases and Information Systems (ADBIS’09) 

International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008) 

IADIS International Conference on Intelligent Systems and Agents (ISA 2008) 

7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2008) 

The 15th and 16th Conferences on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*04 un 
CaiSE*05) 
 

4.5. Citi augstskolā veicamie pienākumi 
 
RTU Senāta loceklis 

RTU Konventa loceklis 

RTU Senāta zinātnes komisijas loceklis 
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RTU Senāta informācijas tehnoloģu komisijas loceklis 

RTU Senāta stratēģiskās komisijas loceklis 

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes priekšsēdētājs 

RTU Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes priekšsēdētājs 
 
4.6. Cita būtiska informācijas 

 
Latvijas un Igaunijas datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas studiju programmu novērtēšanas 
un akreditācijas ekspertu komisiju priekšsēdētājs un/vai loceklis. 
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Curriculum Vitae 

   

1.VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

Vārds, Uzvārds:                        Jakubāne Judīte 

Personas kods:                          250763-10605 

E-pasts                                      judite.jakubane@rtu.lv 

Izglītība:                                   Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomisko zinātņu maģistrs, 1997.–

1999.gads.  

                                                  Latvijas Universitāte, Augstākās kvalifikācijas nepārtikas preču 

prečzinis un tirdzniecības organizators,  

1981.–1986.gads.  

                                                 Kopš 2011.g. 1. septembra studē RTU, IEVF doktorantūrā. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  RTU, Mg. oec., 1999.g. 

 

2.NODARBOŠANĀS:  

 

Kopš 2009.g. RTU, IEVF, Vadībzinību katedra – pr. docente. 

2002.-2008.gads – RTU, IEF, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra –lektore. 

2001.g.- Juridiskā koledža, lektore 

1999.–2006.gads. Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra, docente (0,5 slodze). 

1996.g - IU „Jakubāns un dēli”, direktora vietniece – komercdarbības organizēšanā.  

1998.–2002.gads. RTU, IEF, Organizācijas teorijas profesoru grupa – lektore. 

1990.–1998.gads. RTU, IEF, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra – 

laboratorijas vadītāja. 

1984.–1990.gads. RTU, Materiāli tehniskās apgādes daļa, vec. prečzine. 

1982.–1984.gads. RTU, ABAF, vecākā laborante. 

 

Valodu lietošanas prasmes: Dzimtā valoda: latviešu 

                                            Citas valodas: krievu, angļu 

 

 

3. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  UN PUBLIKĀCIJAS UN DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
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8. Daugavpils universitātes Starptautiskā  zinātniskā konference „Eiropas integrācijas sociālā un 

ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, raksts „Darba samaksa kā dzīves 

kvalitātes rādītājs”, Daugavpils, DU, 2011.g. 

7. Daugavpils universitātes Starptautiskā  zinātniskā konference „Eiropas integrācijas sociālā un 

ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, raksts „Atalgojuma sistēmas 

ietekmējošie faktori valsts iestādēs”, Daugavpils, DU, 2011.g. 

6.RTU 48. starptautiskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas”, raksts „Privātās preču zīmes”, Rīga, RTU, 2008.g. 

5.Juridiskās koledžas starptautiskā konference „Trešais gads Eiropas Savienībā: aktuālas 

ekonomiskas vadības un tiesību problēmas”, raksts ”Consumption Struktures of Inhabitants and 

Changes in Shopping Places in Trade”, Rīga,Latvijas Zinātņu akadēmija, 2007.g.10.lpp. 

4. 47. RTU starptautiskā Inženierekonomikas fakultātei 40.gadadienai veltītā zinātniskā 

konference, raksts” Iedzīvotāju patēriņa struktūras un iepirkšanās vietu izmaiņas tirdzniecībā”, 

Rīga, RTU, 2006.g., 38 lpp. 

3.46. RTU starptautiskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas”, raksts „Pārdošanas procesu izmaiņas un organizācija tirdzniecībā”, Rīga, RTU 

2005.g. 

2.44. RTU starptautiskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas”, raksts “Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā”,, ,Rīgā, RTU 2004. g.  

1.Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 

periodā”, raksts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte” Rīga, RTU, 2002.g.116. lpp. 

 

 

4.STUDIJU PRIEKŠMETI, KURU DOCĒ:  

 

Tirgzinības- 4 KP; 

Uzņēmējdarbības vadīšana-2KP 

Uzņēmuma vadīšana- 2 KP; 

Tirgus organizācija un vadība- 2KP 

 Komercdarbība – 2 KP 

 Ražošanas un pakalpojumu organizēšana –4 KP 

 Komercdarbības organizēšana- 4 KP 

 Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana – 4 KP  

 Mazā biznesa vadīšana – 3 KP 

  Vadīšanas ekonomika – 4 KP 

 

5.PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE:  

  Rīgas Tehniskā universitāte, kurss- „RTU Blackboard”, 2 KP,     2006.g. maijs-jūnijs. Apliecība un 

sertifikāts, sērija TA nr.2144 
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  Daugavpils universitāte, Profesionālās meistarības pilnveide- 

  Inovācijas augstākās izglītības sistēmā, 40 st., 2004.g aprīlis–maijs, Nr.329. 

 

Teaching Programme for the Teaching Assignment Erasmus Programme 

No. -2010/2011 Mycolas Romeris University, Faculty of Economics and Finance Management  

Duration of the visit: 04.05.2011.- 08.05.2011. 

 

AS Swedbanka, “Ieskats Latvijas ekonomikas tendencēs 2011-2012.g.”, seminārs, 2011.g. 

 

SIA MM STUDIJA, seminars –Procesu vadības meirsterklase, sertifikāts Nr.002/2011, 

2011.g.3.jūnijs. 

 

 

6.ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

                                                Rīgas Tehniskā universitāte- Valsts pārbaudījuma komisijas 

sekretāre; 

                                                Juridiskā koledža, - Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja 

vietniece. 

 

7.CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA 

Atzinības raksti: 

IEVF, SP, pasniedzēju gada balva- „Informācijas maiss”-2005.g. 

                                                      „Skaidrākā valoda”-2005.g. 

                                                     „Kā zivs ūdenī”- 2006.g. 

                                                     „Stingrākais pasniedzējs”- 2007.g. 

                                                     „Interesantākais pasniedzējs”- 2007.g. 

                                                     „Studentu draugs”- 2008.g 

                                                     „Interesantākais pasniedzējs”- 2008.g. 

Goda raksts: RTU,SP                   „Gada mācībspēks”- 2007.g. 

 

 

 

 

 

                                                                                Paraksts: 

 

                                                                                                                     

 /J.Jakubāne/ 
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                          DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

     (CURRICULUM VITAE) 

 

 

 Valerijs Kuņickis 

 

 Dzimšanas datums: 1952.g.17.oktobris 

 Personas kods:  171052-10604 

 Adrese:  Rīga, Olaines 3 - 10 

 Tālruņa nr.  67461720 

 

 Izglītība:  1975. – Maskavas Valsts universitāte, 

     Filozofijas fakultāte  

Akadēmiskie nosaukumi  

            un zinātniskie grādi:    

    1990. – docents 

    1985. – filozofijas zinātņu kandidāts 

    2008. -  pedagoģijas maģistrs 

 Darba pieredze: 

  2009                RTU Sociālo zinātņu katedras docents 

  

2006-2008 RTU Filozofijas un socioloģijas katedras docents 

 

  1990.- 2005.g. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents  

 

1980.- 1990.g. RTU vecākais pasniedzējs 

 

  1975.- 1980.g. RTU asistents 

  

            1993 – 2003 – Latvijas Policijas Akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija 

Baltijas Krievu Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, 

Praktiskās Psiholoģijas Augstskola u.c. augstskolu docents. 

 

                Kvalifikācijas celšana: 

 1981 – augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā 

 1980 – 1984 – neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē 

 1985 – disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē 
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 1997 – 1998 – piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā 

 2001 – 2002 – Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas  

                                          jomā. 

 2006- 2008 – Latvijas Universitātes maģistrantūra 

  

   

 Zinātniski pētnieciskā darbība  

un akadēmiskie kursi: 

Vispārējā socioloģija 

 Sociālā psiholoģija 

 Industriālās attiecības 

 Biznesa socioloģija 

 Personāla vadīšana 

 Mazās grupas un personības psiholoģija 

 Organizāciju psiholoģija 

    

  

 Publikācijas: 

   

  V.Kuņickis. Pedagogs – jaunrades vadītājs. Arodpedagoģijas 

 elementi. 8.laidiens. Rīga, RTU, 1999.g.- 35 lpp. 

                        Industriālās attiecības.// Mācību līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU,  

 2001. (30 lpp..) 

V.Kuņickis. Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas.  

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., Rīga,  

 RTU, 2002. 58.-61.lpp. 

  V.Kuņickis. Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes. 

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj.,  Rīga,  

 RTU, 2003. 154.-158.lpp. 

  V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. 

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 6.sēj., Rīga,  

 RTU, 2004. 86.-89.lpp. 

  V.Kuņickis. Cilvēku resursu vadīšana: problēmas un risinājumi. 

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., Rīga,  

 RTU, 2005. 116.-120.lpp. 

V.Kuņickis. Biznesa socioloģija.// Mācību materiāli un vingrinājumi.  

 R., RTU, 2005. 56 lpp. 
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V.Kuņickis. Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos . 

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 10.sēj., Rīga,  

 RTU, 2006. 88.-93.lpp. 

V.Kuņickis. Industriālais konflikts. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. 

Humanitārās un sociālās zinātnes. 12.sēj., Rīga, RTU, 2007. 102.-106.lpp. 

V.Kuņickis. Augstskolu mācību vides struktūra un pamatmērķi . 

 RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 14.sēj., Rīga,  

 RTU, 2008. 9.-14.lpp. 

V.Kuņickis. Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskās 

analīzes aspekti. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 

17.sēj., Rīga, RTU, 2010. 30.-33.lpp. 

 

 

 

 

 

Rīga, 2011.gads                                          V.Kuņickis 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

 

PERSONAS DATI 

 

Uzvārds, Vārds: Zanda Lejniece 

E-pasts: Zanda.Lejniece@rtu.lv 

Tālrunis darbā, mobilais tālr.: 67089208, mob. 26538877 

Personas kods: 261152 - 13053 

 

 

VALODAS 

 

Dzimtā valoda: latviešu  

Citas valodas: krievu, vācu   

 

 

IZGLĪTĪBA 

 

Laika periods: 1972.g. – 1977.g. 

Izglītības iestādes nosaukums: Latvijas universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 

Filozofijas specialitāte. 

Piešķirtais grāds: Filozofijas maģistrs. 

 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 

Laika periods: 2005./06.m.g. SO Pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrā apguvusi 

profesionālās pilnveides izglītības programmu (404 stundu apjomā) - K- 30 Profesionālās 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma. 

Apliecība PA Nr. 026588, izsniegta Rīgā, 2006.g. 29. maijā, reģ. Nr.338 

 Piedalījusies teorētiskajos semināros P.Stradiņa universitātē – „Veselīgas un 

harmoniskas vides veidošana jauniešiem” un „Personas tēla veidošana”, kā arī konsultāciju un 

semināru centrā „Letija” par tēmu „Latviešu valodas kultūra lietišķajos rakstos” un 

„Interpunkcija”. 

 

 

DARBA PIEREDZE 
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Laika periods: 1977.g. – 2011.g.  

Darba vietas nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte. 

Ieņemamais amats: no 2001.g. – praktiskais docents. 

 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 

Publikācijas zinātniskajos izdevumos 

 

1. Sociālie procesi un etiķetes attīstība. RTU zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās 
zinātnes. Sērija Nr.8, sējums 17., Rīga, 2010. 

2. Mūsdienu etiķete: tradīcijas un inovācijas. RTU zinātniskie raksti: Humanitārās un 
sociālās zinātnes. Sērija Nr.8, sējums 14., Rīga, 2008. 

3. Ētiskie stili pedagoga darbā. RTU zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes. 
Sērija Nr.8, sējums10., Rīga, 2006. 

 

Mācību un metodiskie līdzekļi 

 

1. Ētikas pamati: Teorija, uzdevumi, vārdnīca. Rīga, RTU, 2010. 
2. Ētika pedagoga darbā. Rīga, RTU., 2005. 
3. Prezentācijas prasme. Lekciju konspekts. Rīga, RTU., 2004. 

 

  

 

Dalība zinātniskajās konferencēs 

 

2010.g. RTU 51.starptautiskā zinātniskā konference. Referāts „Apģērbu kultūras transformācija  

viedo tekstīliju  ietekmē”. 

2009.g. RTU 50. starptautiskā konference. Referāts „Sociālās izmaiņas un etiķetes attīstība”. 

2008.g. RTU 49. starptautiskā konference. Referāts „Galvenās tendences mūsdienu etiķetē”.     

2007.g. RTU 48.  starptautiskā konference. Referāts „Prezentācijas prasmju nozīme saskarsmē”.        

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi. 

 

 

 

Datums: Paraksts:  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

PERSONAS DATI 

Vārds Uzvārds:  Anatolijs MAGIDENKO 

E-pasts:   rue@rtu.lv 

Tālrunis darbā:  +371 67089324 

Dzimšanas dati:   23.11.34. 

 

VALODAS 

Dzimtā valoda:  Krievu valoda 

Citas valodas:  Latviešu valoda, Angļu valoda, Vācu valoda. 

 

IZGLĪTĪBA 

1992.- Habilitētais ekonomikas doktors (Dr.habil.oec.), Latvijas zinātnes padomes diploms;  

1990.- Ļeningradas Inženierekonomikas institūts, ekonomikas zinātņu doktors (1991.g. diploms); 

1974.- PSRS PM AAK, Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedras docents; 

1971.- Latvijas Zinātņu akadēmija, ekonomikas zinātņu kandidāts; 

1967.-1970. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte, klātienes aspirants; 

1960.- Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija inženieris- elektriķis. 

 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 

1992.- Dr.habil.oec., LZP (LZP diploms 1994.g.); 

1990.- Ekonomikas zinātņu doktors. Disertācijas nosaukums „Tehnisko risinājumu ekonomiskā 

pamatojuma metodoloģiskie pamati”. Aizstāvēšanas vieta Ļeningradas Inženierekonomikas 

institūts (doktora diploms 1991.g.); 

 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

2005., 2006., 2007.- Starptautiskie sertifikāti par kvalifikācijas celšanu; 

1999.- 2007. Ukrainas Nacionālā Tehniskā universitāte; 

2008.- Ņujorkas akadēmijas loceklis (ASV); 

2000.- Rīgas Tehniskās universitātes profesora diploms; 

1999.- Starptautiskās ekoloģijas un darba drošības zinātņu akadēmijas akadēmiķis (ar diplomu); 

1992.- Ontario (Kanāda) rietumu universitātes, biznesa skola, saņemts sertifikāts; 

 

DARBA PIEREDZE 

1992. līdz šim brīdim RTU profesors; 

2005.-2006. RTU Inovāciju pētījumu centra direktora vietas izpildītājs; 

1998.-2001. Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tirgzinību profesora grupas vadītājs; 

Kopš 1998. Valsts profesors; 

1974.-1992. RTU docents 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 

Darbojas ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskajos virzienos. 

Laika periodā no 2004.-2009.g. prof. A.Magidenko vadīja un izpildīja 14 zinātniskos projektus: 

1. LZP projekts Nr. 04.1026 (2004-2008) “Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 

uzņēmējdarbības attīstībā” prof. A.Magidenko projekta vadītājs. 

2. IZM- RTU zinātniskais projekts Nr. F6967 „Inovatīvas darbības ekonomiskais novērtējums 

Latvijā” (2005) prof. A.Magidenko projekta vadītājs. 

3. IZM- RTU zinātniskais projekts Nr: R 7076 „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstīta 

inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijā” (2006) prof. A.Magidenko projekta vadītājs. 

4. IZM- RTU zinātniskais projekts Nr: U7110 „Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti 

cieto atkritumu utilizācijā” (2006. g.) prof. A.Magidenko projekta izpildītājs; 

5. Projekts „Sokrates Erasmus” (2004./ 2005.st.g.) izpildītājs (prof. A.Magidenko atbildīgais 

pasniedzējs no RUE katedras); 

6. RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas Baltijas tirgū: 

pētījumu metodoloģijas izstrāde” (2008-2009), profesors A.Magidenko izpildītājs; 

7. RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu vadīšanas ekonomiskie 

aspekti Latvijā” (2008- 2009) profesors A.Magidenko vadītājs; 

8. R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes 

pārnese”, (2008. gads) profesors A.Magidenko izpildītājs; 

9. FLPP-2009/25„SVID analīzes izmantošanas metodoloģija mazo un vidējo uzņēmumu 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā” (2009) profesors A.Magidenko izpildītājs; 

10. R7361 „Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti” (2008. 

gads) profesors A.Magidenko izpildītājs; 

11. R7363 „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmums” (2008. gads) 

profesors A.Magidenko izpildītājs; 

12. ZP-2007/15 „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgao attīstību ietekmējošo 

faktoru analīze un novērtējums” (2007-2008) profesors A.Magidenko izpildītājs; 

13. LZP 08.2126 „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju ietekmes 

novērtēšana” (2008) profesors A.Magidenko izpildītājs; 

14. LZP 09.1144 „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti Latvijā”, vadītājs 

profesors A.Magidenko (2009-2012). 

15. ZP -2008/13 “Bīstamo atkritumu vadīšanas ekonomiskie aspekti Latvijā”, 2009. 

16. IZM projekts „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, 2008 

 

PUBLIKĀCIJAS 

Pavisam ir publicēti 690 zinātniskie un metodiskie darbi t.sk. 5 monogrāfijas, 437 zinātniskās un 
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uzņēmējdarbības attīstības problēmas”; 

• 2002.-2008. Galvenais redaktors starptautisko zinātnisko krājumu „Tautsaimniecības un 
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uzņēmējdarbības attīstība. Referātu tēzes.-R.:RTU,2006. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
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Pedagoģiskā darbība: 

 

Lasītas lekcijas, vadīti laboratorijas darbi un sagatavoti mācību materiāli sekojošās mācību 

programmās RTU EEF Industriālas elektronikas un elektrotehnikas institūtā: 

 

Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā (EEP341) 

Modernās ražošanas tehnoloģijas (EEI355) 

Ražošanas procesu automatizācijas pamati (EEP473) 

Elektrotehnoloģiskās iekārtas (EEA311) 

Industriālie komunikāciju tīkli (EEI501) 

Nosaukums Rūpniecības programmvadības sistēmas (EEP430) 
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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. 
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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 
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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 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 

 

1. Vispārīgās ziņas 

 

Vārds, uzvārds: Leonīds Ribickis 

Dzimis : 24,augustā 1947. gadā 

Dzimšanas vieta: Dzimis Cēsu rajonā, Lielstraupes pagastā. 

Dzīves vietas adrese: Bērzu iela 2, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2101 

Izglītība 

 

13 Izglītības iestāde 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Datums: no / līdz No 1974.g. decembra līdz 1978.g. decembrim 

Iegūtā izglītība: Doktorantūra (aspirantūra) 

14 Diploma Nr. 
- KTH diploms TH Nr. 043125 

- Inženierzinātņu Doktora diploms B-D Nr. 000023 

- Inženierzinātņu habilitētā doktora dipols B-Dh Nr. 

000080 

 

15 Izglītības iestāde 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Datums: no / līdz No 1965.g. 1.septembra līdz 1970.g. 30.jūnijam 

Iegūtā izglītība: Augstākā 

16 Diploma Nr. 
Щ 343840 

 

17 Izglītības iestāde 
Cēsu 1. vidusskola 

Datums: no / līdz Pabeigta 1965.g. 26.jūnijā 

Iegūtā izglītība: Vidējā  

18 Diploma Nr. 
Л 024541 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

LZA Akadēmiķis no 2007.g. ( Nr. A-166) 

LZA Korespondētājloceklis no 2001. g. līdz 2007.g. (Nr. K-235) 
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RTU Profesors no 2000.g. ( Diploms Nr. 12) 

Habilitētais inženierzinātņu doktors no 1994.g. ( B-Dh Nr. 000080) 

Inženierzinātņu doktors no 1992.g. ( B-D Nr. 000023) 

Automātiskās elektropiedziņas katedras docents no 1986.g. ( Atestāts ДЦ Nr. 087991) 

Tehnisko zinātņu kandidāts no 1980.g. (TH Nr. 043125) 

 

Nodarbošanās: 

2011. g. februāris līdz šodienai – rektors Rīgas Tehniskajā universitātē 

2000.g. februāris līdz 2010.g. decembris – 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 – vadītājs Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedrā; 

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 1980.g. – Zinātniskais asistents RPI EEF Automātiskās elektriskās piedziņas 

katedrā;; 

1970.g. līdz 1975.g. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Vissavienības Vagonbūves ZPI Rīgas 

filiālē, Rīgas Vagonbūves rūpnīcā 

 

Valodu lietošanas prasmes; 

 

(novērtējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - brīvi)) 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Angļu 5 5 5 

Krievu 5 5 5 

Vācu 4 3 3 

 

 

2. Zinātniskā darbība: 
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Enerģētikas nozares elektrotehnikas apakšnozare sekojošos virzienos: 

- Elektroiekārtu energoefektivitātes paaugstināšana; 

- Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas un speciālās elektriskās mašīnas; 

- Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji, energoelektronikas iekārtas un to vadības 

sistēmas; 

- Tehnoloģisko procesu un kustības vadība; 

- Alternatīvās enerģētikas sistēmas. 

 

Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs; 

Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un 

programmu dalībnieks vai vadītājs ( pēdējos 6 gados): 

 

1. 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. 

2. Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas projekts „EPE-PEMC 2004”, Contract № 

MLCF-CT-2003-504234 

3. ES 6. Ietvarprogrammas Ekselences tīkla projekts EURNEX 2004.-2008.g 

4. Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekts LITES CIP-ICT-PSP-2008-2, Nr. 

238916 

5. Kopējs Latvijas – Dānijas projekts „Energy Efficient Pump Control” № 2136/01054-0004, 

2001.g.aprīlis – 2004.g. oktobris 

6. ERAF 2.5.1. projekts „Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmonisku kontroleru 

vadība ar izplūdušo loģiku”, 2006.g.-2008.g.; 

7. LZP projekts „Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu 

izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem” № 01.0639, 

2001.g.-2004.g.; 

8. LZP projekts „Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metožu izstrāde” № 

01-0640, 2001.g.-2004.g.; 

9. LZP projekts „Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde”, 

2005.g.-2008.g., projekts apstiprināts; 

10. LZP projekts „Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo 

neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem”, 2005.g.-2008.g.; 

11. LZP grants № 09.1089 „Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un optimizācija”, 2009.g. 

12. IZM-RTU projekts „Ūdeņraža degvielas šūnas spēka elektronikas pārveidotāja izpēte un 

izstrāde”, № U 7091, 2006.g. 

13. IZM-RTU projekts „Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna – 

maiņstrāvas piedziņa”, № R 7200, 2007.g. 

14. FL „RTU II 2009” pētniecības projekts „Inovatīvu mūžizglītības apmācības moduļu 

izstrāde ražošanas automatizācijā un mehatronisko sistēmu datorvadībā”, № FLPP-

2009/14, 2009.g. 

15. Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-1/2 Projekts Nr. 6 „Energoelektronikas 

tehnoloģiju izstrāde elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un atjaunojamo enerģijas 

avotu izmantošanas veicināšanai Latvijā” 2010.g. – 2013.g. 

16. RTU zinātniskās pētniecības projekts „Moderno apgaismošanas tehnoloģiju izpēte 

energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas ražošanas uzņēmumos”, № ZP 2010/9 

17. ERAF 2010/0188/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/031 „Vēja un ūdeņraža elektroapgādes 

autonoma sistēma” 01.11.2010-30.07.2013 
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18. KPFI projekts KPFI-2/3 „LED ielu apgaismošanas gaismekļu ar inteliģento vadības 

sistēmu prototipa izstrāde”, 01.09.2010-01.12.2011 

19. KPFI projekts KPFI -2/31”Inteliģentais vējš”,01.10.2010-01.12.2011 

20. ERA-Net projekts, L7678 „Power Quality and Safety Requirements for People and 

Electrical Equipment in Smart Grid Customer Domain”, 20.12.2010-19.12.2013 

21. LZP FLPP 09.1611 „Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un optimizācija”, 01.01.2011-

31.12.2011 

22. COST projekts IC0806”Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical 

Infrastructure Systems”, 01.01.2011-31.12.2011 

23. ES 7 Ietvara programmas LITES (Led-based Intelligent Sreet lighting for Energy saving) 

projekts „ICT for energy efficiency and sustainability in urban areas”, Līgums nr. 238916, 

2009.g.-2013.g. 

 

 

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; 

nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: 

 

1. Latvijas Universitāšu apvienības priekšsēdētājs no 2011. g; 

2. Eiropas Savienības mazo valstu universitāšu asociācijas loceklis no 2011.g.; 

3. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis; 

4. Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis; 

5. Latvijas Zinātnes padomes loceklis no 2002. Gada 

6. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs; 

7. Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas biedrs; 

8. Valsts akreditācijas komisijas loceklis; 

9. Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes loceklis; 

10. Vispasaules Elektrotehnikas un Elektronikas inženieru institūta IEEE biedrs, Latvijas 

sekcijas vadītājs; 

11. Eiropas Energoelektronikas un elektropiedziņas asociācijas (EPE) biedrs; 

12. Eiropas Energoelektronikas un elektropiedziņas asociācijas (EPE) asamblejas un valdes 

loceklis; 

13. Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības biedrības (PEMC) valdes loceklis; 

14. Latvijas Enerģētiķu savienības biedrs; 

15. Latvijas Elektroinženieru asociācijas biedrs; 

16. Nodibinājuma CONNECT Latvija valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs no 1998.g. 

līdz 2006.g; 

17. Nodibinājuma Zinātniski Tehnoloģiskais parks RVR valdes loceklis no 2003.g.; 
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18. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes loceklis no 

2001.g.; 

19. Eiropas zinātnieku savienības “Euroscience” biedrs; 

20. Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas valdes loceklis un 

prezidents no 1999.g. līdz 2003.g.; 

21. Latvijas Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmijas viceprezidents no 2000.g. līdz 

2003.g.; 

22. Latvijas Rūpniecības konfederācijas paplašinātās valdes loceklis no 1998.g. līdz 2005.g.;         

23. Eiropas Spēka Elektronikas centra pētniecības iestāžu ekselences tīkla valdes loceklis no 

2009.g.;. 

24. Eiropas iegulto sistēmu Pētniecības centra ARTEMIS asamblejas loceklis no 2008.g.; 

25. LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības Padomes loceklis no 2002.g.; 

26. Latvijas Republikas delegāts un eksperts ES 7 IP DG Research. Komisijā Energy no 

2007.g.; 

 

Saņemtie patenti: 42 PSRS autorapliecība, 26 LR patenti, 2 ASV Patenti 

 

Zinātniskās publikācijas: 

 

Pavisam 397, tai skaitā 20 monogrāfijas un 70 patenti. 

Datu bāzes: Thomson Scientific, EBSCO, CSA/PROQVEST, IEEE Explore, ISI WEB of 

Knowledge, INSPEC, VINITI, VERITAS 

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

Uzstājies 69 starptautiskās konferencēs 25 pasaules valstīs. 

 

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 Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu 

ieguldījumu Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskās darbības pilnveidošanā, 2002.gada 

14.oktobris; 
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 Latvijas Zinātņu Akadēmijas un Latvenergo Prof. A.Vītola vārdā nosauktā Gada Balva, 

2006.g. 

 Tallinas Tehnoloģiskās universitātes apbalvojums par ilgtermiņa sadarbības veiksmīgu 

nodrošināšanu starp Rīgas Tehnisko universitāti un Tallinas Tehnoloģisko universitāti, 

2006. gada 8. septembris; 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu 

Latvijas zinātnes attīstībā un tās darbības organizēšanā, 2007.gada 15.septembris; 

 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pateicības raksts par inovatīvās darbības un 

jauno tehnoloģiju izstrādes veicināšanu Latvijā, 2007.gada 15. septembris; 

 Lietuvas Zinātņu akadēmijas Diploms par labāko referātu starptautiskā konferencē 

ELEKTRONIKA 2007, 2007. g. 15.-17. aprīlis; 

 Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Atzinības raksts par ieguldījumu starptautiskā 

zinātnes sadarbībā, 2009.g.; 

 Eiropas Spēka Elektronikas Asociācijas Goda raksts par izcilu ieguldījumu starptautisko 

zinātnisko konferenču organizēšanā, 2010.g. 

 

3. Pedagoģiskā darbība: 

 

Pēdējos 8 gados promocijas darbus aizstāvējuši 4 doktoranti – Aigars Vītols, Oskars Krievs, 

Artūrs Purviņš, Ingars Steiks. 

 

Šobrīd vada 7 promocijas darbus. 

 

Recenzēti 16 promocijas darbi 

 

Studiju programmas vadīšana: 

 

Elektrotehnoloģiju Datorvadība, bakalaura akadēmiskās studijas 

Elektrotehnoloģiju Datorvadība, bakalaura profesionālās studijas 

Elektrotehnoloģiju Datorvadība, maģistra profesionālās studijas 

Elektrotehnoloģiju Datorvadība, maģistra akadēmiskās studijas 

Elektrotehnoloģiju Datorvadība, doktora studijas 

 

Vadītie maģistra darbi : 12 ( pēdējos 6 gados) 

 

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 12 ( pēdējos 8 gados) 

 

Atbildīgais mācībspēks sekojošos studiju priekšmetos: 

 Elektriskās piedziņas pamati; 

 Elektriskās piedziņas vadība; 
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 Modernās ražošanas tehnoloģijas; 

 Inteliģentās elektroniskās iekārtas robotu sistēmās; 

 Adaptīva signālu apstrāde; 

 Industriālie komunikāciju tīkli; 

 Industriālo procesu automatizācija; 

 Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati; 

 Inteliģentās elektroniskās iekārtas; 

 Industriālās elektronikas ekspertu sistēmas; 

 Elektrisko tehnoloģiju automatizācija; 

 Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati; 

 Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana; 

 Elektropiedziņa; 

 Elektriskā piedziņa 

 Ievads elektriskajā piedziņā; 

 Robotu elektriskā piedziņa; 

 Tipveida elektriskā piedziņa; 

 Rūpniecības elektroniskā aparatūra; 

 Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā savietojamība; 

 Regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem 

 Industriālie frekvences pārveidotāji un invertori; 

 Jaunievedumu stratēģijas vadīšana; 

 Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika; 

 Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija. 

 

 

Lasa lekcijas sekojošos studiju priekšmetos: 

 Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati; 

 Jaunievedumu stratēģijas vadīšana; 

 Zinātniskais seminārs industriālā elektronikā; 

 Inteliģentās elektroniskās iekārtas; 

 Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika; 

 Elektrisko tehnoloģiju automatizācija; 

 Ekspertu sistēmas elektroiekārtās. 

 

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 
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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., 2007. , 2008., 2009. un 2010. g. janvārī. 

 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 

augstskolās un pētniecības iestādēs; 

 

18.1 Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no / līdz  

Budapeštas Tehniskās 

universitātes  

Elektrotehnikas 

fakultāte, Ungārija 

Viespētnieks elektriskās piedziņas 

ātruma regulēšanas sistēmās 

1979./ 80. m.g. 10 mēneši 

 Maskavas Enerģētikas 

institūts 

Kvalifikācijas celšanas kursi 

elektrotehnikā 

1984. g. 4 mēneši 

ASV Viskonsinas – 

Madisonas universitāte 

Viesprofesors WEMPEC Maiņstrāvas 

regulējamu piedziņu mikroprocesoru 

vadības sistēmās 

1986./87.m.g. 8 mēneši 

Anglijas De Montfort 

universitāte, Leichester 

Vispasaules seminārs ūdens apgādes 

sistēmu automatizācijā 

1993.g. 10 dienas 

Politecnico di Torino 

(universitāte), Itālija 

EMC testēšanas laboratoriju darbības un 

elektroiekārtu pārbaudes 

1996.g. 14 dienas 

Eiropas Spēka 

Elektronikas centrs 

(ECPE) Nirnbergā, 

Vācijā  

Elektriskā piedziņa, spēka elektronika,  

un saistītās tēmas ( semināri) 

No 2003. gada katru gadu 

3-4 reizes pa 2 dienām 

 

Norwegian University of 

Science and Technology 

Starptautisks seminārs vēja 

enerģētiskajās sistēmās 

8. -9. Jūnijs, 2011 

 

 

4. Organizatoriskā darbība: 

 

1. Nacionālās inovāciju koncepcijas projekta izstrādes darba grupa (LR Ministru Prezidenta 

2000.g. 13.jūlija rīkojums № 268); 
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2. Latvijas - Itālijas starpvalstu sadarbības līguma realizācijas darba grupas loceklis no 

1998.gada; 

3. Rīgas pilsētas Transporta departamenta sabiedriskais konsultants pilsētas 

elektrotransporta elektrisko un enerģētisko iekārtu jautājumos; 

4. Latvijas Republikas delegāts Eiropas Savienības 5.Ietvara Pētniecības un attīstības 

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

5. Latvijas Republikas delegāts un eksperts Eiropas Savienības 6. Ietvara Programmā 

“Sustainable Development, Global Change and Ecosystems”; 

6. Latvijas Republikas delegāts un eksperts ES 7.Ietvara programmas apakšprogrammā 

„ENERGY” no 2007. gada; 

7. RTU Senāta loceklis un RTU EEF Domes loceklis; 

8. RTU Elektrotehnikas nozares promociju padomes priekšsēdētājs;  

9. RTU Enerģētikas nozares promociju padomes loceklis; 

10. RTU Elektrotehnikas nozares profesoru padomes priekšsēdētājs; 

11. RTU Enerģētikas, Elektronikas un Transporta nozaru profesoru padomju loceklis; 

12. Rīgas Tehniskās koledžas padomes loceklis. 

13. Žurnāla „Enerģija un Pasaule” redkolēģijas loceklis; 

14. RTU Zinātniskā žurnāla „Enerģētika un Elektrotehnika” redkolēģijas loceklis; 

15. RTU Izdevniecības redkolēģijas priekšsēdētājs; 

16. Redkolēģijas loceklis Rīgas Tehniskās universitātes periodiskajiem izdevumiem „RTU 

Zinātniskā pētniecība”, „RTU Scientific Research Activities” un „RTU doktorantūra”; 

17. Orgkomitejas loceklis Baltic Dynamic konferencēs no 1996. gada līdz 2003. gadam; 

18. Orgkomitejas priekšsēdētājs Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējai starptautiskai – 

zinātniskai konferencei no 2001.g. līdz 2011.g.; 

19. Ģenerālpriekšsēdētājs 11. Vispasaules spēka elektronikas un kustības vadības 

konferencei EPE_PEMC 2004, 2004. g. 2.-4.septembris, Rīgā, Latvijā; 

20. Konferences EPE 2005 līdzpriekšsēdētājs Drēzdenē, Vācijā, 2005.g.; 

21. Konferences EPE-PEMC 2006 līdzpriekšsēdētājs Portorožā, Slovēnijā; 

22. Konferences EPE 2007 līdzpriekšsēdētājs Ālborgā, Dānijā, 2007.g.; 

23. Konferences EPE-PEMC 2008 līdzpriekšsēdētājs Poznaņā, Polijā 

24. Konferences EPE 2009 līdzpriekšsēdētājs Barselonā, Spānijā; 

25. Konferences EPE-PEMC 2010 līdzpriekšsēdētājs Ohridā, Maķedonijā; 



161 
 
 

 

26. Starptautisko ekspertu komitejas loceklis konferencēs: EPE 1997 Trondheimā, Norvēģijā; 

EPE 1999 Lozannā, Šveicē; EPE 2001 Grācā, Austrijā; EPE 2003 Tulūzā, Francijā; EPE 

2005 Drēzdenē, Vācijā; EPE-PEMC 1996 Budapeštā, Ungārijā; EPE-PEMC 1998 Prāgā, 

Čehijā; EPE-PEMC 2000 Košicē, Slovākijā; EPE-PEMC 2002 Dubrovņikā, Horvātijā; 

EPE-PEMC 2004 Rīgā, Latvijā; EPE-PEMC 2006 Portorožā, Slovēnijā; EDPE 2003 

Augstos Tatros, Slovākijā; AEP 2002, AEP 2003, AEP 2004 Kauņā, Lietuvā; BEC 2003, 

PEC 2000, PEC 2001, PEC 2002, PEC 2003, PEC 2004 Tallinā, Igaunijā; EPE 2007 

Ālborgā, Dānijā; EPE-PEMC 2008 Poznaņā, Polijā; EPE 2009 Barselonā, Spānijā; EPE-

PEMC 2010 Ohridā, Maķedonijā.;  

27. Konferences EPE 2011 līdzpriekšsēdētājs Birmingemā, Apvienotā Karaliste 

 

5. Cita sabiedriskā darbība 

 Vīru kora „ Gaudeamus” dalībnieks no 1966.g. – 2001.g. Kora prezidents no 

1990.g. līdz 1993.g. Vecbiedrs no 2002.g.; 

 Latvijas Republikas  ārrindas zemessargs no 1991.g.; 

 Latvijas šaušanas federācijas loceklis no 1992. – 2004.g.; 

 Rīgas pašvaldības apbalvojuma „Gada rīdzinieks 2011” žūrijas komisijas 

loceklis. 

 

6. Citi apbalvojumi 

1. Latvijas Republikas Zemessardzes apliecība par tiesībām nēsāt Latvijas 

Zemessardzes 5 gadu izdienas zīmi, 1996. gada 4. decembrī; 

2. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku apliecība par tiesībām nēsāt Nacionālo 

bruņoto spēku komandiera Goda zīmi, 1996. gada 20. decembrī; 

3. Latvijas Republikas Zemessardzes 65. Atsevišķā Studentu bataljona apliecība par 

tiesībām nēsāt ZS 65. Atsevišķā Studentu bataljona krūšu zīmi Nr.9, 1998. gada 18. 

decembrī; 

4. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas apliecība par aizsardzības ministra 

apbalvojumu Goda zīmes „Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā” piešķiršanu un 

tiesībām tās nēsāšanai, 1999. gada 9. novembrī. 

5. 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes apliecība par Piemiņas zīmes 

piešķiršanu sakarā ar piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada 

janvārī – augustā, 2000. gada 10. aprīlī; 
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6. Latvijas Republikas Zemessardzes apliecība par tiesībām nēsāt Latvijas Zemessarga 

10 gadu izdienas zīmi, 2002. gada 25. oktobrī; 

7. Latvijas Republikas sauszemes spēku / zemessardzes komandiera pirmās pakāpes 

apbalvojums: Goda zīme „Par kalpošanu tautai un Latvijai”, piešķirts ar tiesībām 

nēsāt, 2004. gada 27. oktobrī; 

8. Latvijas Republikas Zemessardzes komandiera apbalvojums: Trešās pakāpes medaļa 

„Par kalpošanu Zemessardzei”, piešķirts ar tiesībām nēsāt, 2005. gada 25. novembrī; 

9. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas apbalvojums: Piemiņas medaļa 

„Sekmējot Latvijas dalību NATO”, piešķirts ar tiesībām nēsāt, 2005. gada 3. martā; 

10. Latvijas Republikas Zemessardzes apliecība par piemiņas medaļas „Zemessardzei 15 

gadi” piešķiršanu un tiesībām tās nēsāšanai, 2006. gada 26. jūlijā; 

11. Vēl 10 Goda un Atzinības raksti par teicamu dienestu un ieguldījumu Zemessardze 

attīstībā. 

 

 

 

           

 L.Ribickis 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

1.Vispārīgās ziņas 

 

Uzvārds, Vārds: Airisa Šteinberga  
Personas kods: 050368-10906 

Dzimšanas vieta: Rīga 

E-pasts: airisasteinberga@inbox.lv 

Tālrunis darbā: 67089152 

Dzīves vietas adrese: Priežu iela 9, Mežciems, Carnikavas nov., LV-2163 

 

Izglītība 

1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. 

1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas 

kvalifikāciju. 

 

Zinātniskie grādi 

1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu. 

 

Darba pieredze 

RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente kopš 1998. gada. 

 

RTU, lektore, 1994. – 1998. 

 

Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. – 1999. 

 

Valodas 

Dzimtā valoda: latviešu 

Citas valodas: krievu un vācu valodas 

 

 

2.Zinātniskā darbība un publikācijas 

 

Dalība projektos 

1990.-2005.gadam starptautiskā projekta „Internationales lernen” dalībniece. 
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01.07.06.-30.06.2007. dalība ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide 

pedagoģijas un IT jomā” izveidē un realizācijā. 

 

2010 - 2011.gadam dalība starptautiskajā pētnieciskajā projektā „Jauniešu dzīvesdarbības, 

nākotnes perspektīves un vērtību sistēmas salīdzinošā analīze” Krievijas izglītības akadēmijas 

izglītības socioloģijas institūts (Maskava), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

Pedagoģijas zinātnes institūts (Rīga) 

 

Publikācijas zinātniskos izdevumos 

Steinberga A. Die das Wohlbefinden der Halbgewachsene bestimmenden Faktoren an den 

Schulen Lettlands. In: Leiprecht R., Bibouche S. Nichts ist praktischer als eine gute Theorie, 

Oldenburg, BIS – Verlag von Karl Osiecky universitat Oldenburg, 2011., S. 273. – 281. 

 

Šteinberga A.Skolas funkcijas mūsdienu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un 

sociālās zinātnes”, 14.sēj. R.,RTU,2008. 59.-71.lpp. 

 

Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas kontekstā. RTU 

Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj. R.,RTU,2006. 71.-77.lpp. 

 

 

Spona A., Steinberga A., Tilla I. Subjektive Eigenheit vor Schüler  und Kriterien und Indikatoren 

für ihr Verhaltens. Vergleichende Studien zur Integration – Interkulturelles Lernen von 

Jugendlichen und Kindern in Europa. Bericht der Tübingen Vorschungsgruppe am Institut  Für 

Erziehungswissenschaften der Universitaet Tübingen. Beitrage der Internationales Tagung von 

07.-10.04. 2006. in Dubrovniki Kroatien. Universitaet Tübingen, Hrgs. Von Joseph Held. S. 91.-

103. (Špona A., Šteinberga A., Tiļļa I. Skolēnu subjektīvās īpašības un viņu uzvedības kritēriji un 

indikatori. Salīdzinošais Eiropas bērnu un jauniešu integrācijas – starpkultūras pētījums. 

Tībingenas pētnieciskās grupas ziņojums konferencē Horvātijā, Dubrovnikos. Publicēts 

Tībingenas universitātē, izdevējs J.Helds.2006., 92.-103.lpp.) 

 

Штейнберга А А Использовании психологического тренинга с подростками в воспитании 

в Латвии  Сборник материалов научно-практической конференции В.М.Бехтерев и 

современная психология. 28сентября – 1октября 2005года. (Elektroniskā formātā: 

Šteinberga A. Pusaudžu psiholoģiskā treniņa izmantošanas iespējas audzināšanā Latvijā, 

Zinātniski – praktiskās konferences „V.M. Behterevs un mūsdienu psiholoģija” 28.sept. – 1.okt. 

2005. rakstu krājumā ) 

 
Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās” 

ietvaros (1990.-2001.g.). RTU zinātniskie raksti 8.sēr., „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 8.sēj.R., RTU, 

2005.g., 111.-115.lpp. 
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ŠponaA., Šteinberga A. „Aktuelle pädagogische und politische Problematik der Integration der 

Schuljugend in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme und Partizipationschancen”, 

Bericht Nr.48, Universitảt Tübingen, 2004. (Špona A, Šteinnberga A., Latvijas skolu jaunatnes integrācijas 

aktuālās pedagoģiskās un politiskās problēmas. // Krājums „Jaunatne Eiropā – integrācijas problēmas un 

dalības iespējas”) 

 
Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU Zinātniskie raksti, 

8.sēr., „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 4.sējums, R., RTU, 2003., 36.-40.lpp. 

 

Mācību un metodiskie līdzekļi: 

A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoģija. R., RTU Izdevniecība, 2006. 

2011.g. RTU izdevniecībā iesniegts manuskripts mācību līdzeklim „Pedagoģiskā psiholoģija 

augstskolā” 

 

Dalība zinātniskajās konferencēs 

 

RTU 52.zinātniskā konference 2011.gada 16.oktobrī, referāts „Vidusskolēnu profesionālā virzība 

kā pedagoģiski psiholoģiska problēma”. 

 

RTU 51.zinātniskā konference 2010.gada 15.oktobrī, referāts „Jauniešu sociālpsiholoģiskās 

atšķirības kultūras vērtību apguvē”. 

 

RTU 50.zinātniskā konference 2009.gada 15.oktobrī, referāts „Pedagoģiskās psiholoģijas 

specifika arodpedagoģijā”. 

 

LU zinātniskā konference 2009. gada 12.februārī, referāts „Pedagoģiskā psiholoģija kā teorētiskā 

bāze izziņa organizēšanai”. 

 

RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference 2008.gada 13.oktobrī, referāts „Spēle kā skolotāju 

tālākizglītības līdzeklis”. 

 

RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 12.oktobrī, referāts ”Skolēnu attieksme 

pret skolu kā izglītības kvalitātes kritērijs” 

 

Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Teorija praksei” Tībingenas universitātē 2007.gada 3.-

7.jūlijs, referāts „Subjektīvie un objektīvie izglītības kvalitātes kritēriji” 

 

RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference 2005.gada 15.oktobrī, referāts ”Bērnu attīstība no 

dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās psiholoģijas kontekstā” 
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Konference „Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft”, Rīgā 2005.gada 3.-7.martā. Referāts „Das 

individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des internationalen Projektes „Internationales  

Lernen” 

 

 

3.Pedagoģiskā darbība 

 

2008./09. m. g. uzsākta divu doktora disertāciju vadīšana pedagoģijas nozarē arodpedagoģijas 

apakšnozarē: 

J.Gerasimovs „Studentu sociālais statuss grupā un mācību sasniegumu mijsakarība” 

S.Līce-Krūze „Profesionālās kvalifikācijas satura un apguves organizācijas izstrādes pedagoģiski 

psiholoģiskie pamati” 

 

No 2003.-2008. gadam vadīti 43 kvalifikācijas darbi 

 

Izstrādātie un vadītie lekciju kursi 

Vispārīgā un personības psiholoģija (2 kredītpunkti) 

Attīstības psiholoģija (2 kredītpunkti) 

Pedagoģiskā psiholoģija (4 kredītpunkti) 

Ģimenes psiholoģija (2 kredītpunkti) 

Lekcijas pedagogu tālākizglītības programmās 

2011.gadā martā lekcijas 4.modulī kursos RTU docētājiem „Akadēmiskā personāla kompetenču 

pilnveide pedagoģijas un IT jomā” 

Lekcijas ārzemju augstskolā 

Lekcija Frankfurtes universitātes Pieaugušo izglītības departamentā „Schprachpolitick und 

Schulwesen in Lettland – ein historischer Überblick” 2006.gada 28.aprīlī. 

 

 

Profesionālā pilnveide 

Starptautiskais seminārs-treniņš „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. Perinatālās psiholoģijas pamati” 

Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 

18.-20.februāris, 2005.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „Ģimenes konsultēšana”. Starptautiskās profesionālās meistarības 

centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 22.-25.maijs, 2005.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „Psihoseksuālās attīstības traucējumi un to korekcija”. Starptautiskās 

profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 28.februāris-

2.marts, 2006.gads. Ir sertifikāts 
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Starptautiskais seminārs-treniņš „Personības attīstības treniņš: sevis atklāšana”. Starptautiskās 

profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoģijas un sociālā 

darba institūta vecākā pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 19.-21.maijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „Eitīmā terapija”. Starptautiskās profesionālās meistarības centrs 

„Vaiņode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoģijas un sociālā darba institūta vecākā 

pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 2.-4.jūlijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „Sistēmiskā psihodrāma ģimenes psihoterapijā”. Starptautiskās 

profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med., prof. E.G.Eidemillers Rīga, 20.-

25.augusts, 2006.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma organizāciju konsultēšanā”. Starptautiskās profesionālās 

meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 14.-

16.maijs, 2007.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma individuālajā un grupu konsultēšanā”. Starptautiskās 

profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs psiholoģijas zinātņu kandidāts 

V.Semjonovs. Rīga, 25.-27.janvāris, 2008.gads. Ir sertifikāts 

 

Starptautiskais seminārs-treniņš „ Monodrāma kā psihodrāmas metode individuālajā konsultēšanā”. 

Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs psiholoģijas zinātņu 

kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 21.-23.novembris, 2008.gads. Ir sertifikāts 

 

Kopš 2009.gada Maskavas psihodrāmas un geštalta institūta neklātienes nodaļas studente specialitātē 

„Psihodrāmas terapeits”.  

 

4.Organizatoriskā darbība 

 

RTU zinātnisko rakstu redkolēģijas locekle 

 

Citi projekti 

 

2011.gadā 12., 19.martā apmācības programma „Pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu 

apmācības programma”  projekta “Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā” ietvaros vadītas lekcijas par tēmām „Psiholoģija” 

un „Pedagoģija”, 16 stundas 

 

2010. gadā no 17.septembra līdz 21.decembrim Eiropas Savienības projekts „Nodarbinātības 

valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 aktivitāte Nr.1. NVA 
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darbinieku apmācības apakšaktivitāte Nr.1.1. Mācību programma sadarbības veicināšanas un 

komunikācijas prasmju uzlabošanā, vadītta NVA darbinieku apmācība „Stresa vadīšana un krīžu 

pārvarēšana” un "Darbinieku motivēšana" 

 

Kopš 2010.gada vada psiholoģiskā atbalsta grupas vecākiem bērnu dienas centrā „Bērnu oāze” 

 

Kopš 2009.gada izglītības iestādes „tautskola.lv” direktore un psihologs - konsultants 

 

2010. gadā vadītas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētas apmācības Jaunatnes lietu 

speciālistiem saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047 

„Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” par tēmām „Pedagoģija” un „Psiholoģija”, 16 

stundas 

 

2009.gadā vadītas apmācības LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 

Jaunatnes lietu speciālistu apmācības programmā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 

16.decembra noteikumiem Nr.1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” par tēmām 

„Pedagoģija” un „Psiholoģija”, 16 stundas 

 

2008.gadā izveidoti un vadīti komandas saliedēšanas treniņi SIA „Consolis Latvija” uzņēmuma 

vadībai, 8 stundas 

 

2006./07. gadā dalība ESF finansētā apmācību projekta realizācijā, sadarbībā ar „Medicīnas 

biznesa akadēmiju”, 32 stundas 

 

2006.gadā lekcijas „Emocionālā līderība” holdinga „Excelsio” direktoriem, 8 stundas 

 

2005.gadā apmācības AS „Rietumu banka” jaunajiem darbiniekiem „Komunikācija un stresa 

vadība”, 16 stundas 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2011. gads 
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Curriculum 

Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds STRAZDIŅA Renāte 

Adrese Muitas iela 1, LV-1010, Rīga, Latvija 

Tālrunis (+371) 704 3881 

Fakss (+371) 704 3802 

E-pasts Renate.Strazdina@lv.ey.com 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 05.08.1977. 

  

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  

  

Laika periods No 2011. gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

Vadības konsultāciju nodaļas direktore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „Ernst & Young Baltic”; Rīga, Latvija 

Nozare Revīzijas un konsultācijas 
  

Laika periods 2007. – 2011. gads 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

Vecākā menedžere 

Galvenie pienākumi IS konceptuālo dokumentu izstrāde, ES plānošanas dokumentu 

novērtēšana, IS projektu uzraudzība. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „Ernst & Young Baltic”; Rīga, Latvija 

Nozare Revīzijas un konsultācijas 
  

Laika periods 2004. – 2007. gads 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Menedžere 

Galvenie pienākumi IS konceptuālo dokumentu izstrāde, ES plānošanas dokumentu 

novērtēšana, IS projektu uzraudzība. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

PricewaterhouseCoopers SIA, Rīga, Latvija 

Nozare Revīzijas un konsultācijas 
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Laika periods 2001. – 2004. gads 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

IS ieviešanas konsultante 

Galvenie pienākumi Datu plūsmas un informācijas procesu prasību analīze, konsultācijas 

attiecībā uz IS ieviešanu. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

ViaPro SIA, Rīga, Latvija 

  

Laika periods 1998. – 2001. gads 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

IT lietotāju atbalsta departamenta menedžere 

Galvenie pienākumi Lietotāju atbalsta funkciju uzraudzība, informācijas plūsmas 

kontrole starp IT departamentu un uzņēmuma lietotājiem, IT 

attīstība uzņēmumā. 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

AAS Balta, Rīga, Latvija 

Nozare  
  

  

Izglītība   

Laika periods 2002. – 2006. gads 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktora grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

  

Laika periods 2002. – 2004. gads 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds ekonomikas un vadības zinātnē 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Laika periods 1998. – 2001. gads 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

  

Laika periods 1995. – 1998. gads 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 
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Profesionālās 

apmācības 

 

  ACCA sertificēts grāmatvedis (2010); 

 PRINCE 2 projekta vadības speciālists, APM grupa (2010). 
  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Lasīšana Runāšana Rakstīšana 

Angļu  5 4 5 

Krievu  4 4 4 

  

Datora lietošanas 

prasmes 

Kompetenta lietotāja līmenī  

  

Citas prasmes  Informācijas sistēmu ieviešana un uzturēšana 

 Informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīze, 

modelēšana un projektēšana  

 Informācijas sistēmu novērtēšana  

  

Profesionālās 

darbības laikā veiktie 

nozīmīgākie projekti 

 2010.gads – šobrīd. Integrēto vides un meža ekonomisko kontu 

sistēmas izstrāde atbilstoši Latvijas apstākļiem, mežu struktūrai un 

tautsaimniecībai, LR Zemkopības ministrija 

 2010.gads. Konsultāciju sniegšana Zemkopības un tās padotībā esošo 

iestāžu IKT pārvaldības procesu izstrādē un Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrāde, LR Zemkopības ministrija 

 2010.gads – šobrīd. Konsultāciju sniegšana Labklājības ministrijas un 

tās padotībā esošo iestāžu atbalsta funkciju centralizācijas modeļa 

izstrādē un centralizētā IS un IKT drošības risinājuma 

dokumentācijas izstrāde, LR Labklājības ministrija; 

 2010. gads – šobrīd. LR Valsts kanceleja - Konsultantu atbalsts 

vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas 

izstrādē Eiropas Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursu vadības 

informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros. 

Konsultācijas pakalpojumi ietvēra informācijas sistēmas darbības 

koncepcijas izstrādi, risku un atkarību novērtējuma izstrādi, 

informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas uzraudzību t.sk. 

publisko iepirkumu vadība; 

 2010. gads. Vienotās namu apsaimniekošanas sistēmas un 

grāmatvedības sistēmas koncepcijas izstrāde un ietekmes uz budžetu 

novērtēšana, Rīgas Domes ITC, 15 Namu pārvaldes; 

 Iekšējās kontroles un procesu novērtēšana – ražošana, izmaksas, 

krājumi un inventārs un citi aspekti. Ārvalstu pieredzes pētījums, 

Forbo Holding (2010); 

 2009.gads – šobrīd. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas 2.kārta; Valsts aģentūra "Kultūras 

informācijas sistēmas"; 
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 2009.gads -šobrīd. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu 

funkcionalitātes attīstības uzraudzība, Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra; 

 2009.gads. Budžeta plānošanas un izpildes kontroles procedūru 

pilnveidošana, raidījumu pašizmaksas aprēķina procesa 

pilnveidošana; VB SIA „Latvijas Radio”; 

 2009.gads. LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Garantiju aģentūras 

iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums; 

 2007.-2009.gads. LR Finanšu ministrija, Revīzijas pakalpojumi 

Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā; 

 2008.gads. Ventspils brīvostas pārvalde, Iekšējās kontroles sistēmas 

pilnveidošana Kohēzijas fonda projektam 2004. – 2006. gada 

finansēšanas periodā; 

 2007.-2008.gads. LR Finanšu ministrija, Vadošās iestādes, 

maksājumu iestādes, sertifikācijas iestādes, revīzijas iestādes, 

atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Iepirkuma uzraudzības 

biroja 2007- 2013. gadu plānošanas periodam izveidotās Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības novērtējums; 

 2008. gads. LR Vides ministrija, Pārbaude projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” (2005/LV/16/C/PE/003) 

īstenošanas vietā; 

 2008-2009. gads. LR Zemkopības ministrija, Eiropas 

Zivsaimniecības fonda Audita iestādes izveidotās vadības un 

kontroles sistēmas atbilstības EK Regulu prasībām izvērtējums; 

 2008-2009. gads. LR Zemkopības ministrija – Eiropas 

Zivsaimniecības fonda Gada kontroles ziņojuma un atzinuma par 

vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitātes izvērtējums; 

 2008. gads. LR Finanšu ministrija - Semināri iekšējiem auditoriem 

par ES fondu vadības un kontroles sistēmu; 

 2008. gads. LR Finanšu ministrija – Gada kontroles ziņojuma 

sagatavošanas metodika; 

 2008. gads. LR Finanšu ministrija – Auditoru atzinums par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda atbilstoši veikto 

administratīvo izdevumu summu Eiropas Savienības struktūrfondu 

2004. – 2006.gada plānošanas periodā un metodikas par nemainīgās 

(flat-rate) likmes noteikšanu Eiropas; 

 2008. gads. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – 

Izmaksu – ieguvumu analīzes veikšanas metodikas izstrāde un tās 

pielietošanas apmācību kursa nodrošināšana; 

o  

  2007-2008. gads. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrija, INTERREG III programmas tehniskās palīdzības līdzekļu 

izlietojuma revīzija un darbības sistēmas revīzija INTERREG 

Sekretariātā Rīgā; 

 2007.-2008.gads. 2007.-2013. gadu plānošanas periodam izveidotās 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un 

kontroles sistēmas atbilstības novērtējums, LR Finanšu ministrija; 

 2007. gads. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 

sekretariāts: Latvijā esošās situācijas publiskajā pārvaldē izpēte 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā un attīstības 

stratēģijas 2007.-2013.gadam izstrāde. Projekta ietvaros veikta: 

o Esošās situācijas analīze IKT industrijā Latvijā publiskajā 
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pārvaldē, ieskaitot darbības spēju auditu;  

o IKT arhitektūras sagatavošana;  

o Priekšlikumu izmaiņām E-pārvaldes attīstības programmā 

sagatavošana;  

o Rīcības plāna projekta sagatavošana; 

o Risku analīzes sagatavošana E-pārvaldes attīstības 

programmai;  
o Priekšlikumu sagatavošana par projektu vērtēšanas kritērijiem, 

kurus varētu izmantot operacionālās programmas 2007.-2013. 

gadam izveidošanā. 

 2007. gads. Latvijas Republikas Vides ministrija: Kohēzijas fonda un 

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā 

iesaistīto pašvaldību administratīvo spēju izvērtējums nākamā 

finanšu plānošanas perioda indikatīvo vides infrastruktūras projektu 

sagatavošanā un realizācijā. 

 2007. gads. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārraudzības 

iestādes Valsts reģionālās attīstības aģentūras funkciju un struktūras 

funkcionālais izvērtējums. 

 2007. gads. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas funkciju, 

struktūras un iekšējās normatīvās bāzes funkcionālais izvērtējums. 

 2006. gads. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija: 

Pašvaldību kompetenču centru funkcionālais audits.  

 2007. gads. Latvijas Republikas Bērnu un Ģimenes Lietu Ministrija: 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ieviešanas sistēmas 

funkcionālais izvērtējums attiecībā uz programmu „Jaunatne 

darbībā”. 

 2007. gads. Latvijas Republikas Vides ministrija: Funkcionālā 

un institucionālā audita veikšana veicamo funkciju efektivitātes 

novērtēšanai un rezultativitātes nodrošināšanai, t.sk. ES fondu 

un citu finanšu instrumentu līdzekļu apguves nodrošināšanai 

vides sektorā. 
 2006. gads. LR Vides ministrija: Priekšlikumu izstrāde strukturālo 

un institucionālo izmaiņu veikšanai ES fondu vadības sistēmā 

finanšu plānošanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam VidM darba 

ar ES līdzfinansēto projektu administratīvo, tehnisko un finanšu 

vadību optimizēšanai. Šī projekta ietvaros tika veiktas šādas 

aktivitātes: 

o VidM darba ar ES līdzfinansēto projektu administratīvo, tehnisko 

un finanšu vadību esošās situācijas analīze; 

o Valsts aģentūras izveidošanas iespējas izvērtējums; 

o Priekšlikumu Aģentūras nolikumam izstrāde. 

 2005. gads. Latvijas Republikas Finanšu ministrija: Lauku atbalsta 

dienesta kā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības virzības un 

garantiju fonda garantijas izdevumu daļas maksājumu aģentūras 

sertifikācija par 2005. gadu. Sertifikācijas ietvaros tika veikta arī 

funkciju revīzija un darbības spēju izvērtējums. 

 

  2004. gads. Latvijas Republikas Finanšu ministrija: Lauku atbalsta 

dienesta kā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības virzības 

un garantiju fonda garantijas izdevumu daļas maksājumu aģentūras 
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sertifikācija par 2004. gadu. Sertifikācijas ietvaros tika veikta arī 

funkciju revīzija un darbības spēju izvērtējums. 

 2004. gads. Latvijas Republikas Finanšu ministrija: Otrā līmeņa 

starpniekinstitūciju – Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās 

izglītības attīstības programmu aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra, Lauku atbalsta dienests – pārbaude, kur tika novērtēta 

starpniekinstitūciju spēja nodrošināt noteikto funkcionalitāti 

uzdevumu izpildei un šo starpniekinstitūciju atbilstību izvirzītajām 

prasībām ES struktūrfondu pārvaldīšanā. 

 2003.gads. Finanšu vadības sistēmas ieviešana (sistēmas prasību 

izstrāde, sistēmas izveide, ieviešana un lietotāju atbalsts), SIA 

Jaunalko; 

 2002.gads. Finanšu vadības sistēmas ieviešana (sistēmas prasību 

izstrāde, sistēmas izveide, ieviešana un lietotāju atbalsts), SIA 

Swedwood; 

 2002.gads. Finanšu vadības sistēmas ieviešana (sistēmas prasību 

izstrāde, sistēmas izveide, ieviešana un lietotāju atbalsts), SIA 

Lattako; 

 1998.-2001.gads. Darbības atbalsta sistēmas izstrāde (sistēmas 

prasību, testēšanas un lietotāju atbalsts), AS Balta. 
  

Publikācijas  2010. gads.  Strazdiņa R., Kirikova M., Peņicina L., Rudzājs P. 

Knowledge Requirements Monitoring System: Advantages for 

Industry and University [Zināšanu prasību uzraudzības sistēma: 

Priekšrocības nozarei un Universitātei]// Proceedings of the Second 

International Conference on Information, Process, and Knowledge 

Management eKNOW 2010, Nīderlande, Saint Maarten, 10.-16. 

Februāris, 2010. – 120.-125. Lpp. 

 2010. gads.  Rudzājs P., Peņicina L., Kirikova M., Strazdiņa R. 

Towards narowing a conceptual gap between IT Industry and 

University [Ceļā uz konceptuālo atšķirību samazināšanu starp IT 

nozari un Universitāti]// RTU zinātniskie raksti. 5.sēr., Datorzinātne. 

– 41.sēj. (2010), --.---.lpp 

 2010. gads.  STRAZDIŅA R., KIRIKOVA M., RUDZĀJS P. 

Knowledge integration contemporary Business Informatics [Zināšanu 

integrēšana mūsdienu biznesa informātikā]// 9th International 

Conference on Perspectives in Business Informatics Research: Local 

Proceedings (accepted), Vācija, Rostoka, 29.sept.-1.okt., 2010. - pp --

--- 

 2010. gads.  KIRIKOVA M., STRAZDIŅA R., ANDERSONE I., 

SUKOVSKIS U. Quality of Study Programs: an Ecosystems 

Perspective [Studiju programmu kvalitāte: ekosistēmas perspektīva]// 

Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-

enchanced Learning (INTEL-EDU) associated to the 13th East-

European Conference, ADBIS 2009, 13th East-European Conference 

on Advaces in Databases and Information Systems (ADBIS 2009), 

LATVIJA, Rīga, 7.-9. septembris, 2009. - ---. Lpp 

 2009. gads. Strazdiņa R., Kirikova M. Interaction Model Supporting 

Collaboration between University and Industry [Mijiedarbības 

modelis sadarbības atbalstīšanai starp Universitāti un nozari]// 

International Conference on Education and New Learning 

Technologies, EDULEARN09, Spānija, Barcelona, 6.-8.jūlijs, 2009.-

004879.-004885.lpp. 

 2008. gads.  STRAZDINA R., STECJUKA J., ANDERSONE I, 
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KIRIKOVA M. Statistical analysis for supporting inter-institutional 

knowledge flows in the context of educational system, Accepted at 

the 19th International Conference on Information Systems 

development (ISD2008), Paphos, Cyprus, August 25.-27, 2008. 

 2008. gads.  NIKOFOROVA O., KIRIKOVA M., STRAZDINA R. 
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drošības garantija. 51.konferences rakstu krājums, sekcija „Tehnogēnas vides drošības 

zinātniskās problēmas” Rīga- 2011.g 

 

Mācību grāmatas un līdzekļi: 
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V. Urbāne, S. Lavendele. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Mācību grāmata. Rīga, RTU 2005. 

187 lpp. 

V. Urbāne, S. Lavendele. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Mācību grāmata. II izdevums. Rīga, 

RTU 2007. 199 lpp. 

V. Urbāne. Starojumi un to bīstamība  

. Mācību līdzeklis RTU. 2009. 87 lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs un citās konferencēs ir atspoguļota 

sadaļas „Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos” un „Raksti recenzētos izdevumos”. 

Piedalīšanās IV International Seminar „Development of Baltic Europe” entitled International and 

Transborder economic co-operation in the context of European, Integration, that took place in 

Torun 15 – 16th of June 2007. 

  First International Enviromental Congress (Third International Scientifikal Tehnical Conference 

„ECOLOGY AND LIFE PROTECTION OF INDUSTRIAL_TRANSPORT COMPLEXES” ELPIT 2007,20-23 

september 2007 TOGLIATTY < RUSSA 

Piedalīšanas Eco-region and Baltic University conference Environmental Management Systems 

and CSR May 17-21.2011. Rogow. Poland  

 

3. Pedagoģiskā darbība. 

Ar 2011 gadu doktorants A,Grigorjevs 

Vadītie maģistra darbi:44 darbi 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008; 2008/2009 2009/2010. un 

2010/2011.m.g. 

 

Studiju priekšmeti: 

 

Darba aizsardzības pamati 1KP 

Darba un dabas aizsardzība 2 KP 

Bīstamo vielu pielietošanas drošība 3 KP     

piedalīšanās Doktorantūras programmas Vides pārvaldība (Tehnogēnas drošības pārvaldības) 

sagatavošanā. 

 

4. Organizatoriskā darbība: 

48., 49. Starptautiskās Zinātniskās praktiskās konferences orgkomitejas locekle. 

48., 49. Starptautiskās Zinātniskās praktiskās konferences zinātnisko rakstu redkolēģijas locekle. 

 

RTU 50.,51. Zinātnisko konferenču orgkomitejas locekle. 
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RTU 50..51. Zinātniskās konferences sekcijas „Tehnogēnā drošība” priekšsēdētāja. 

 

Tehnogēnā drošības konsultatīvā un apmācības centra direktore\ 

 

 

Doktorantūras Vides pārvaldība {Tehnogēnas drošības pārvaldība) koordinātors.  

RTU Kanclera palīdze. 

 

4. Kvalifikācijas celšana 

- Latvijas informācijas institūtā (sertifikāts). 

     Rīgas Strazdiņa universitāte: 

- Darba vides mikroklimats (sertifikāts) 

- Darba vides psihoemocionālie riska faktori (sertifikāts) 

- Darba vides bioloģiskie riska faktori (sertifikāts) \ 

-  

5. Piedalīšanas ar lekciju: „Akrilnitrila transportēšanas drošība (Latvijas          Republikas 

pieredze).  

 

    International Teachers Conference 17-21 May 2011 „Environmental Management 

Systems and Corporate Social Responsibility 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 

1. Uzvārds, vārds: VĪBA Jānis. 
2. Personas kods: 231237-10507. 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga. 
4. Dzīves vieta: Latvija, Rīga, Alises iela 8, dz. 22.. tel. 455277.mob. .: 9615944. 
5. Darba vieta un amats: RTU, Mehānikas institūts, direktors, Teorētiskā mehānikas un 

materiālu pretestības katedras vadītājs, profesors. 
6. LR zinātniskais grāds, 

diploms #, specialitāte: 
Dr.habil.sc.ing., A-Dh , No 000048, mehānika, mašīnbūve, mašīnu 

un mehānismu teorija. 
7. Praktiskā darbība: 

 

Prakses tehnikumā, prakses augstskolā, konsultācijas ražošanas un 

ekspertīzes jautājumos mehānikas un mašīnbūves jomās, kā arī jaunās tehnikas ieviešanā.  

8. Pedagoģiskā darbība: No 1960. g. - pēc augstskolas beigšanas - darbs RTU par asistentu, 

vecāko pasniedzēju, docentu, profesoru. 

9. Zinātniskā darba virziens:  Vibrāciju un trieciena sistēmu optimizācija un sintēze. 

10. Piedalīšanās pētniecisko 

darbu veikšanā (1995. -

2005..);  

Latvijas Zinātnes Padomes projektu vadītājs (Nr. 96.0507, 5.1670 u.c.); Starptautiskā 

projekta " INCO-COP 95/0054" galvenais izpildītājs; Starptautiskā projekta 

„Āurora”kontraktors no RTU puses, IZM projekta Nr. 6970 vadītājs (2005. g.). 

11. Pēdējo gadu galvenās 

starptautiskās publikācijas: 

 

 1. Cifanskis, S.; Armada, M.; Akinfiev, T.; Viba, J. & Jakushewich, V. HIGH VOLTAGE DISCHARGE SYSTEM FOR GRANULATING 

HARD MATERIALS. 4th International DAAAM Conference. "INDUSTRIAL ENGINEERING  INNOVATION AS COMPETITIVE 

EDGE FOR SME". 29 - 30thApril 2004, Tallinn, Estonia. P. 185. - 188. 

 2. Gonca, V.; Grasmanis, B. & Viba, J. INVESTIGATION OF OBLIQUE IMPACT IN TRAFFIC ACCIDENTS. 4th International 

DAAAM Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING  INNOVATION AS COMPETITIVE EDGE FOR SME". 29 - 30thApril 2004, 

Tallinn, Estonia. p. 23. - 26. 

  3. Mironovs, V.; Viba, J. LIFTING OF FERROMAGNETIC POWDERS. 4th International DAAAM Conference "INDUSTRIAL 

ENGINEERING  INNOVATION AS COMPETITIVE EDGE FOR SME". 29 - 30thApril 2004, Tallinn, Estonia. P. 215. - 218. 

4. Kononova, O.; Viba, J. & Akinfiev, T. IMPACT SYSTEM RESTITUTION COEFICIENT DEPENDENCE ON GEOMETRY. . 4th 

International DAAAM Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING  INNOVATION AS COMPETITIVE EDGE FOR SME". 29 - 

30thApril 2004, Tallinn, Estonia. P. 43.- 46. 

5. Viba J., Lavendelis E. Algorithm of synthesis of strongly non-linear mechanical systems. -  5th International DAAAM 

Conference "Industrial Engineering  Innovation as Compettitive Edge for  SME",  20 - 22th April 2006, Tallinn, Estonia. P. 95 

– 98.  

6. Wang, XiYi, Viba J., Mironovs V. Pizelis I. Investigation of vibrator with air flow excitation. -  5th International DAAAM 

Conference  "Industrial Engineering  Innovation as Compettitive Edge for  SME",   20 - 22th April 2006, Tallinn, Estonia. P. 

85 – 88.  

7. S. Cifanskis, M. Armada, T. Akinfiev, J. Viba. Investigation of high voltage impulse system for granulating materials. - 1st. 

International Conference on Vibro-impact Systems. 20-22 July 2006. Loughborough, UK, Book of Abstracts. P. 16.- 17. 

www.lboro.ac.uk/icovis.  

8. O. Kononova, J. Viba, A. Krasnikovs. Numerical simulation of waves by finite differences method in vibro-impact systems. 

- 1st. International Conference on Vibro-impact Systems. 20-22 July 2006. Loughborough, UK, Book of Abstracts. P. 24. 

www.lboro.ac.uk/icovis.  

9. V. Mironovs, J. Viba, V. Lapkovskis. Investigation of impulse system for moving powder materials in vertical pipe. - 1st. 

International Conference on Vibro-impact Systems. 20-22 July 2006. Loughborough, UK, Book of Abstracts. P. 30 - 31. 

www.lboro.ac.uk/icovis.  

10. M. Eiduks, XiYi Wang, J. Viba, V. Mironovs. Analysis of objects motions in the wind tunnel and tube. - XV Symposium of 

Dynamics of Vibroimpact Systems. Moscow, 2006. pp. 329 - 333.  

11. G. Liberts, J. Viba, M. Eiduks, L. Shtals. Investigation of car crashes with large deformations.- XV Symposium of Dynamics 

of Vibroimpact Systems. Moscow, 2006. pp. 333 - 338.  

12. J. Viba, E. Mjalo. Motion of axle-box between delimiters of vibrating pendulum. - XV Simposium of Dynamics of 

Vibroimpact Systems. Moscow, 2006. pp. 339 - 343.  

13.Maris Eiduks, Janis Viba, Lauris Shtals, Edgars Kovals, Stanislavs Noskovs. Fluid flow vibration excitation by the control of 

interaction surfaces. Proceedings, Volume 10, May 26-27, 2011. Jelgava 2011. p. 464-469. (Thomson Reuters, Elsevier 

Scopus). 

14. Maris Eiduks, Janis Viba, Lauris Shtals, Edgars Kovals, Stanislavs Noskovs. Fluid flow vibration excitation by the control of 

interaction surfaces. Proceedings, Volume 10, May 26-27, 2011. Jelgava 2011. p. 464-469. (Thomson Reuters, Elsevier 

Scopus). 

15. Edgars Kovals, Janis Viba, Guntis Kulikovskis, Maarjaa Kruusmaa, Paolo Fiorini, Fean-Guy Fontaine. Motion dynamics 

analysis of a floating robot.  Vibration problems. ICOVP 11 Suplement, The 10th International Conference on Vibration 

Problems. Praga. Technical University of Liberec. P. 510-515. (Scopus) 

 Research Projects: 1. E. Lavendelis, INCO - COPERNICUS Project 960054. Efficient Start-Stop Intelligent Drives with 

Adaptive Control. (Spain, France, Russia, Byelorussia, Latvia) (1997 - 1999). 2. J. Viba, Axiliary Climbing Robot For 

Underwater Ship HullCleaning of Sea Adherence And Surveyng (Nas-Aurora). Supplementary agreement No 1 to the 

http://www.lboro.ac.uk/icovis
http://www.lboro.ac.uk/icovis
http://www.lboro.ac.uk/icovis
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contract N
o
 G3RD-CT-2000-00246 NAS - Proposal N

o
 GRD1-1999-11153. The EC ... and ..- CSIC IAI; - ALGOSYS.AR; - 

ULUND.DMEN.ROBOT; - SAIND; - KAL; - UNDB (collectively "the contracting parties") HAVING REGARDS TO contract No 

G3RD-CT-2000-00246 ... to extend ... : -An additional of one contractor (" TURIGA ME") . 3. J. Viba. (Head of Project). 

Investigation of Oblique Impact and Adaptive Control for High-Speed Machines. Latvian Council of Science (1994 - 1996). 4. 

J. Viba (Head of Project). Investigation of Collisions of Bodes in Start-Stop Systems with Adaptive Control. Latvian Council of 

Science (1997 - 2000). 5. J.Viba (Head of Project). Optimal Synthesis of Adaptive Controlled Intelligent Vibroimpact Systems 

with Line, Surface and Volume Interactions. Latvian Council of Science (2001 - 2004). 6. &-Frame work Project: FILOSE. 

2009.-2012. 

 

12. Kopējais zinātnisko un 

metodisko darbu skaits: 

Apmēram 400 publikācijas ( 1 monogrāfija, 7 mācību grāmatas, 45 

metodiskās publikācijas, 326 zinātniski raksti un tēzes, 41 autoru 

apliecība). 

13. Valodu prasme: latviešu, angļu, krievu. 

14. Kvalifikācijas celšana:  

 

Sadarbība ar Spānijas speciālistiem zinātnē: Madridē 1997. un 1999. g. Zinātniski - metodiskās 

konferences Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, 

Baltkrievijā: 1985 -1999. g.  

15. Profesionālais un sabiedriskais 

darbs: 

 

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis. Latvijas 

Nacionālās Mehānikas Komitejas loceklis un semināra vadītājs, 

Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas prezidija loceklis, RTU 

Studentu zinātniski - tehniskās biedrības priekšsēdētājs. 
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Dzīves gājums – CV 

6. Vārds, uzvārds: Valerijs Zagurskis 
Dzimšanas datums - 10/jūlijā/1943 
Telefons - 67089543, 67089520 

E-pasta adrese- vzagursky@gmail.com, Valerijs.Zagurskis@rtu.lv, tikltehn@egle.cs.rtu.lv 

WWW: http://www.lza.lv, http://www.edi.lv/lv/persons/valerijs-zagurskis/, 

http://www.dadi.rtu.lv/strukturvienibas#a3. 

7. Darba gaitas (izaugsme) 
Izglītība 

                  No 1950-līdz1960. gg. Rīgas 35. vidusskola 
                  No 1960- līdz1965. gg, Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija inženieris -    
                  elektriķis , matemātisko un skaitļojamo mašīnu un aparātu specialitātē, ( 
Diploms ar izcilību 
                  O No  415351) 

                  No1969g.g-līdz1972.g. Tehnisko zinātņu kandidāts, tehniska kibernētika un       
                  informācijas teorija, Latvijas Zinātņu akadēmija (diploms  MKD No 018304 )                              
                  1978.g Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka  zinātniskais nosaukums  
                  ( diploms CH No 002253) Krievijas Zinātņu akadēmija 
                  1990.g.Tehnisko zinātņu doktors, Augstākās atestācijas komisija , 
                  Krievijas Zinātņu akadēmija ( diploms DT No 002109 )   
                  1992.g. Datorzinātņu habilitētais doktors, Latvijas Universitātes, 
                  ( Diploms C-DH No 000011) , Informātika 
                  1993. g. Profesors, Elektronikas un datorzinātnes institūts,                                                                                                                                               
                   ( Profesora diploms P-D No 004) 
                  2001g. RTU profesors (diploms Nr.55) 

Valodas: krievu, latviešu, angļu, poļu 
Darba vieta, ieņemamais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs) 

                      No1960-līdz1962.gg. Tehniķis, Rīgas Radio rūpnīca 
                  No1965-līdz1968.gg. Inženieris elektroniķis, Elektronikas un datorzinātņu  
                  institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija 
                  No1969-līdz1973.gg. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Elektronikas un  
                  datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija 
                  No1973-līdz1983.gg.  Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, Elektronikas un  
                  datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija 
                  No1983.g.-līdz2004.g. Laboratoriju vadītājs, Elektronikas un  
                  datorzinātnes institūts no1991.g. Latvijas Universitāte. 
                  No1982-līdz1988.g. Vecākais pasniedzējs , Rīgas Politehniskais institūts                                                         
                  No1989- līdz1996.g. Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte  
                  No1996.g. Profesors,  profesora grupas vadītājs,                            
                  No2001. g.-līdz š.g., Profesors, RTU DITF  Datoru tīklu un sistēmu 
tehnoloģijas katedras 

mailto:vzagursky@gmail.com
mailto:Valerijs.Zagurskis@rtu.lv
mailto:tikltehn@egle.cs.rtu.lv
http://www.lza.lv/
http://www.edi.lv/lv/persons/valerijs-zagurskis/
http://www.dadi.rtu.lv/strukturvienibas#a3
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                  vadītājs. 
                      Valodu zināšanas:  krievu ( dz), latviešu,  angļu, poļu. 
                  Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās,  

No 1998.g.- līdz š.g.: 
-Starptautiskā Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) 
biedrs, No40187763,  
- Datoru Associacijas  (ACM-Association for Computing Machinery) biedrs 
No4776480, 
No 1990.g-līdz š.g.: 
Žurnāla „Automātika un datortehnika”( Automatic Control and Computer 
Science) redkolēģiju  loceklis, -RTU zinātniskos rakstu „Datorzinātne,  datoru 
vadības tehnoloģijas” redkolēģiju loceklis,   
- Latvijas Zinātnieku padomes loceklis, 
No 2001.g.-līdz š.g.-RTU,DITF,DADI, DTST katedra vadītājs,  
No 1997.g.-līdz š.g.-RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultātes profesoru padomes loceklis , 

                      No 2004.g.-līdz 2006.g.- The Iasted International  Conferences on Circuits, 
Signals and 
                  Systems ,CSS2004, Florida USA CSS2005, Marina del Ray, Orlando, USA, 
CSS2006, 
                  San Francisko, California, USA – International  Program Commitee, member, 
                  No 2003.g.-līdz š.g.-RTU DITF Habilitācijas un promocijas padomes loceklis, 
-RTU  
                  Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes  habilitācijas un promocijas 
padomes loceklis, 

No 2001.g.-līdz š.g.- RTU DITF Domes loceklis, 
No 2001.g.-līdz 2009.g.-RTU Senāta loceklis. 
 

8. Izglītības un Zinātniskā darbība 
Studiju programmu vadīšana : 
Studiju programmas šifrs RDBF0 - Automātika un datortehnika, bakalaura 
akadēmiskās studijas; 
Studiju programmas šifrs DMF0 - Automātika un datortehnika, maģistra 
akadēmiskās studijas; 
Studiju programmas šifrs DGFO -  Automātika un datortehnika, profesionala 
maģistra studijas; 
Studiju programmas šifrs DDF6 -  Automātika un datortehnika, doktora 
studijas. 
Vadītie maģistra darbi  (skaits 2004.-2010.gg.) : 44 
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits 2004.-2010.gg.) :29 
Studiju priekšmeti ( nosaukums , apjoms kredītpunktos): 
 
Akadēmisko maģistru priekšmeti 
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Mūsdienu datoru arhitektūra DST464    KP3 
Datoru tīklu vadība DST453      KP3 
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra DST450    KP4  
Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas DST462 KP4 
Datoru tīklu projektēšanas teorija  DST452                                 KP3 
Sensoru tīkli DST700                                                                         KP3 
Mobilā, režģiskā un aptverošā tīklošana DST701                               KP2 
Profesionālo maģistru priekšmeti 
 
Datoru arhitektūras attīstība       KP4 
Datoru tīkli un sistēmas DST477        KP2 
Datoru tīkli un sistēmas (studiju projekts) DST417    KP2  
Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas DST462  KP4  
 Datoru tīklu vadība DST453                  KP3 
 Interneta sistēmu projektēšana DST428      KP3 
 
Doktorantūras priekšmeti 
 
Modernas tīklu tehnoloģijas DST645                    7 KP 
Testēšanas un signālu apstrādes metodes DST644    15 KP 
Datoru tīklu modelēšanas tehnoloģijas DST643   15 KP 

 
Maģistru darbi aizstāvēti RTU, DITF, vadītājs V.Zagurskis, 
 

 Multimediju ofisa tīkla infrastruktūras izstrāde   A.Baikovs 

 Aizsargāta biroja bezvadu tīkla izstrādes īpatnības   O.Druvietis 

 Bezvada sensoru tīklu pielietojums intelektuālo māju projektos D.Gitāla 

 Lokāla tīkla emulācija ar sinhronas pārraides metodi   V.Gorelovs 

 Attālināta vadība uz darbvirsmas tehnoloģijas bāzes   D.Gubarevs 

 Nacionāla diagnostikas centra lokāla tīkla analīze, projektēšana un 

 optimizācija        I.Kličovs 
2007./2008. 

 IT infrastruktūras komponenšu pieejamības un veiktspējas monitorings
 S.Grigorjevs 

 Attālināta vadāmība uz tīmekļu tehnoloģijas bāzes    D.Gubarevs 

 Bezvada tīklu tehnoloģiju pielietojums darba vidē   A.Jermolovičs  

 Ierobežotas pieejamības pie datu bāzes korporatīvā tīkla izstrāde K.Kāpiņš 

 Personālās videokonferences tehnoloģijas interaktīvai darbībai S.Savins  
2008./2009. 

 Access Point”, „Router-Router” komunikācijas un savietojamības 

 pētīšana bāzēta daudz plūsmu tehnoloģijā    A.Goglačovs 
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 Apraides komunikācijas organizācija bezvadu sensoru tīklos R.Taranovs 

 Lokālo bezvadu tīklu drošības realizācija speciālos gadījumos V.ViIcinskis 
Prof. maģistri 2008./2009.m.g. 

 Bezvadu lokālo tīklu pētīšana uz daudz plūsmu organizācijas pamata
 D.Dubičs 

 Tīkla infrastruktūra elektroenerģijas sadalē un uzskaitē  
 I.Gvozdevs 

 AD HOC tīkla izstrādāšana un pielietošana mobilam medicīniskam 
objektam        V.Ivanovs 

 Daudzkanālu reģistrācijas sistēma nejaušu signālu plūsmas laika 
raksturlīknēm        A.Morozovs 
Prof. maģistri  2009/2010.m.g. 

 Datoru tīkla infrastruktūras modernizācija    T.Pudža 
Promocijas darbs: 

            Sekmīgi aizstāvēta A.Gertnera doktora disertācija par tēmu - ACP dinamiskais 
modelis  
            un tā parametru  novērtējums, -1999.g.vadītājs V.Zagurskis, EDI- RTU 

 
Apbalvojumi (balvas, medaļas, ordeņi un c.) – gads, institūcija, kas piešķīrusi 
apbalvojumu, 

 The Latvian government award for junior researches, 1974 
 The Latvian government award, 1980 
 Silver and bronzed medals for developments from Commitee of Science and 

Production achievements Exibition, 1985 and 1976 (Russia)  correspondingly 

 The Latvian Academy of Sciences President First Award, 1987 
 
Eksperta darbības joma -  (darbībai atbilstošā LZP ekspertu komisija, zinātnes 
nozare,   3 – 7 zinātnisko darbību  raksturojoši atslēgas vārdi) 
 
Eiropas Savienības ekspertu komisiju loceklis (Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2 aktivitātes    
Projekts  DDP/1.1.1.2 0/ 09/APIA/VIAA/138), 
LZP ekspertu komisiju loceklis ( Datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas, Elektronika un 
telekomunikācijas nozares – projekti 09.1247, 05.1359, 06.0027, 05.1421-2008.g., 
2009.g. un 2010.g- 09.1578 un EUREKA  (Jaunas paaudzes superaugstas izšķirtspējas 
melna pārklājuma gaismas diožu (LED) videoekrāna izstrāde  

 
Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti - (projekta nosaukums, numurs, 
finansējuma avots/programma) 

Nr. 

p.k. 

Projekta/ 

programmas/ 

līgumdarba 

numurs 

Projekta/ 

programmas/ 

līgumdarba 

nosaukums 

Vadība/ 

dalība 

Latvijas/ 

starp-

tautisks 

Darbības 

laiks 



191 
 
 

 

1. Projekts Nr. 

05.1395  

 ‘’Multivides sistēmu ar jauktiem 

signāliem (MSJS) 

            verifikācija”                

Vadība LZP 2004-

2008.g.g. 

2. Projekts 

Nr.05.1661         

 “Multivides balstītu e-pakalpojumu 

sistēmas  

            arhitektūras izvēle” 

dalība LZP 2004-

2008.g.g 

3. Valsts pētījumu 

programma 

”Informācijas tehnoloģiju 

zinātniskā bāze, sad. 

1.3.Oriģinālu signālu apstrādes 

paņēmienu izveide un izpēte  

konkurētspējīgu IT tehnoloģiju 

radīšanai” 

dalība IZM 2008.g. 

4. Projekts Nr. 

09.1240 

“ Elektronisko pakalpojumu 

intelektuāla vadība’’ 

dalība LZP 2009-

2012.g.g. 

5. Projekts  

Nr.05.1345 

” Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas 

un enerģijas             pārtēriņa 

optimizācija” 

dalība LZP 2009-

2012.g.g. 

 
V.Zagurskis: dalība starptautiskos ESF projektos -līgumi  

 2005/0131/VPD1/ESF/PIAA04/APK/3.2.3.2/0004/0067 DATORU TĪKLU UN 

SISTĒMU ARHITEKTŪRA (DTSA) 

 2005/0125/VPDI/ESF/PIAA/APK/3.2.3.2/0062/0007 DATORU TĪKLI (DT) 

 Seventh Framework Europe Programme: ICT –AGRI era-net Project Nr 17, ahronim 

STRATOS  

 EU Project title: open System for TRAcTOrs’ autonomouS Operations, 20111.g.-

2012.g. 

 
Promocijas darbu vadība - (doktorants, promocijas darba nosaukums, darba 
līdz vadītājs V.Zagurskis un realizēšanas vieta RTU, Rīgā, Latvijā) 

 D.Bļizņuks  Sensoru tīklu tehnoloģiju pielietošana laikā kritiskos uzdevumos. 

 V.Aņisimovs Tīklu līdzekļu izpēte un izstrāde sensoru tīkliem un to 
konfigurācija. 

 R.Safins   Dalīto objektu vadība uz tīklu tehnoloģiju pamata. 

 A.Riekstiņš Tīklu līdzekļu izpēte un izstrāde multimediju servisiem un to 
konfigurācijai. 

 A.Morozovs Datu straumēšana  multivides pielikumos bezvadu tīklos. 

 R. Taranovs  Komponenšu kolektīva mijiedarbība bezvadu sensoru tīklos 
                          
9. Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk.  

mācību grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs): kopa 263 tajā skaita 1 

monogrāfija, 2 monogrāfijas elektroniska versija; pēdējo trīs gados: 
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1.V.Zagursky, Improving Identification Algorithm for Mixed Signal Systems,SICPRO 
07,VI   International conference”, ISBN 5-201-14492-8,’’ System Identification and 
Control Problems” Moscow, January29- 1February 2007g.Proceedings, pp.937-942. 

2.V.Zagursky, Dz.Zibin, Random Multiple Access Method for Wire and Wireless Local 
networks, 17-th International Conferenceon Computer Theory and Applications, 
ICCTA  2007, Egypt , Alexandria, 1-3 September, Proceedings, 2007g.  pp137-141. 

3. V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach for wireless resources access control,  The ICS2008 
International Computer Symposium, November 13-15, 
2008,TamkangUniversity,Damsui,TaipeiCounty, Taiwan, R.O.C. Proceedings of 
2008 International Computer Symposium, 145-
150pp.,http://ics2008.csie.tku.edu.tw/ 

4.V.Zagurskis, A.Morozovs, Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu 
sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. Proceedings of RTU 49th 
International Scientific Conference  ISSN 1407-7493Technology of Computer 
Control, RTU , Riga 2008g. October 13-15,pp.63-72. 

 5. V.Zagurskis, D Bliznjuks, Pieeja bezvadu resursi piekļuves kontrolei, Proceedings of 
RTU 49th 

 International Scientific Conference  ISSN 1407-7493Technology of Computer Control, 
RTU , Riga  

 2008g. October 13-15 pp.72-80. 
6.V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, 

Proceedings of VIII International Conference, ISBN 978-5-91450-027-3, “..System 
identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 
30,2009g.813-830pp. 

7.V.Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal 
system elements under extreme operating condition,Proceedings of VIII 
International Conference, ISBN 978-5-91450-027-3, “..System identification and 
Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009, 821-827pp., 

 8. R.Taranovs, V. Zagurskis, Jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos, 
RTU zinātniskis raksti,  ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības 
tehnoloģijas, Rīga,2009.g.,50-57lpps. 

9. V. Zagursky, R. Taranovs, and A. Morozovs. Heterogeneous Collision-Free Clustered 
Scheme for Wireless Sensor Networks , 2010 IEEE 26-th Convention of Electrical 
and Electronics Engineers in Israel November 17-20, 2010, Eilat.  IEEE Catalog 
Number: FP10417-CDR ISBN: 978-1-4244-8680-9.  IEEE EXPLORE 

10. V Zagurskis R.Taranovs, K Vilde, A.Eriņš. Galvenie videokonferenču kvalitātes 
ierobežojumi lokālo tīklu bāzē, RTU Zinātniskie raksti, ,  ISSN 1407-7493, 5.serija, 
Datorzinātne, Datorvadības tehnologijas,42 sējums, Rīga 2010, lpp. 38-45 

 
10. Izgudrojumi, patenti 

 Nosaukums; īpašnieks: (firmas nosaukums vai vārds uzvārds); autori: vārds 
uzvārds vārds uzvārds; numurs; datums -dd/mm/gggg , kopa 54 izgudrojumi no 
1976.g.-1991.g., pēdēji no tiem: 

http://ics2008.csie.tku.edu.tw/
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 b.V.Zagursky, N.Semyonova, Russia Author Certificate No.1032431, ADC 
dynamic error measuring methods, 1987, Int.Cl. H03 M 1/10 

 c.V.Zagursky, G.Gotlib,  Russia Author Certificate No.1529453, Device for 
control dynamic error for ADC, 1989, Int.Cl. H03 M 1/10 

 d.V.Zagursky, G.Gotlib,  Russia Author Certificate No.1640832 , Message 
signals communication device, 1991, Int.Cl. H03 M 1/10 

 e.V.Zagursky, N.Semyonova,  Russia Author Certificate No.1631724, ADC 
dynamic characteristics method and device for it's realization, 1991, Int.Cl. H03 
M 1/10 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
PERSONAS DATI 

 

Uzvārds, vārds: Zvanītājs Jānis 

E-pasts: janis.zvanitajs@rtu.lv 

Tālrunis darbā: 67089374 

Personas kods: 130157-10519 

 

VALODAS 

Dzimtā valoda: latviešu 

Citas valodas: krievu, angļu 

 

IZGLĪTĪBA 

1980. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Specialitāte – inženieris ekonomists. 

 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 

1985. gadā Maskavas Tekstilinstitūtā aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija 

„Strādājošo un brigādes darba imitācijas modelēšana jaunajos darba apstākļos”. 

1992. gadā piešķirts Latvijas Dr.oec. grāds 

 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

2002. gads – Eiroinovāciju menedžeru kurss (ES apmācību projekts IPS-2000-00056). Sertifikāts 

Nr. EIM /214/2002. 

DARBA PIEREDZE 

Kopš 2005. gada – RTU profesors. 

1990. -2010 gads RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes katedras vadītājs,  

1994.–1995. gads – LR ekonomikas ministrs. 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS 

 

1. „Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības kopsakarības” (līguma Nr. ZP-2007/16, 2007. 
gada oktobris – 2008. gada septembris, projekta vadītājs); 

2. „Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā” (līguma Nr. R7360, 2008. gada janvāris – 
decembris).  

3. Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana 
mūžizglītības stratēģijas ieviešanai, Rīgas dome, 2006.; 

4. Daugavpils pilsētas infrastruktūras attīstības prognoze, Daugavpils dome, 2005. 
 

mailto:janis.zvanitajs@rtu.lv
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ES Sociālā fonda atklātā konkursa projektu pieteikumu vērtēšanas eksperts, LR Izglītības un 

zinātnes ministrija, 2005.–2006. 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. J.Zvanītājs,D.Ādmīdiņš.Mainīgās ārējās ekonomiskās vides ietekme uz 

nekustāmā īpašuma tirgu Latvijā.(LU raksti 759 sējums ), LU 2010,10 – 

22lpp. 

2. J.Zvanītājs,N.Baranovskis.Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijas 

ekonomiskās krīzes apstākļos (Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli),Daugavpils universitāte ,2010,30-35lpp. 

3. J. Zvanītājs, D. Ādmīdiņš. Influence of Mortgage Lending to the Real  

Estate’s Insurance Market in Latvia. Evropske finančni systemy 2010. 

Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference. Brno, Ceska republika, 

2010., p.197–201. 

4. J. Zvanītājs, D. Ādmīdiņš. The Influence of National Economic Development 

on the Real  Estate Market of Latvia. International Cross-Industry Research 

Journal. Perspectives of Innovations, Economics and Business. Volume 3, p. 

52–54. 

5. J. Zvanītājs, A. Deniņa. Atbalsts izkliedētās elektroenerģijas ražotājiem 

Latvijā un tā nozīme elektroenerģijas cenas veidošanā. Latvijas Universitātes 

Raksti, 743.sējums, Ekonomika. Vadības zinātne, Rīga, LU, 2009., 43.–55. 

lpp. 

6. J. Zvanītājs, V. Stavecka. Uzņēmuma aktīvu izmantošanas plānošana un 

analīze. Latvijas Universitātes Raksti, 737.sējums, Ekonomika, VII, Rīga, LU, 

2008., 431.–439. lpp.  

7. J. Zvanītājs, A. Deniņa. Проблемы управления энергоэффективностью 

зданий в Латвии в контексте концепции долгосрочного развития . 

Сборник научных трудов НОУ „Институт экономики”,  г Подольск,  

2007., 158. – 164. lpp.  

8. J. Zvanītājs, A. Deniņa. Efektīvas energoresursu izmantošanas un tās vadības 

nozīme (tēzes). RTU 48. SZ konference, referātu tēzes, 2007., 1 lpp. 

9. J. Zvanītājs, V. Stavecka. Nodokļu administrēšanas organizēšanas problēmas 

(tēzes). RTU 48. SZ konference, referātu tēzes, 2007., 1 lpp.  

10. J. Zvanītājs, J. Reķe. Tautsaimniecības nozaru efektivitātes novērtējums. 

Latvijas Universitātes Raksti, 702.sējums, Ekonomika, V, Rīga, LU, 2006. , 

603.–610.lpp.  
11. J. Zvanītājs, M. Priede. Maksājumu kartes un to risku samazināšanas organizēšana.

 SZ konferences Zinātniskie raksti „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”. Rīga, RTU Izdevniecība, 2006., 258.–264. lpp.  

12.J. Zvanītājs, J. Reķe. Эффективность отраслей народного хозяйства в 

Латвии. Межвузовский сборник научных трудов „Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента”,  Москва, 2006.,185.–191.lpp.  
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13.J. Zvanītājs, J. Reķe. Tautsaimniecības nozaru efektivitāte Latvijā. SZ 

konferences (2005.gada. 26–27.septembris) rakstu krājums. Daugavpils, 

Saule, 2006., 26.–32.lpp.  

14.J. Zvanītājs, J. Reķe. Uzņēmējdarbības problēmas Latvijā (tēzes). RTU 46. SZ 

konference, referātu tēzes, 2005., 1 lpp. 

15. J. Zvanītājs, M. Priede. Maksājumu kartes un to risku samazināšana (tēzes). 

RTU 46. SZ konference, referātu tēzes, 2005., 1 lpp. 

16. J. Zvanītājs, J. Vanags. Globālās loģistikas ietekme uz Latvijas ostu darbību. 

RTU Zinātniskie raksti, 2004., 10 lpp. 
17. J. Zvanītājs, A. Pavlovs. Оптимизация управленческих решений. Брошюра. Институт 

экономических стратегий, Москва, 2004. 68 lpp.  
18. J. Zvanītājs. Тенденции развития и организации народного хозяйства Латвии в 

переходном периоде. Московский госуд. тексильный  

Университет, 2004., 9 lpp.  

 

Mācību un metodiskie līdzekļi 

1. J. Zvanītājs, G. Kozaka „Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu 

ražošanas un uzņēmējdarbības katedrā maģistra profesionālo studiju programmā 

Uzņēmējdarbība un vadīšana virzienā Uzņēmējdarbības organizēšana” 2007. gads, RTU. 

2.  N. Baranovskis, J. Zvanītājs „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana” 2002. gads, RTU. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

1. 3rd Innovation Society conference in the European Metropolitan Region Munich, 2008. 
gada 29.–30. maijs. 

2. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences 2010,2009,2008., 2007.. 2006., 2005., 2004., 
2003. gadā. 

 

3. Piedalīšanās Maskavas tekstila universitātes 85. gadu jubilejas zinātniski – praktiskajā 
konferencē. Sadarbības līguma noslēgšana 23.11.2004.  

4. Metodikas konference par vienotas Baltijas valstu augstskolu ekonomiskās apmācības 
programmas „Hanseatic” izveidi. Līčopinga, Zviedrija – 2002., Rīga, Latvija – 2003, 
Tallina, Igaunija – 2004. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē –kopš 1980. gada.  

Vadītie promocijas darbi:   R. Sabulis – aizstāvējis 2005. gadā, RTU; 

J. Vanags – aizstāvējis 2004. gadā, RTU; 

5 promocijas darbi – izstrādes procesā. 

Recenzētie promocijas darbi:  S. Iļjina – Maskavas Valsts tekstila universitāte                  

(Krievija), 2007. gadā. 

J. Duka – Latvijas Universitāte, 2006. gadā; 
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Vadītie maģistra darbi:  5 maģistra darbi  katru gadu. 

  

Vadītie bakalaura un    10 bakalaura darbi katru gadu. 

kvalifikācijas  darbi: 

 

Lekciju kursi: 

1. Darba organizācija. 
2. Darba vadīšana. 
3. Ražošanas investīciju organizēšana.  
4. Vadibas organizēšana uzņēmumā. 
5. Ražīguma vadīšanas organizēšana. 
6. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana.  
7. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas. 
8. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana.  

 

Studiju programmu izstrāde un vadīšana: Uzņēmējdarbība un vadīšana       

Lekciju kursi ārvalstu augstskolās: 

2007. gada 26.aprīlis–3.maijs – nolasīts lekciju kurss „Ražošanas organizēšana” (3 Kp) Maskavas 

Valsts tekstila universitātē. 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

Starptautiskās tehniskās konferences „Mūsdienu tehnoloģijas un iekārtas tekstilrūpniecībā 

(TEKSTIĻ – 2008)” organizācijas komitejas loceklis.  

RTU Starptautiskās zinātniskās konferences programmas komitejas un redkolēģijas loceklis. 

RTU Senāta loceklis.  

RTU Zinātnes komisijas loceklis. 
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5. Pielikums – Studiju priekšmetu apraksti 

RTU studiju priekšmets "Adaptīva signālu apstrāde" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI500 

Nosaukums Adaptīva signālu apstrāde 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Elektronika un telekomunikācijas 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

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 100 

Maksimālais studentu skaits semestrī 200 

Anotācija Lineāri un nelineāri pastiprinātāji, signālu digitalizācija, lineāri filtri, adaptīvi un pašadaptīvi filtri, 

adaptīvo filtru matemātika un modelēšana, delta un delta-sigma modulācija, adaptīva signālu 

apstrāde automātiskās regulēšanas sistēmās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Veicināt izpratni par elektrisko signālu adaptīvās apstrādes transdisciplinaritāti, tās pielietojumu 

robottehnikā un automātikā, kā arī saistītās nozarēs; sniegt iespēju apgūt praktiskā pielietojuma 

pamatrisinājumus; radīt iespēju studentiem iegūt zināšanas par dažiem signālu adaptīvās apstrādes 

pamatprincipiem un vienkāršu veidu adaptīvo signālu apstrādes sistēmu pielietošanu. Sekmīgi 

apgūstot kursu studenti spēs demonstrēt izpratni par adaptīvās signālu apstrādes definīcijām, to 

teorētisko bāzi un dažādiem adaptīvās signālu apstrādes paņēmieniem; spēs patstāvīgi izmantot 

adaptīvās signālu apstrādes paņēmienus robottehnikas iekārtu un sistēmu projektos un 

ekspluatācijā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Ir 4 praktiskie laboratorijas darbi, ko veic grupās (4-5 studenti). Patstāvīgi jāsagatavo teorētiskais 

pamatojums adaptīvo signālu apstrādes filtru jomā, infrasarkanās apstrādes signālu jomā, 2-

koordinātu paātrinātas signālu apstrādes jomā un elektropiedziņas vibrāciju mērīšanas procesam. 

Literatūra 1. Adaptive Signal Processing: Next Generation Solutions, Adali T., Haykin S.; John Wiley & 

Sons, 2010; ISBN 0470195177, 9780470195178; http://books.google.com/  

2. Informatics in control, automation and robotics, Braz J., Araújo H, Vieira A.; Springer, 2006; 

ISBN 1402041365, 9781402041365; http://books.google.com/  

3. Pulse Code Modulation Systems Design (1st ed.), Waggener B.; Boston, MA: Artech House, 

1999; ISBN 0-89006-776-7. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

EEF IEE katedras mācību laboratorijas aprīkojums un datorklase. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Elektriskās ķēdes, elektronika, matemātika, programmēšanas pamati. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP203 Digitālā elektronika (pamatkurss) 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Adaptīvās signālu apstrādes vēsture, šodiena un konteksts. 2 

Priekšzināšanu pārbaude-datorizēts tests. 2 

Signālu avoti un veidi. 1 

Signālu apstrādes nepieciešamība, mērķi. 1 
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Lineāri un nelineāri pastiprinātāji. Dinamiskais diapazons. Frekvenču caurlaidība. 2 

Signālu digitalizācija. 2 

Lineāri filtri. 1 

Adaptīvi un pašadaptīvi filtri. 3 

Adaptīvo filtru matemātika. 6 

Adaptīvo filtru modelēšanas programmatūra. 4 

Delta un delta-sigma modulācija. 4 

Adaptīva signālu apstrāde automātiskās regulēšanas sistēmās. 2 

Adaptīva signālu apstrāde - izvēles konteksts. 2 

1.lab.darbs. Ieskats adaptīvās signāla apstrādes (filtru) programmatūras izmantošanā. 2 

2.lab.darbs. Infrasarkanā signāla apstrāde. 4 

3.lab.darbs. 2-koordinātu akselerometra signālu apstrāde. 4 

4.lab.darbs. Elektropiedziņas vibrāciju mērīšanas procesa modelēšana. 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Students spēj aprakstīt signālu apstrādes veidus vadības sistēmās. Kontroldarbs. Nokārtots eksāmens 

Students spēj aprēķināt lineāros un nelineāros pastiprinātājus, to fekvenču caurlaidību.  Prot pielietot 

signālu digitalizācijas metodes. 

Kontroldarbs. Nokārtots eksāmens 

Students spēj izstrādāt adaptīvos filtrus un pielietot adaptīvo filtru modelēšanas programmatūru. Pārbaudes tests. Nokārtots eksāmens 

Students spēj izstrādāt adaptīvu signālu apstrādes moduli automātiskās regulēšanas sistēmās. Kontroldarbs. Nokārtots eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   3.0 2.0 0.0 1.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI354 

Nosaukums Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Gorobecs Mihails - Doktors, Docents 

Mācībspēks Gorobecs Mihails - Doktors, Docents 

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 Adaptīvās  ir sistēmas, kas automātiski pielāgojas ārējo nosacījumu un elektriskā vai 

elektromehāniskā vadības objekta izmaiņām, mainot vadāmās iekārtas struktūru un parametrus ar 

nepieciešamās vadības kvalitātes nodrošināšanu. Adaptīvo sistēmu galvenās īpašības ir iespējas 

pašorganizēties, pašapmācīties un pašregulēties, izmantojot ekspertu sistēmu, izplūdušās loģikas, 

asociatīvās atmiņas, neironu tīklu un citas metodes, risinot ekstremālās vadības un optimizācijas, 

automātiskās vadības, kā arī meklēšanas, atpazīšanas, klasifikācijas, klasterizācijas uzdevumus. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un Priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas par adaptīvām automātiskās vadības sistēmām, to īpašībām 
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prasmēs un iemācīt studentus pielietot adaptīvās metodes sarežģīto objektu vadībai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Teorētiskā sagatavošanās praktiskajām nodarbībām. Praktisko nodarbību rezultātu noformēšana. 

Literatūra 1. L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs. Sistēmu teorijas pamati industriālās elektronikas 

modelēšanā. Rīga, RTU, 2008 - 100 lpp.  

2. L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, N. Kunicina, M.Gorobecs. Ievads dinamisko procesu modelēšanā 

mehatronikas sistēmās. Mācību grāmata. Rīga, RTU, 2006, 63. lpp.   

3. Растригин Л.А.. Системы экстремального управления. – М.: Наука, 1974. – 632 с.  

4. Растригин Л.А.. Современные методы управления сложными объектами. – М.: Сов.радио, 

1980. – 232 с.  

5. Юревич Е.И. Теория автоматического управления. – СПб.: БХВ, 2007 – 560 с.  

6. Haykin S. Neural Networks. A Comprehensive Foundation. 2nd ed. – Prentice Hall, 2006 – 1104 

p.  

7. Abel P. IBM PC Assembler Language and Programming. - Prentice-Hall, 1992 – 447 p.  

8. SIEMENS Microcontroller SAB80C166/83C166 16-Bit CMOS Single-Chip Microcontrollers for 

Embedded Control Applications. User’s Manual 06.90 / 08.97. 315 p.  

9. SIEMENS SIMATIC Programming with STEP 7. Edition 03/2006. – 650 p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

SIEMENS SIMATIC kontrolleri, SIEMENS SAB80C166 mikrokontrolleri, datorklase (12 datori), 

Matlab/Simulink. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Programmēšana. Elektrotehnika. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEI352 Programmēšanas valodas datortehnoloģijās UN EEI481 Programmēšanas tehnoloģijas 

industriālajā elektronikā UN EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Sarežģīto elektrisko un elektromehānisko objektu vadības sistēmas. Noslēgtās sistēmas.  2 

Objekta vadāmība un ekspertu novērtējumu metodes. Vadības kvalitātes kritēriji. 2 

Adaptīvā identifikācija vadības sistēmās. Adaptīvās identifikācijas algoritms. Meklēšanas algoritmi un to adaptācija. 2 

Nepārtrauktie inerces objekti. Frekvences adaptācija inerces objektos. 2 

Ekstremālā vadība. Pašregulējošās ekstremālās vadības sistēmas. 2 

Adaptācija gradientu metodēs. Pašapmācība stohastiskos procesos. 2 

Adaptīvas un intelektuālās automātiskās vadības sistēmas. 2 

Pašregulējošās adaptīvās automātiskās vadības sistēmas. 2 

Adaptīvās vadības sistēmās ar dinamisko un statisko režīmu optimizāciju. 2 

Pašorganizējošās un pašapmācošās adaptīvās automātiskās vadības sistēmas. 2 

Adaptīvās automātiskās vadības sistēmas uz izplūdušās loģikas pamata. 2 

Adaptīvās automātiskās vadības sistēmas uz ekspertu sistēmas bāzes. 2 

Adaptīvās automātiskās vadības sistēmas uz asociatīvās atmiņas pamata. 2 

Adaptīvās automātiskās vadības sistēmas uz neironu tīklu pamata. 2 

Pašorganizēšanas principi un adaptācijas procesi. Adaptīvā kopu klasifikācija. 2 

Galveno komponenšu adaptīvā analīze. Modeļu adaptācija. 2 

1. praktiskā nodarbība: adaptīvo metožu programmēšana SIEMENS PLC kontrolleriem automātiskās vadības sistēmās. 4 

2. praktiskā nodarbība: adaptīvo algoritmu SIEMENS mikrokontrolleru programmēšana automātiskās vadības sistēmās. 4 

3. praktiskā nodarbība: transporta sistēmu elektropiedziņas adaptīvā automātiskā vadības sistēma uz neironu tīkla bāzes. 4 

4. praktiskā nodarbība: luksoforu un elektriskā transporta plūsmu adaptīvā automātiskā vadības sistēma. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot lietot kontrolleru programmēšanas valodas adaptīvo vadības metožu realizācijā elektrisko un 

elektromehānisko objektu vadībai, izveidot elektriskās shēmas un izanalizēt vadības kritēriju kvalitāti 

Praktiskās nodarbības. Studiju darbs. 

Prot atrisināt ekstremālas vadības uzdevumus, sarežģīto elektromehānisko objektu vadības Praktiskās nodarbības. Studiju darbs. 
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uzdevumus, izveidot robotu un citu elektrotehnisko iekārtu  adaptīvas vadības programmu.  

Spēj definēt adaptīvo sistēmu principus, īpašības un  parametrus, aprakstīt adaptīvās vadības metodes, 

nosaukt vadības uzdevumus. 

Eksāmena teorētiskie jautājumi. 

Spēj izveidot adaptīvo sistēmu datormodeļus robotu un citu elektrotehnisko iekārtu darbības 

automatizācijai un to vadībai Simulink vidē. 

Praktiskie darbi datorklasē. Studiju darbs. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Analogo un ciparu signālu filtri" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI357 

Nosaukums Analogo un ciparu signālu filtri 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Galkins Iļja - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Galkins Iļja - Doktors, Profesors 

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 Mūsdienu signālu apstrādes sistēmās izmantoto filtru klasifikācija. Signālu pārvade caur četrpolu, 

filtru teorijas pamatjēdzieni. Amplitūdas fāzes un kompleksā frekvenču raksturlīknes. Reālā laika 

ciparu signālu apstrādes ievades/izvades analogie mezgli. Analogie aktīvie filtri un to projektēšana. 

Tiešā un apgrieztā diskrētā Furje transformācija. Tiešā un apgrieztā diskrēto signālu z-

transformācija. Galīgas un bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācijas metodes un 

raksturlielumi. Galīgas un bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru projektēšana un realizācija 

ciparu signālu procesoros un programmējamās loģikas matricās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēt izveidot reālā laika ciparu signālu apstrādes ievades/izvades analogos mezglus, spēt izstrādāt 

ciparu filtrus un realizēt tos ar programmējamās loģikas un signālu apstrādes procesoru palīdzību. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pirms prakt. darbu izpildes ir jāsagatavo to teorētiskā daļa. Pēc darbu nostrādāšanas jāveic iegūto 

rezultātu analīze un jādod to novērtējums. Studiju darbā tiek iekļauti visu praktisko darbu apraksti, 

shēmas un to rezultāti. Studiju darbs ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtiem noteikumiem un 

jāiesniedz aizstāvēšanai līdz sesijas sākumam. 

Literatūra E.W. Kamen, B.S. Heck, Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and MATLAB, 

Prentice Hall, 2007.  

E.C. Ifeachor, B.W. Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach. Prentice Hall, Pearson 

Education Limited, 2002.  

Айфичер Э.С., Джервис Б.У., Цифровая обработка сигналов: практический подход, 

Издательство: Вильямс, 2004. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nepieciešamas pamatzināšanas par signālu teoriju, elektroniskajām iekārtām un mikroprocesoru 

tehniku. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti RTR220 Signālu teorijas pamati UN EEP579 Rūpniecības elektroniskā aparatūra 
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Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

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

Mūsdienu signālu apstrādes sistēmās izmantoto filtru klasifikācija. 2 

Signālu pārvade caur četrpolu, filtru teorijas pamatjēdzieni. Amplitūdas fāzes un kompleksā frekvenču raksturlīknes. 2 

Reālā laika ciparu signālu apstrādes ievades/izvades analogie mezgli. Analogā signāla kvantēšana. ACP un CAP. 2 

Analogie aktīvie filtri un to projektēšana uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. 4 

Tiešā un apgrieztā diskrētā Furje transformācija. Tiešā un apgrieztā diskrēto signālu z-transformācija. 3 

Galīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācijas metodes un raksturlielumi. 3 

Bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācijas metodes un raksturlielumi. 3 

Ievads Texas Instruments ciparu signālu procesoru programmēšanā. 3 

Ievads Altera Cyclone FPGA matricu programmēšanā. 3 

Galīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru projektēšana. 3 

Bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru projektēšana. 3 

Prakt. darbs Nr.1. Aktīvo filtru projektēšana un modelēšana Matlab/Simulink un SPICE vidē. 2 

Prakt.  darbs Nr.2. Aktīvo filtru izpēte uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. 2 

Prakt.  darbs Nr.3. Galīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācija programmējamās loģikas matricās. 4 

Prakt.  darbs Nr.4. Galīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācija digitālo signālu procesorā. 2 

Prakt. darbs Nr.5. Bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācija programmējamās loģikas matricās. 4 

Prakt. darbs Nr.6. Bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtru realizācija digitālo signālu procesorā. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja atpazīt, projektēt un realizēt praksē filtrus reālā laika ciparu signālu apstrādes ievades/izvades 

analogajiem mezgliem. 

Izpildīti, noformēti, aizstāvēti 1. un 2. prakt. 

darbi. Nokārtots eksāmens 

Spēja izstrādāt galīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtrus un realizēt tos praksē ciparu signālu 

procesoros un programmējamās loģikas matricās. 

Izpildīti, noformēti, aizstāvēti 3. un 4. prakt.  

darbi. Nokārtots eksāmens 

Spēja izstrādāt bezgalīgas impulsu raksturlīknes ciparu filtrus un realizēt tos praksē ciparu signālu 

procesoros un programmējamās loģikas matricās. 

Izpildīti, noformēti, aizstāvēti 5. un 6. prakt. 

darbi. Nokārtots eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP504 

Nosaukums Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Raņķis Ivars - Habilitētais doktors, Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
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Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Kurss ir izstrādāts jebkuram studentam ar elementārām elektrotehnikas un programmēšanas 

zināšanām, kas vēlās iemācīties praktiski pielietot mikrokontrollerus MSP430 iesācēja līmenī. 

Kursā īsumā ir apskatīti MSP430 mikrokontrolleru uzbūves principi dažādu mikroprocesoru 

arhitektūru kontekstā, procesora un dažu perifērijas moduļu darbības principi un īpatnības. Liela 

uzmanība tiek veltīta šo mikrokontrolleru programmēšanai asamblera valodā, ieskaitot ieeju/izeju 

un sargtaimera programmēšanu, kā arī mikrokontrolleru aritmētikas pamatus. Kurss ir balstīts uz 

MSP430 praktiskas pielietošanas piemēriem un paredz intensīvu studējoša patstāvīgu darbu 

laboratorijā vai arī mājās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iemācīties atpazīt mikroprocesoru sistēmu svarīgākus elementus (procesoru , atmiņas, perifērijas 

iekārtas), atpazīt mikrokontrolleru un procesoru arhitektūras identificējot to priekšrocības un 

trūkumus, izskaidrot MSP430 mikrokontrolleru perifērijas iekārtu darbību.  

Prast sastādīt un atkļūdot mikrokontrolleru MSP430 programmas asamblera valodā noteiktam 

mikrokontrollera pieslēgumam izmantojot mikrokontrollera ciparu ieejas/izejas un sargtaimeri.  

Spēja pieslēgt mikrokontrollerus MSP430 pie kontrolējamas aparatūrās, nodrošināt  sensoru un 

izpildiekārtu pieslēgšanu pie mikrokontrollera tiek uzskatīta par papildus priekšrocību par, kuru 

piešķir papildus atzīmi. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursā ir paredzēti vairāki praktiskie un laboratorijas darbi kursa tēmu nostiprināšanai. Pie 

praktiskiem darbiem tiek pieskaitīti programmu/kodu sastādīšanas uzdevumi, kurus var izpildīt tikai 

ar datora palīdzību modelējot (simulējot) programmas darbību. Savukārt pie laboratorijas 

uzdevumiem – programmas, kurus var pilnvērtīgi sastādīt un atkļūdot tikai izmantojot trenēšanas 

aparatūras komplektu, kas ietver programmatoru/atkļūdotāju un trenēšanas plati ar MSP430 

mikrokontrolleri mirdzdiodēm un spiedpogām. Nepieciešamības gadījumā trenēšanas komplekti ir 

izsniedzami arī uzdevumu patstāvīgajai risināšanai mājās. 

Literatūra I.Galkins, MSP430 mikrokontrolleru pielietošanas pamati, Rīga: RTU izdevniecība, 2009. gads, 

229 lpp., ISBN 978-9984-32-460-9. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Katram studējošām: 1) dators ar uzstādītu programmnodrošinājumu  

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamata zināšanas elektrotehnika un mikroprocesoru tehnikā. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP475 Elektroniskās iekārtas UN EEI481 Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Mikrokontrolleru lietošanas īpatnības. Vispārējs MSP430Fx1xx apraksts. Programmas izstrādes piemērs. 3 

MK MSP430 centrālā procesoru iekārta (CP): uzbūve, speciālie reģistri, takts signālu apskats. 1 

MK MSP430 pamata un emulētas komandas, komandu formāti, komandu operandi un adresācijas metodes. 2 

MK MSP430 komandu funkcionālas grupas. Skaitli, direktīvas, komentāri asamblera programmās. 3 

MK MSP430 komandu izpildāma koda formēšana: formāta ietekme un adresācijas metodes ietekme uz kodu. 6 

MK MSP430 komandu formāta un adresācijas metodes ietekme uz komandu garumu un izpildes laiku. 3 

MK MSP430 aritmētisko operāciju īpatnības. 8-bitu, 16-bitu un garāko skaitļu, kā arī skaitļu masīvu apstrāde. 6 

Skaitliskie nosacījumi. Cikli. Īsāku un garāku programatisko laika aizturu organizēšana MK MSP430 asamblera programmās. 3 

MK MSP430 ciparu izejas, to pieslēgums, noslodze un vadības reģistri. Izeju programmēšana.  3 

MK MSP430 ciparu ieejas, to pieslēgums un vadības reģistri. Ieeju programmēšana. Bitu nosacījumu realizēšanas veidi. 3 

MK MSP430 sargtaimeris (ST): darbības režīmi, parametri un reģistri. Laika skaitīšana izmantojot ST. 3 

Pārtraukumu definīcija. MK MSP430 pārtraukumu veidi un to programmēšana. Laika skaitīšana izmantojot ST pārtraukumus. 3 

MSP430 ciparu ieeju/izeju pārtraukumu izmantošana. Sinhronie un asinhronie ārējie notikumi. CP relatīvā noslodze. 3 

MK MSP430 takts sistēma: takts signālu avoti un formētāji, frekvenču uzdošana, takts sistēma programmēšana. 3 

MK MSP430 programmēšana C valodā: īss C valodas apraksts, MK C programmēšanas īpatnības. C un asamblera koplietošana. 3 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja atpazīt mikroprocesoru sistēmu svarīgākus elementus (procesoru, atmiņas, perifērijas iekārtas), 

mikrokontrolleru un procesoru arhitektūras identificējot to priekšrocības un trūkumus. 

Kontroldarbu vai gala testa attiecīgo jautājumu 

nokārtošana  Nokārtots eksāmens 

Spēja izskaidrot MSP430 mikrokontrolleru procesora, atmiņas, dažu perifērijas iekārtu (ciparu 

ieeju/izeju un sargtaimera), kā arī citu mezglu darbību. 

Kontroldarbu vai gala testa attiecīgo jautājumu 

nokārtošana. Nokārtots eksāmens 

Prasme sastādīt un atkļūdot mikrokontrolleru MSP430 programmas asamblera valodā noteiktam 

mikrokontrollera pieslēgumam izmantojot mikrokontrollera ciparu ieejas/izejas un sargtaimeri. 

Visu praktisko un laboratorijas darbu 

izpilde..Praktiskā uzdevuma izpilde ar 

pārbaudi reālajā mikrokontrollerī gala testa 

laikā. Nokārtots eksāmens 

Prasme pieslēgt mikrokontrolleri MSP430 pie noteikta veida sensoriem un izpildiekārtām. Mikrokontrollera pieslēgšana pie noteikta 

sensora vai izpildiekārtas. Nokārtots eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   3.0 1.0 1.0 1.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Autonomas sistēmas un roboti" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP715 

Nosaukums Autonomas sistēmas un roboti 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

Mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Priekšmeta ietvaros tiek sniegtas zināšanas par autonomām sistēmām un robotiem. Kursa ietvaros ir 

paredzētas lekcijas un pieci praktiskie darbi, kuru izpilde ļauj pielietot svarīgākās metodes 

autonomu robotu vadībā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par autonomām sistēmām un robotiem, kā 

arī attīstīt studentos spēju praktiski izmantot būtiskākās metodes autonomu robotu vadībā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studiju priekšmeta ietvaros ir paredzēti pieci praktiskie darbi par šādām tēmām: Karšu sastādīšana, 

Robotu navigācija, Lēmumu pieņemšana autonomās sistēmās, Karšu sastādīšana ar robotu 

komandu, Karšu apvienošana. 

Literatūra 1) S.Sam Ge, F.L.Lewis Autonomous Mobile Robots: Sensing, Control, Decision Making and 

Applications, Taylor & Francis Group, 2006  

2) R.Siegwart, R. Naurbaghsh Introduction to autonomous mobile robots, MIT Press, 2004.   

3) S.Russell, P.Norvig Artificial intelligence - a modern approach 2nd edition, Pearson Education 

Inc., 2003. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Auditorija ar iespējuizmantot datu-video projektoru 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika 
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Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads, autonomu sistēmu un robotu jēdziens, autonomi mobilie roboti  2 

Autonomu sistēmu sensori, sensoru sapludināšana  6 

Karšu sastādīšana un maršruta plānošana  18 

Lēmumu pieņemšana autonomās sistēmās  6 

Autonomu robotu komandas  14 

Autonomu sistēmu piemēri un pielietojumi  2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj atpazīt un raksturot autonomas sistēmas.  Tēmai atbilstoši jautājumi eksāmenā. 

Spēj raksturot autonomu sistēmu sensorus un to pielietošanu Tēmai atbilstoši jautājumi eksāmenā. 

Spēj aprakstīt galvenās karšu sastādīšanas metodes un maršruta plānošanas algoritmus, kā arī 

izmantot atsevišķus algoritmus praktiski 

Tēmai atbilstoši jautājumi eksāmenā, kā arī 

praktiskie darbi 

Spēj raksturot un izmantot lēmumu pieņemšanas metodes autonomās sistēmās Tēmai atbilstoši jautājumi eksāmenā, kā arī 

praktiskais darbs 

Spēj raksturot un pielietot galvenās karšu sastādīšanas metodes ar autonomu robotu komandām Tēmai atbilstoši jautājumi eksāmenā, kā arī 

praktiskais darbs 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1.   *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti" 

15325 Teorēt.mehānikas un materiālu pretestības katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods MTM406 

Nosaukums Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība 

Atbildīgais mācībspēks Vība Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Priekšmeta ietvaros tiek analizēta tādu mobilu robotizētu sistēmu statika, kinētika un dinamika, 

kuras izstrādātas pēc dabā sastopamu dzīvu sistēmu līdzības - cilvēkiem, kukaiņiem, putniem, 

zivīm, u.c.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas netradicionālu 

pārveitošanās shēmu analīzē. Kursa ietvaros paredzēts sasniegt, ka students Spēj raksturot visplašāk 

pielietotās bioloģiskas sistēmas atdarinošas robotu pārvietošanās shēmas, spēj raksturot un analizēt 

pārveitošanās shēmas, kuras balstītas uz divu un vairāk kāju izmantošanu,spēj raksturot un analizēt 

pārveitošanās shēmas, kuras balstītas uz spārnu plivināšanu, spēj raksturot un analizēt pārveitošanās 
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shēmas, kuras balstītas uz zivis atdarinošu mehānismu izmantošanu 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmets paredz patstāvīgi izpildāmus mājas darbus atbilstoši priekšmeta sadalījumam pa tēmām.   

Literatūra      

1) O.Kepe,J.Vība.Teorētiskā mehānika.Rīga,Zvaigzne,1982.g.577lpp.,  

2) Teorētiskā mehānika.Dinamika.Rīga,RTU,1944.-259.  

3) O.Kepe,J.Vība.Teorētiskāmehānika.DinamikaII.Rīga,RTU,1996.-173. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

auditorija ar iespēju izmantot dajektoru 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, fizika, teorētiskā mehānika, robotu kinemātika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads un īss robotu kinemātikas atkārtojums 4 

Dabā sastopamu tipisku pārvietošanās shēmu pārskats un klasifikācija 4 

Divu, četru un vairāku kāju pārvietošanās shēmu statika, kinētika un dinamika 12 

Divus un četrus spārnus plivinošu pārvietošanās shēmu statika, kinētika un dinamika 12 

Zivis atdarinošu pārvietošanās shēmu statika, kinētika un dinamika 10 

Alternatīvas pārvietošanās shēmas 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj raksturot visplašāk pielietotās bioloģiskas sistēmas atdarinošas robotu pārvietošanās shēmas  Indivudāls uzdevums un tēmai atbilstoši 

jautājumi eksāmenā 

Spēj raksturot un analizēt pārveitošanās shēmas, kuras balstītas uz divu un vairāk kāju izmantošanu Indivudāls uzdevums un tēmai atbilstoši 

jautājumi eksāmenā 

Spēj raksturot un analizēt pārveitošanās shēmas, kuras balstītas uz spārnu plivināšanu Indivudāls uzdevums un tēmai atbilstoši 

jautājumi eksāmenā 

Spēj raksturot un analizēt pārveitošanās shēmas, kuras balstītas uz zivis atdarinošu mehānismu 

izmantošanu 

Indivudāls uzdevums un tēmai atbilstoši 

jautājumi eksāmenā 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1.   *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Biznesa socioloģija" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HSP488 

Nosaukums Biznesa socioloģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Kuņickis Valerijs - Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības Nav paredzēts 
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ceļā 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 100 

Maksimālais studentu skaits semestrī 200 

Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti biznesa kā sociāla institūta funkcionēšanas teorētiskie pamati, kā arī 

tiek veidotas prasmes uzņēmējdarbības praktiskai organizēšanai. Biznesa sociālās funkcijas un 

sekas. Uzņēmēja sociālais portrets. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt nepieciešamās pamatkompetences iespējamai biznesa 

organizēšanai. Kursa apguves gaitā studenti gūst izpratni par biznesa kā sociāla institūta būtību, 

likumsakarībām un darbības principiem, iepazīstas ar biznesa funkcionēšanas specifiku darba 

grupās, komandās, apgūst zināšanas par mūsdienu sociālekonomisku vidi. Praktiskās nodarbībās 

tiek piedāvāta iespēja apgūt spēju, potenču, vērtēšanas metodes uzņēmēja lomas izpildei un 

profesionālās karjeras modelēšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studiju priekšmeta apguvei paredzēti šādi patstāvīgie darbi: 1. Literatūras studijas. 2. Situācijas 

analīze. 3. Vingrinājumi un testi. 4. Praktiskie darbi un uzdevumi izpildei.  

Literatūra 1. Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga, Kamene, 2007. 2. Biznesa terminu vārdnīca. - 

Rīga, Jumava, 2001. 3. Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti 

ekonomikā. - Rīga, RaKa, 2000. 4. Kuņickis V. Biznesa socioloģija. Mācību materiāli un 

vingrinājumi. - Rīga, RTU, 2005. 5. Barach D., Jeffrey A. The Industrial Business and Society. - 

London, Prentice Hall, 1997. 6. Odiorne J.S. Strategic Management of Human Resources. - San 

Francisco, CA: Pitman, 2003. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele, lielformāta darba lapas/loksnes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nav nepieciešamas. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Biznesa socioloģijas būtība un priekšmets. 4 

2. Bizness-sabiedrības sociālais institūts. 6 

3. Sabiedrības sociāl-ekonomiskā struktūra.  6 

4. Cilvēks uzņēmēja lomā. Uzņēmēja sociālais portrets. 4 

5. Darba grupas un komandas biznesā. 6 

6. Bizness-organizāciju būtība, darbība un pamattipi. 4 

7. Saimniecisko ideoloģiju socioloģiskā analīze 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot salīdzināt un izvērtēt dažādas sociālekonomiskās sistēmas un modeļus. Grupu diskusija. Vingrinājumi. 

Izprot biznesa kā īpaša sabiedrības sociāla institūta finkcionēšanas pamatprincipus un līkumsakarības. Uzdevumi. Eseja. 

Zina sabiedrības sociālekonomisko struktūru, tās komponentus. Grupu diskusija. Vingrinājumi. 

Prot raksturot personības spēju un gatavību uzņēmēja sociālās lomas izpildē. Praktiskais darbs "Vadītāja līderības karte". 

Testi. 

Prot argumentēti diskutēt par notiekošajiem procesiem biznesā. Prot socioloģiski izvērtēt 

uzņemējdarbības attīstības tendences. 

Situācijas analīze. Grupu diskusija. 

Spēj diagnosticēt savas vajadzības un potences, modelēt profesionālās karjeras ievizi. Testi. Vingrinājumi. Uzdevumi. 

Studiju rezultātu galīga vērtēšana- ieskaite. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
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1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     

 

RTU studiju priekšmets "Darba aizsardzības pamati" 

22231 Darba un civilās aizsardzības katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IDA117 

Nosaukums Darba aizsardzības pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība 

Atbildīgais mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Urbāne Valentīna - Doktors, Asociētais profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Valsts politika un prasības darba aizsardzībā.    Darba vides kaitīgieun bīstamie faktori, to iedarbība 

uz cilvēka organismu un normēšanas      principi. Pasākumi šīs iedarbības novēršanai vai  

samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas izveidi un organizāciju kokapstrādes un tekstila 

izstrādājumu uzņēmumos. Prast novērtēt darba aprīkojuma iespējami radītos riskus un to 

novērtēšanas metodikas. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, izpilda patstāvīgus darbus, analizē situācijas, 

piedalās diskusijās. 

Literatūra 1. Brigers I., Kozlovs V., Urbāne, V.Ziemelis un c. Darba aizsardzība. Lekciju  

 konspekts. RTU, 2001. - 114 lpp.  

 2. Kozlovs V., Večena R., V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts, 2. daļa. , RTU, Rīga - 

2002. - 144 lpp.  

 3. Kaļķis V., Kristiņš I., Roja Ž.. Darba vides risku novērtēšanas vdlīnijas. Rīga, 2003., 72 lpp.  

4. Darba aizsardzības Likuma vadlīnijas. Rīga, 2002. - 52 lpp.  

5. Darba drošība.Labklājības ministrija, Rīga, 2002. - 288 lpp.  

6.Ziemelis V. Elektrodrošība. Rīga, RTU, 2008.g.  

7.Urbāne V., Lavendele S. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. II izdevums. Rīga, RTU, 2009.g.  

8.Urbāne V. Starojumi un to bīstamība. Rīga, RTU, 2009.g.  

9.Kaļķis V.Darba risku novērtēšana. Rīga, LU, 2009.g. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele 

Nepieciešamās priekšzināšanas Fizika, matemātika. ķīmija 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1.Darba aizsardzības organizācijas principi kokapstrādes un tekstilizstrādājumu uzņēmumos 1 

2.Mašīnu un iekārtu drošības pamatprincipi 2 

3.Darba vietu plānošanas pamatprincipi 3 

4.Ergonomika kokapstrādes un tekstilizstrādājumu uzņēmumā 1 

5.Vibrācijas novēršanas metodika darba vietās 1 

6.Trokšņa novērtēšanas metodika darba vietās 1 

7.Darba aprīkojums un tā uzraudzības pamatprincipi uzņēmumā 4 
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8.Smagumu pārvietošana un tā mehanizācijas risinājumi 1 

9.Metināšanas darbi un ar tiem saistītās darba aizsardzības problēmas 1 

10.Bīstamās un kaitīgās vielas darba vidē un aizsardzība no tām 1 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pēc kursa sekmīgas apgūšanas students spēj izprast darba aizsardzības sistēmu un metodiku darba 

vietā. 

Kritēriji: spēja novērtēt riskus darba vietā un 

izveidot darba aizsardzības sistēmu 

uzņēmumā. 

Iegūta prasme plānot darba vides riskus, to novērtēšanu, sagatavot darba aizsardzības plānus. Kritēriji: spēj analizēt darba aizsardzības plānu 

izpildes realitāti. Pārbaudes veids - 

kontroldarbs, ieskaite. 

 

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 *     

 

RTU studiju priekšmets "Datizrace" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP717 

Nosaukums Datizrace 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

Mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Datizrace (Data mining)  ir viens no saistošākajiem datorzinātņu virzieniem, kas parādījies samērā 

nesen. Datizraces mērķis ir atrast noderīgas likumsakarības lielās datu kopās. Šo virzienu ir 

veicinājis lielais sistemātiski uzkrātais datorizēto datu apjoms, kā arī potenciāli vērtīgās zināšanas, 

ko slēpj šie dati. Kursā tiks apskatīts, kā šī starpdisciplinārā nozare apvieno datu bāzu, statistikas, 

mašīnapmācības un informācijas izguves pieejas, īpašu uzmanību pievēršot problēmām, kas ciešāk 

saistītas ar robotiku. Kursā ietvertas tādi datizraces virzieni kā datu priekšapstrāde, klasifikācija, 

induktīvā apmācība, klasterizācija, asociatīvo likumu atklāšana un citas jaunākās datizraces 

tehnikas.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Šī kursa mērķis ir sniegt ieskatu par datizraces iespējām un pieejām, kā arī sniegt praktiskas 

iemaņas konkrētu metožu pielietojumā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba ietvaros studentiem ir jāveic mājas darbi, risinot konkrētus uzdevumus pēc lekcijās 

apskatītajiem algoritmiem. Studiju darba ietvaros ir jāiepazīstas ar kādu lekcijās detalizēti 

neapskatītu datizraces tēmu jāgatavo referāts, kurš jāprezentē nodarbībā. 

Literatūra 1) Datu ieguve : pamati / Anatolijs Sukovs ... [u.c.] ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. Rīga : Drukātava, 2007. 130 

lpp.  
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2)  Datu ieguve : programmlīdzekļi / Sergejs Paršutins ... [u.c.] ; Rīgas Tehniskā universitāte. 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. Rīga : 

[RTU], 2008. 111 lpp.  

3)  “Data Mining: Introductory and Advanced Topics”, Margaret H. Dunham,Pearson  

4)  “Data Mining : Concepts and Techniques”,Jiawei Han, Micheline Kamber, Morgan Kaufmann.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Auditorija ar iespēju izmantot datu / vido projektoru 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads 3 

Dati, datu priekšapstrāde 6 

Klasifikācija  3 

Baijesa klasifikators 3 

K- tuvāko kaimiņu klasifikators 3 

Induktīvā apmācība 15 

Klasterizācija 6 

Rīki datizraces atbalstam 3 

Asociatīvie likumi 3 

Jaunākie virzieni datizraces nozarē 3 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj orientēties datizraces pieeju klāstā Studiju darbs, eksāmens 

Spēj izvēlēties atbilstošu pieeju un algoritmu konkrētai problēmsfērai Praktiskie darbi, eksāmens 

Spēj analizēt datus un veikt to priekšapstrādi Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens 

Spēj pielietot datizraces algoritmus konkrētu uzdevumu risināšanai Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Daudzaģentu sistēmas" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP722 

Nosaukums Daudzaģentu sistēmas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 
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Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Viens no mākslīgā intelekta virzieniem, kas pašlaik strauji attīstās, pamatojas uz intelektuālu aģentu 

paradigmu. Virziena mērķis ir radīt sistēmas, kas darbojas racionāli. Intelektuālu aģentu apvienības 

veido daudzaģentu sistēmas, kas ir izkliedētu intelektuālu sistēmu pamatā. Autonomu robotu 

sistēmas ir viena svarīga šādu sistēmu realizācija. Šī kursa ietvaros tiek apskatītas daudzaģentu 

sistēmas un to izstrāde. Galvenā uzmanība tiek veltīta tādām aģentu sociālām spējām, kā 

mijiedarbībai, komunikācijai un kooperatīvai darbība. Kursa noslēdošajā daļā tiek dots daudzaģentu 

sistēmu lietojumu pārskats un ieskats robotizētās daudzaģentu sistēmās. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Kursa apguves mērķis ir sniegt pamatzināšanas par daudzaģentu sistēmām un apgūt prasmes 

novērtēt un izvēlēties piemērotu daudzaģentu sistēmu izstrādes metodoloģiju un metodes, lai 

projektētu un izstrādātu robotizētas sistēmas. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentam patstāvīgi ir jāizstrādā studiju darbs, kurā ir jāpamato daudzaģentu sistēmas izstrādes 

metodoloģijas izvēle un jāprojektē daudzaģentu sistēma. Ieteicams projektēt robotizētu daudzaģentu 

sistēmu (precīzu sistēmas tipu izvēlas students, konsultējoties ar pasniedzēju). 

Literatūra 1. Wooldridge M. Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, England, 2002.   

2. Padgham L. and Winikoff M. Developing Intelligent Agent Systems. A Practical Guide. John 

Wiley & Sons, England, 2004.   

3. Russell S. and Norvig P. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice Hall, New Jersey, 

2003.  

4. Bellifemine F., Caire G., Greenwood, D. Developing Multi-Agent Systems With JADE, Wiley, 

2004. 286 p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Personālais dators un projektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studentiem ir jāzina tādus mākslīgajā intelektā izmantotos algoritmus kā neinformētas un 

informētas (heiristiskas) pārmeklēšanas algoritmi, jāpārzina zināšanu atspoguļošanas shēmas, tādas 

kā pirmās kārtas loģika, produkciju likumi, semantiskie tīkli, konceptuālie grafi un freimi. Tāpat 

jāpārzina intelektuālu aģentu pamatjēdzieni, īpašības un vides. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DSP422 Mākslīgais intelekts 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Daudzaģentu sistēmas un aģenta jēdziens šajā kontekstā 4 

Aģentu savstarpējā mijiedarbība 6 

Vienošanās mehānismi daudzaģentu sistēmās 10 

Komunikācija daudzaģentu sistēmās 6 

Aģentu kooperatīva sadarbība 8 

Daudzaģentu sistēmu arhitektūras 4 

Aģentorientēta programmatūras inženierija (daudzaģentu sistēmu izstrāde) 12 

Daudzaģentu sistēmu lietojumi 8 

Robotizētas daudzaģentu sistēmas 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Studenti spēs noteikt aģentu lietderības, prioritātes un dominējošās stratēģijas Eksāmens 

Studenti pratīs lietot un izvēlēties piemērotus aģentu mijiedarbības un sarunu protokolus, tajā skaitā 

izvēlēties piemērotus izsoļu mehānismus 

Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 

Studenti pārzinās aģentu komunikācijas valodas Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana 

Studenti pratīs izveidot daudzaģentu sistēmu kooperatīva darba veikšanai Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 
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Studenti pārzinās aģentorientētas programmatūras inženierijas procesu un tajā lietots konceptus Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 

Studenti spēs novērtēt un izvēlēties piemērotu daudzaģentu sistēmu izstrādes metodoloģiju Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 

Studenti pratīs projektēt daudzaģentu sistēmas, tajā skaitā robotizētas daudzaģentu sistēmas Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 

Studenti pārzinās iespējamos daudzaģentu sistēmu pielietojumus un spēs izvērtēt aģentu pielietošanas 

iespējas dažādās problēmsfērās 

Praktiskais darbs, studiju darba aizstāvēšana, 

eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     4.0 3.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Eiropas klasiskā filozofija" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HFL438 

Nosaukums Eiropas klasiskā filozofija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Vēsture un filozofija 

Atbildīgais mācībspēks Ozolzīle Gunārs - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Ozolzīle Gunārs - Doktors, Asociētais profesors 

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 

Nav paredzēts 

Anotācija Eiropas  filozofiskās domas aizsākumi meklējami Senajās Grieķijā. Natūrfilozofija kā jaunās ( 

filozofiskās) apziņas agrīnākā forma jau 7/6 gs. p. Kr. iezīmē abstraktu, no jutekliski priekšmetiskās 

pasaules distancētu, galveno domāšanas tēmu, proti, problēmu par esamību. Šis domāšanas veids 

kulminē Atēnu filozofiskajās skolās 5/4 gs. p. Kr. ( sokrātiskais apvērsums).  Eiropas metafizika ( 

kā mācība par esamību) un racionālisms ( kā esamības apzināšanas galvenā metode) sasniedz savu 

pilnbriedu, attīstot jaunlaiku filozofijā tēmas par substanci, izziņu un patiesības objektivitātes 

kritērijiem, kā arī par to noskaidrošanas metodēm zinātniskajā procesā.    

  

 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apzināt un iemācīties prasmīgi un sistemātiski kopt filozofisko apziņu kā būtisku katra indivīda 

garīgu vajadzību, bez kuras nav iespējama personības tapšana. Iepazīt un izvērtēt Eiropas garīgās 

kultūras intelektuālos avotus, pievēršoties tās filozofiskās domas neizsmeļamajām krātuvēm. 

Iemācīties izmantot šo studiju procesā iegūtās domāšanas iemaņas savas pilsoniskās stājas 

veidošanā  un praktiski profesionālajā darbībā. Apgūt Latvijas filozofisko ideju mantojumu kā 

mūsu tautas intelektuālās dzīves būtiskāko sastāvdaļu, kā arī izprast tās devumu Eiropas garīgajā 

dzīvē.   

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Ieteicamās literatūras teorētiska apguve, kuras gaitā tiek pārdomāts un sagatavots komentārs 

patstāvīgi izvēlētam teksta fragmentam no kāda ievērojama Eiropas klasiskās filozofijas pārstāvja 

darbiem. Šajā procesā nepieciešams padziļināti iepazīties ar izvēlētā autora  

radošo biogrāfiju, sniegt attiecīgā laikmetā dominējošo ideju aprakstu un vērtējumu, kā arī 

sagatavot un noformēt komentāru iesniegšanai un izvērtēšanai. Savlaicīgi un radoši gatavoties 
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praktiskiem darbiem semināros atbilstoši kalendārā plānā paredzētām tēmām. Sagatavoties ieskaites 

pārbaudījumam.  

 

Literatūra Aristotelis. Nikomaha ētika. -R.: Zvaigzne, 1985  

Benedikts Spinoza. Ētika. -R.: Zvaigzne ABC, 1998  

Buceniece E. Saprāts nav ilūzija. -R.: Pētergailis, 1999  

Filozofija tekstu fragmentos. Sast. V. Cers. -R.: RTU, 2007  

Frensis Bēkons. Jaunais organons. -R.: Zvaigzne, 1989  

Ideju vēsture Latvijā. Sast. E. Buceniece. -R.: Zvaigzne ABC, 1995 Imanuēls Kants. Tīrā prāta 

kritika. -R.: A. Rolavs, 1931  

Kūle M.,Kūlis R. Filosofija. -R.: Burtnieks, 1996  

Marks Aurēlijs. Pašam sev.-R.: Zvaigzne, 1991  

Pirmsokrātisko domātāju darbu fragmenti. sast. M. Vecvagars.-R.: Vaga, 1994  

Platons. Menons. Dzīres. -R.: Zvaigzne, 1980  

Renē Dekarts. Pārruna par metodi. -R.: Zvaigzne, 1978  

Interneta resursi.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Audio un video tehnika. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Mācību priekšmetu pamati humanitārajās zinātnēs.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Filozofiskās domas priekšvēsture. Mitoloģiskā apziņa un tās formas. 2 

Rietumu filozofijas aizsākumi Senajā Grieķijā ( Natūrfilozofija)                                                         2 

Sengrieķu augstās klasikas filozofija  ( Sokrāts, Platons, Aristotelis)                                                  4 

Helēnisma posms Rietumu filozofijā                                                                                       2 

Filozofija Viduslaikos ( Kristietība,  Arābu filozofija)                                                                 3 

Jauno laiku filozofija un izziņas metožu problēma ( Fr. Bēkons, R. Dekarts)                                     3 

Substances tēma Jauno laiku filozofijā ( R.  Dekarts, B. Spinoza, W. Leibnics)                                 2 

Sensuālisma tēma Jauno laiku filozofijā ( T. Hobss, Dž. Loks, D. Hjūms)                                         2 

Racionālisma un ideālisma uzplaukums vācu klasiskajā filozofijā ( I. Kants, J.Fihte,F.V.J.Šēlings,G.V.F.Hēgelis) 6 

Racionālisms un filozofijas krīze 19. gs. ( dabas zinātnes un filozofija, socioloģija un filoz.,psiholoģija un filoz.) 4 

Ieskaite un pašvērtējuma anketa 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzināt Eiropas klasiskās filozofijas pamatnostādnes un prast argumentēti  izteikt savu viedokli par 

filozofiju, tās vēsturi un lomu Eiropas kopējā kultūras procesā                               

Sekmīgs darbs semināru programmā. 

Nokārtota ieskaite. 

Spēt uzskaitīt un raksturot Eiropas filozofijas attīstības galvenos posmus, vērtējot tos veseluma 

kontekstā     

Izvēlētā teksta analīze. 

Prast aprakstīt un ilustrēt ar būtiskiem piemēriem filozofiskā racionālisma un atsevišķo zinātņu 

konstruktīvu mijiedarbību metodiski  metodoloģiskā aspektā                    

Sekmīgs darbs semināru programmā. 

Spēt konsekventi pamatot un aizstāvēt savu pasaules uzskatu  radošās diskusijās ar atšķirīgu viedokļu 

paudējiem                                    

Pārspriedumi un diskusijas semināros. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 
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1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     

 

RTU studiju priekšmets "Ētika" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HFL432 

Nosaukums Ētika 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Ozolzīle Gunārs - Doktors, Asociētais profesors 

Mācībspēks Ozolzīle Gunārs - Doktors, Asociētais profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Kursā akcentētas mūsdienu ētikas problēmas un to saikne ar vēsturiski nosacītiem morālās  un 

tikumiskās apziņas virzieniem un formām, tostarp, hedonisma un utilitārisma ētiku, makjavellismu 

( klasisko un mūsdienu), pozitīvistisko un evolucionāro ētiku, marksistisko ētiku, psihoanalīzi, 

analītisko psiholoģiju un ētiku. Tiek analizēts šo un citu ētiskās apziņas vēsturisko virzienu saistība 

ar šodien aktuālām un diskutējamām tēmām par zinātni un ētiku, tehniku un ētiku, ekoloģiju un 

ētiku, modernās medicīnas ētiskām problēmām, sociālo nevienlīdzību un ētiku u.c. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Noskaidrot mūsdienu ētiskās apziņas prioritātes un to saikni ( pārmantojamību) ar vērtību 

orientācijām cilvēces vēsturē. Iemācīties kritiski izvērtēt sociāla un ētiska rakstura stereotipus 

sabiedrībā un apgūt iemaņas to pārvarēšanai. Sagatavot studentus ētiski izsvērtu lēmumu 

pieņemšanai mūsdienu sociālo attiecību morāli divdomīgās situācijās. Apgūt prasmes nošķirt 

zinātnes un tehnikas progresu no sabiedrības morālās degradācijas riskiem, kuri nereti to pavada. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Norādītās literatūras sistemātiska un teorētiska apguve. Patstāvīgi izvēlēties un formulēt aktuālu 

sociāli-ētisku pētījuma tēmu ( docētāja piedāvātās koptēmas ietvaros), savākt tās izstrādei 

pietiekamu informācijas, faktu un datu bāzi. Izvēlēties izvirzītajam mērķim atbilstošu metodi un 

veikt savāktā materiāla apstrādi, noskaidrojot pētāmās parādības izmaiņu tendences un izvirzot 

argumentētas prognozes. Izstrādāt ieteikumus pētījumā atklāto negāciju novēršanai vai 

mazināšanai. Apkopot, noformēt un savlaicīgi iesniegt pētījuma rezultātus izvērtēšanai. 

Literatūra  Epikūrs. Vēstules. Atziņas. Fragmenti. -R.: Liepnieks un Rītups, 2007  

 Hipokrātiskie raksti. -R.: Liepnieks un Rītups, 2003  

 Lasmane S. 20. gadsimta ētikas pavērsieni. -Rīga.: Zvaigzne ABC, 2004  

 Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. Sastādijusi S. Lasmane.-R.:  

 LU  Akadēmiskais apgāds, 200  

 Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. -R.: Zvaigzne ABC, 1996  

 Sartrs Ž. P. Domas un atklāsmes.-R.: Zvaigzne ABC, 2007  

 Tagadnes izaicinājums. Tekstus sakopojis I. Šuvajevs.-R.: Intelekts, 1996  

 Jűrgen Habermas. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln.-     

  Frankfurt am Main.: Suhrkamp Verlag, 1999  

 Jűrgen Habermas. Die Zukunft der menschlichen Natur.-Frankfurt am  

  Main, 2001  

  Interneta resursi un masu mēdijos sastopamā un atlasītā informācija  

  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju Audio un video tehnika. 
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priekšmeta īstenošanai 

Nepieciešamās priekšzināšanas Ētikas pamati 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti HFL336 Ētikas pamati 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Mūsdienu ētikas problēmas un to sasaiste ar vēsturiski nosacītiem morālās un tikumiskās apziņas virzieniem un formām. Ie 2 

Hedonisms un utilitārisma ētika 2 

Makjavellisms ( klasiskais un mūsdienu) 2 

Pozitīvistiskā ētika (darvinisms, marksisms u.c.) 2 

Psihoanalīze, analītiskā psiholoģija un ētika 2 

Humānistiski orientētais ('naivais') optimisms un mūsdienu ētiskie vērtējumi 2 

Modernā zinātne un ētika 3 

Modernā tehnika, tehnoloģija un ētika 3 

Ekoloģija un ētika 4 

Modernā medicīna un ētika 2 

Sociālās problēmas (netaisnība, brīvība) un ētika 6 

Ieskaite un pašvērtējums 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Ne tikai pārzināt ētikas vēsturē un teorijā sastopamās vērtību apziņas formas, bet arī prast šīs 

zināšanas pielietot, veicot mūsdienu morālo problēmu apsekošanu un analīzi. 

Patstāvīgam darbam izvēlētās tēmas izstrāde. 

Spēt patstāvīgi atlasīt un izanalizēt praktiskajam darbam nepieciešamos datus, faktus un dokumentus. Aktīva un sekmīga dalība semināra 

programmā. Patstāvīgais darbs. 

Būt gatavam kritiski izvērtēt mūsdienu mēdijos paustos - nereti paviršos vai subjektīvi pārspīlētos 

viedokļus par ētiskām tēmām. 

Sekmīga piedalīšanās semināru diskusijās. 

Prast precīzi formulēt un klasificēt ētikā aplūkojamās tēmas un problēmas. Tests. 

Spēt teorētiski un kompetenti argumentēt, aizstāvot savu ētisko pārliecību. Iemācīties kontrolēt un 

pārvaldīt  savas emocijas diskusijās ar citas pārliecības oponentiem.   

Sekmes semināra diskusijās un sava patstāvīgi 

izstrādātā darba aizstāvēšana. 

Studiju rezultātu galīga vērtēšana - ieskaite. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     

 

RTU studiju priekšmets "Iegultās sistēmas" 

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DST701 

Nosaukums Iegultās sistēmas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 
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Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par iebūvējamām sistēmām, to pielietojuma sfērām un 

sastāvdaļām. Mikrokontrolleris ir iebūvējamās sistēmas galvenā sastāvdaļa un satur ar vadāmo 

objektu savienotu nepieciešamo aparatūru. Kursa ietvaros izskaidrotas mikrokontrolleru pamata 

sastāvdaļas. Mikrokontrollerus iedala trīs kategorijās, kas izskaidrotas ar piemēriem, tai skaitā arī 

speciālie ciparsignālu procesori (DSP). Par iebūvējamās sistēmas daļu var kalpot operētājsistēma, 

biežāk reāla laika operētājsistēma (RTOS). Kursa ietvaros izskaidrota RTOS pielietošana un 

sastāvdaļas, kā arī tie ieguvumi, kurus sniedz RTOS pielietošana sistēmā. Iegūtās teorētiskas 

zināšanas praktiski nostiprina laboratorijas darbos. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sagatavot speciālistus, kuri spēj izmantot un izstrādāt ražošanai, automātikas un biznesa procesiem 

nepieciešamās daudzu veidu iebūvējamās sistēmas.  

  

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējo lekciju viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes jāiepazīstas ar 

konkrēto uzdevumu un aparatūru, kurai tiks izstrādāta uzdevumu veicoša programma. Vērtējuma 

"svari":  

Eksāmens un seminārs - 50 %, darbs laboratorijas grupā -  45 %,  nodarbību apmeklēšana - 5 %  

  

  

  

Literatūra 1.    Morgan Kaufmann. Computer Architecture. 3rd edition, 2002. – 1141 pp.  

2.    Willam Stallings. Computer organization & Architecture. Sixth edition, Prentice-Hall, Inc., 

2003. – 826 pp.  

3. V.Zagurskis, R. Kuzmenkovs, Harvardas arhitektūras RISC-procesoru ar sadalītu datu un 

programmas atmiņas piekļuvi, (Laboratorijas darbi, mācību līdzekli), 2008.g., 29. lpp., RTU, DITF, 

DADI, DTSTK, (elektr. vers.) 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Interneta datoru klase, Iegulto sistēmu un sensoru tīklu laboratorija 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās 

zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes 

nozarēm atbilstošās jomās vai tām pielīdzināma izglītība 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Sastopamās elektrisko signālu formas un to iezīmes. Ciparu elektronikas pamati. 2 

Mikroprocesori un mikrokontrolleri. Atšķirības. CPU arhitektūra. Instrukciju kopas arhitektūra.  4 

Uz ciparu elektronikas pamatelementiem būvēti mikroprocesoru elementi. Maģistrāles. 2 

Atmiņas organizācijas arhitektūras. Informācijas saglabāšana un apstrāde mikroprocesoros.  2 

Atmiņas veidi un tipi mikrokontrolleros un to darbības principi. 4 

Mikrokontroleru  perifērijas iekārtas. Ciparu ieejas/izejas, ar tām saistītās problēmas. 4 

Analogas ieejas/izejas ar tām saistītās problēmas. 2 

Pārtraukumi. To veidi. Pārtaukumu vektoru tabula. Pārtraukumu apstrāde. 4 

Taimeri. Skaitītāji. Ieejas/izejas  komparatori. PWM modulis. 2 

Barošanas enerģijas patērēšana, tās pazemināšana, gaidīšanas režīmi. 2 

SCI interfeiss (UART). SPI interfeiss. IIC (I2C) interfeiss. 6 

Programmēšanas īpatnības. Assemblera un C valodas salīdzinājums. 4 

Programmatūras izstrādes vides. Mikrokontrolleru operāciju sistēmas. 4 

ARM (Advanced Risc Machine) un PowerPC procesoru organizācija. 4 
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Mūsdienīgu mikrokontrolleru arhitektūru salīdzinājums. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja saprast iebūvējamās sistēmas jēdzienu, tās darba principus un sastāvdaļas.  Sekmīgi nolikts eksāmens 

Orientēties iebūvējamo sistēmu sastāvdaļu daudzveidībā. Izprast komunikācijas un datu pārraides 

interfeisus un to pielietošanu. 

Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi 

Spēja, izmantojot atbilstošus rīkus, patstāvīgi pielietot gatavas metodes un modeļus, lai  integrētu 

ražošanas ( biznesa) procesos, izvēloties starp tiem piemērotākos. 

Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     3.0 2.0 0.0 1.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Industriālās attiecības" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HSP483 

Nosaukums Industriālās attiecības 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Kuņickis Valerijs - Docents 

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 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 100 

Maksimālais studentu skaits semestrī 200 

Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti industriālo attiecību teorētiskie pamati, kā arī tiek veidotas prasmes 

to praktiskai organizēšanai, industriālo attiecību būtība, komponenti, likumsakarības un principi. 

Industriālo attiecību dažādas pasaules sistēmas, to īpatnības. Industriālo attiecību organizēšana un 

kvalitātes izvērtējums. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt nepieciešamās pamatkompetences industriālo attiecību 

organizēšanai. Kursa apguves gaitā studenti gūst izpratni par indutriālo attiecību būtību, 

likumsakarībām un darbības principiem, iepazīstas ar dažādām sistēmām, apgūst zināšanas par 

cilvēku resursu pilnveidošanas metodēm. Praktiskās nodarbībās studentiem tiek piedāvāta iespēja 

apgūt nepieciešamās praktiskās darba iemaņas un prasmes. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studiju priekšmeta apguvei paredzēti šādi patstāvīgie darbi: 1. Literatūras studijas. 2. Situācijas 

analīze. 3. Vingrinājumi un testi. 4. Praktiskie darbi un uzdevumu izpilde. 

Literatūra 1. Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. - Rīga, RaKa, 

2000. 2. Industriālās attiecības. Mācību metodiskie materiāli. - Rīga, RTU, 2005. Andrew J., 

Dubrin F. Human Relations. A Job Oriental Approach. - Rochester, 2002. Brewster C., Hegewisch 

A. Policy and Practice in European Human Resource Management. - London: Routledge, 2004. 5. 

Ferner A., Hyman R. Indutrial Relationa in the New Europe. - Oxfors: Blackwell, 2002.6. Schuler 

R.S. Managing Human Resources. - St. Paul, MN: West Publishing Co, 2005. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju Dators, projektors, lielformāta lapas/loksnes. 
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priekšmeta īstenošanai 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nav nepieciešamas. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Industriālo attiecību priekšmets un vēsturiskā attīstība 4 

2. Cilvēku resursu attīstība un cilvēku kapitāla vadīšana 6 

3. Sociālpsiholoģiskie industriālo attiecību aspekti 6 

4. Industriālo attiecību dažādas pasaules sistēmas (Eiropā, ASV, Japānā) 4 

5. Industriālā demokrātija un darba ētika 4 

6. Industriālie konflikti un to pārvarēšana 4 

7. Sociālā un darba likumdošana 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot izvērtēt industriālo attiecību būtību, salīdzināt un raksturot tā dažādas praktiskās sistēmas. Grupu diskusija. Uzdevumi. 

Izprot industriālo attiecību specifiku un īpatnības Latvijā. Situācijas analīze. Eseja. 

Zina sociālo organizāciju struktūru, pārzina to komponentus un mijattiecības. Vingrinājumi, testi, uzdevumi. 

Prot raksturot cilvēku resursu un kapitāla pilnveidošanas tendences. Grupu diskusija. Uzdevumi. 

Prot argumentēti diskutēt par aktuālām industriālo attiecību problēmām Latvijā, izvērtēt savas 

profesionālās karjeras iespējas. 

Grupu diskusija, vingrinājumi, testi. 

Spēj diagnosticēt organizāciju sociālās problēmas un izveidot pilnveides plānu. Praktiskais darbs, uzdevumi. 

Studiju rezultātu galīga vērtēšana- ieskaite. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     

 

RTU studiju priekšmets "Industriālie komunikāciju tīkli" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI501 

Nosaukums Industriālie komunikāciju tīkli 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Pumpurs Aivars - Docents (praktiskais) 

Mācībspēks 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 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 150 

Maksimālais studentu skaits semestrī 300 

Anotācija Industriālo komunikāciju tīklu pamatjēdziens, uzbūves un ekspluatācijas īpatnības robotizētās 
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sistēmās un autonomās elektroiekārtās.  Vadu un bezvadu tīklu pamatelementi. OSI modelis. 

Interfeisa iekārtas un komunikācijas protokoli. Intelektuālo komunikāciju tīklu uzbūve. Tipisko 

automātikas elementu sasaiste vadības shēmā. Industriālo tīklu modeļu analīze. Robotizēto 

ražošanas procesu datorvadība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Students iegūst prasmes atpazīt industriālos komunikāciju tīklus stacionārās un mobilās robotizētās 

sistēmās, analizēt komunikāciju tīklu darbību un sinetzēt jaunas industriālos komunikāciju tīklus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentiem ir jāveic 2  laboratorijas darbi, 16 stundu apmērā. Pirms katra laboratorijas darba 

jāsagatavo teorētiskais pamatojums. Pēc darba pabeigšanas jāizstrādā atskaite un jāaizstāv 

laboratorijas darbs. 

Literatūra 1. L. Ribickis, N. Kuņicina, J. Čaik.  Industriālo tīklu pamati, RTU, Rīga, 2007., 48 lpp.  

2. R. Rutkauskas, V. Mačerauskas, Network for building and industry automation, Kaunas 

Tehnoloģija, 2004., 385 p.  

3. M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno. Introduction to Digital Systems.John Wiley & Sons, Int., 

1999., 498 p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Datorklase un Rūpniecības automatizācijas laboratorija. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vispārējās zināšanas par datortehniku, EEI211 Datormācība (speckurss industriālajā elektr.) 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEI211 Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Industriālo komunikāciju tīklu uzbūves principi. 4 

Komunikāciju tīklu uzbūves un ekspluatācijas īpatnības robotizētās sistēmās. 4 

Vadu un bezvadu komunikāciju tīklu pamatelementi, OSI modelis. 4 

Interfeisa iekārtas un komunikācijas protokoli robotizētās sistēmās. 4 

Intelektuālo komunikācijas tīklu uzbūves principi. 4 

Tipveida automātikas elementu informatīvā sasaiste vadības sistēmās. 4 

Industriālo komunikācijas tīklu modeļu analīze. 4 

Robotizētas ražošanas un transporta procesu datorvadības sistēmu komunikācija. 4 

1. Lab.darbs. Industriālo komunikācijas tīklu pamatelementi. 8 

2. Lab. darbs. Industriālo datoru tīklu uzbūve, tiešais iekārtu savietojums. 8 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj atpazīt komunikāciju un datortīklu elementus, aprakstīt industriālo komunikācijas tīklu uzbūves 

principus. 

Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 1. lab. darbs. 

Pārbaudes tests. Nokārtots eksāmens 

Spēj praktiski veikt industriālā datortīkla elementu savienošanu un tīkla darbības pārbaude. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 1. lab. darbs. 

Pārbaudes tests. Nokārtots eksāmens 

Spēj realizēt divu tīklu elementu saslēgšanu un veikt komunikācijas tīkla darbības analīzi. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 2. lab. darbs. 

Pārbaudes tests. Nokārtots eksāmens 

Spēj sintezēt jaunu pieslēgumu un pārbaudīt tā darbību uz industriālā komunikāciju tīkla modeļa. 

Spēj novērtēt pieslēguma atbilstību. 

Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 2. lab. darbs. 

Kontroldarbs. Nokārtots eksāmens 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * * * 3.0 2.0 0.0 1.0   *   
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RTU studiju priekšmets "Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā 

savietojamība" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEP581 

Nosaukums Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā savietojamība 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

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 100 

Maksimālais studentu skaits semestrī 200 

Anotācija Elektronisko un elektrisko iekārtu elektromagnētiskās savietojamības parametri un to testēšanas 

metodes. Rūpniecisko un sadzīves elektronisko iekārtu elektromagnētiskās  

savietojamības noteikumi atbilstoši ES direktīvām 89/336 EEC. Elektronisko iekārtu ieejas filtri, 

izejas filtri, sazemējuma noteikumi, montāžas noteikumi. Elektromagnētiskā piesārņojuma 

noteikšanas metodes un iekārtas. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt elektronisko un elektrisko iekārtu elektromagnētiskās savietojamības parametru aprēķinus un 

testēšanas metodes. Prast aprakstīt rūpniecisko un sadzīves elektronisko iekārtu elektromagnētiskās  

savietojamības noteikumus atbilstoši ES direktīvām 89/336 EEC. Prast izvēlēties elektronisko 

iekārtu ieejas un izejas filtrus, sazemējumu un montāžas noteikumus. Prast izmantot 

elektromagnētiskā piesārņojuma noteikšanas metodes un iekārtas. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgs darbs lekciju nodaļu apgūšanā, gatavošanās kontroldarbiem un gala eksāmenam. 

Literatūra 1. C. R. Paul. Electromagnetic Compatibility. Second Edition. John Wiley & Sons, 2006. 975 p.  

2. A.Ločmelis, L.Ribickis Elektroiekārtu elektromagnētiskā savietojamība. - Rīga:RTU. 2003, 84 

lpp 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes, kā arī 

LEITC laboratorijā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas EEE209  ,Elektrotehnika un elektronika, Elektrotehnikas teorētieskie pamati, Elektroniskās 

iekārtas, Energoelektronika. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP344 Energoelektronika UN EEP475 Elektroniskās iekārtas 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Elektromagnētiskā savietojamība. Elektromagnētisko traucējumu raksturs. 2 

Likumdošana (Latvijas, ES likumdošana, EMC direktīva, standarti). 2 

Harmonisko komponenšu emisija, emitētie vadāmības traucējumi. 2 

Ēterā emitētie traucējumi. 2 

Harmonisko strāvas komponenšu mērījumi, emitētie vadāmības traucējumi. 2 

Imunitāte pret impulsveida interferenci ESD, Surge, EFT/Burst, imunitāte pret rūpnieciskās frekvences magn. lauku. 2 

Imunitāte pret vadāmības traucējumiem. 2 

ESD, Surge, EFT/Burst, imunitāte pret rūpnieciskās frekvences magnētisko lauku. 2 

Ekranēšana, zemēšana, filtri. 2 
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Standarts EN 61800-3 „Elektriskās piedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu”. 2 

EMS problēmas spiestajās platēs ciparu vadības sistēmās. 2 

EMS problēmas spiestajās platēs ciparu vadības sistēmās. 2 

Ekranēšana, zemēšana, filtri. 2 

EMS problēmas spiestajās platēs ciparu vadības sistēmās. 2 

Kopsavilkums, konsultācijas. 2 

Gala pārbaudījums. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt aprakstīt EMC piesārņojumu veidus un parametru ietekmi uz apkārtējo vidi.  Pārbaudes darbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja atprakstīt EMC piesārņojumu veidus un 

parametru ietekmi uz apkārtējo vidi.   

Spēt aprakstīt emisijas traucējumus un testēšans metodes. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprakstīt emisijas traucējumus un 

testēšans metodes. 

Spēt aprakstīt radiācijas traucējumus un testēšanas metodes. Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja aprakstīt radiācijas traucējumus un 

testēšanas metodes. 

Spēt izstrādāt priekšlikumus elektronisko un elektrisko shēmu un iekārtu EMC traucējumu 

ierobežošanai. 

Kontroldarbs, kurā tiek pārbaudīta studenta 

spēja izstrādāt priekšlikumus elektronisko un 

elektrisko shēmu un iekārtu EMC traucējumu 

ierobežošanai.  

Eksāmens. 

 

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   *   

 

RTU studiju priekšmets "Industriālo procesu automatizācija (studiju projekts)" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI502 

Nosaukums Industriālo procesu automatizācija (studiju projekts) 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Elektronika un telekomunikācijas 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

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 1 

Maksimālais studentu skaits semestrī 20 

Anotācija Ražošanas procesu, to automatizācijas uzdevumu, automatizācijas sistēmu elementu projektēšanas 

uzdevumi. Ražošanas procesu automatizācijas elementu, vadības sistēmu, CNC darbgaldu 
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automatizācijas praktiskā realizācija. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Spēt praktiski realizēt industriālo procesu automatizācijas uzdevumus, saprast projekta realizācijas 

principus un spēt tos realizēt.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mācību literatūras analīze, sagatavošanās praktiskajiem darbiem, programmu sastādīšana, mājas 

darbu uzdevumu pildīšana, atskaites sagatavošana. 

Literatūra N.Mozga, A.Kamols. Mašīnbūves elastīgās automatizētās ražošanas projektēšanas pamati. Rīgas 

Tehniskā universitāte. Mācību līdzeklis. RTU izdevniecība, Rīga-2006. - 92 lpp.    

Fr.Sudenieks, A.Kamols, O.Liniņš, I.Boiko. Ražošanas Automatizācijas pamati. Rīgas Tehniskā 

universitāte. Mašīnbūves tehnoloģijas institūts, Rīga-2006. - 119 lpp.    

Sabri Cetinkunt. Mechatronics. University of Illinois at Chicago. Jon Willwy & sons, inc. 2007    

Festo Didactic. Pneimatika, 4th Edition. Mācību grāmata. - 219 lpp.    

A.Kaķītis, A.Galiņs, P.Leščevičs.  Sensori un mērīšanas sistēmas. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte.Tehniskā fakultāte. Mehānikas institūts. Jelgava-2008. - 395 lpp.    

Lexicon of Control Technology. Festo Didactic KG, Esslingen, 1991. - 262 p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Automatizētā CNC virpa, frēze (EMCO darbgaldi), FESTO Multi FMS, FESTO MicroFMS, 

FESTO, 5-asu Mitshubishi robots, CNC Siemens Sinumerik, Programmatūra CIROS® Automation 

Suite Professional, Intouch Wonderware SCADA, 1-14 datori. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas elektriskajā piedziņā, elektroniskajās iekārtās, programmēšanas tehnoloģijās un valodas.  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP504 Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem UN EEP579 Rūpniecības elektroniskā 

aparatūra 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievadnodarbība. Izdales materiāli. Dokumentācija. 2 

Prakt. darbs 1. Sadales procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 2 

Prakt. darbs 2. Kvalitātes pārbaudes procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Prakt. darbs  3. Apstrādes procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Prakt. darbs 4. Pārkraušanas procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Prakt. darbs  5. Automatizētās noliktavas procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Prakt. darbs 6. 5-asu industriālo robotu vadības procesu principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Prakt. darbs 7. Tīkla PLC un SCADA vadības principu izpēte  un praktiskais izpildījums. 4 

Noslēguma darbs. Pilna industriālā procesa automatizācijas projekta praktiska palaišana. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt praktiski realizēt kvalitātes pārbaudes, sadales, apstrādes, pārkraušanas, automatizētās noliktavas 

un 5-asu robotu vadības projektus. 

Prakt.darbs 1-6.  

Spēt izskaidrot SCADA un komunikāciju kanālu darbību un uzbūvi, realizēt industriālo procesu 

automatizācijas programmēšanas projektus. 

Proj.darbs 7. 

Spēt raksturot industriālās ražošanas procesus un ražošanas sistēmas elementus, realizēt pilnīgi 

automatizētu industriālo procesu automatizācijas projektu. 

Noslēguma studiju darbs. 

 

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     *     * 

 

RTU studiju priekšmets "Intelektuālu robotu darbību plānošana" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
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Vispārīgā informācija 

Kods DSP714 

Nosaukums Intelektuālu robotu darbību plānošana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Kursa ietvaros tiek dotas teorētiskās zināšanas par kalsiskām un modernām robotu kustību 

plānošanas metodēm, kā arī ar prakstisko darbu palīdzību attsīstīta iemaņas konkrētu metožu 

pielietojumam. Kurss paredzēts maģistrantūras studentiem. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Dot nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas robotu kustību plānošnas metožu 

pielietojumam praktisku problēmu risināšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursa ietvaros ir parexdzēti divi praktiskie darbi par šādām tēmām: 1) Diskrētas plānošanas 

metodes; 2) Ģeometriskie attēlojumi un konfigurācijas telpas; 3) Nepārtrauktas plānošanas 

metodes. 

Literatūra 1) S.M. LaValle, Planning algorithms, Cambridge University Press, 2006  

2) S.Russell, P.Norvig Artificial intelligence - a modern approach 2nd edition, Pearson Education 

Inc., 2003. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Auditorija ar iespēju izmantot Datu/video projektoru 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads 2 

Diskrētā plānošana 6 

Ģeometriskie attēlojumi un konfigurācijas telpa 8 

Kombinatorā plānošana 6 

Pamata tehniku paplašinājumi 6 

Lēmumu pieņemšanas teorijas pamati 6 

Plānošana nenoteiktības apstākļos 8 

Diferenciālie nosacījumi 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj raksturot plānošanas problēmas robotizētām sistēmām Tēmai atbilstoši  jautājumi gala pārbaudījumā. 

Spēj  izvēlēties konkrētas tehnikas atbilstošu plānošanas problēmu risināšanai Tēmai atbilstoši  jautājumi gala pārbaudījumā. 

Spēj pielietot diskrētas plānošanas tehnikas Tēmai atbilstoši  jautājumi gala pārbaudījumā. 

Individuāla praktiskā darba vērtējums  

Spēj pielietot nepārtrauktas plānošanas tehnikas Tēmai atbilstoši  jautājumi gala pārbaudījumā. 

Individuāla praktiskā darba vērtējums  

Spēj raksturot konfigurācijas telpas un diferenciālo nosacījumu būtību plānošanas uzdevumos Tēmai atbilstoši  jautājumi gala pārbaudījumā. 
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Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Jaunās produkcijas tirgzinības" 

22108 Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IUE409 

Nosaukums Jaunās produkcijas tirgzinības 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Ekonomika 

Atbildīgais mācībspēks Magidenko Anatolijs - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Magidenko Anatolijs - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Zinātniski pētnieciskie darbi un tirgzinības. Tirgus segmentācija. Patērētāju un ražotāju tirgzinību 

sistēma. Tirgzinības faktori, koncepcijas, definīcijas. Tirgzinības definīcijas  modelis. Jaunas 

produkcijas tirgzinības veidi. Kvalitātes loma jaunas produkcijas tirgzinības. Produkta dzīvēs cikli. 

Jaunas produkcijas konkurētspēja un cenu veidošana. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Mērķis: Jaunas produkcijas tirgzinības ir mācību priekšmets, kas palīdzēs veidot izpratni par jaunas 

produkcijas tirgzinībām un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. 

Mācību priekšmeta mērķis ir risināt uzdevumus, kas saistīti ar produktu pārdošanu un patērētāja 

vajadzību apmierināšanu. Uzdevumi: • padziļināt iepriekš iegūtas zināšanas par tiem tirgzinību 

jautājumiem, kas saistīti ar jauno produkciju; • iemācīties noteikt un novērtēt tirgzinību problēmas, 

kas saistītas ar jaunu produktu ieviešanu tirgū; • veidot spējas izstrādāt jaunus produktus; • 

iemācīties veidot tirgzinību stratēģijas un plānu jaunam produktam, novērtēt tirgzinību budžetu.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra: Tēma - Patstāvīgā darba temats - Patstāvīgā darba 

veids.  

1. Produkts, tā raksturlielumi, sortiments - Produkts, tā raksturlielumi, sortiments - Uzdevumi, 

situācijas analīze.  

2. Produkta dzīves cikls - Produkta dzīves cikls - Situācijas analīze.  

3. Tirgus segmentācija - Tirgus segmentācija - Uzdevumi.  

4. Jaunu produktu attīstīšanas posmi - Jaunu produktu attīstīšanas posmi - Situācijas analīze.  

5. Jaunu produktu ideju vākšanas metodes - Jaunu produktu ideju meklēšana - Uzdevumi.  

6. Jauna produkta testēšana - Izstrādāt testēšanas grafiku jaunam produktam - Situācijas analīze.  

 

Literatūra 1. F. Kotlers. Mārketinga pamati.- Rīga: Jumava, 2006.- 647 lpp.  

2. Praude V. Mārketings. – Rīga: Izglītības soli, 2004. – 665 lpp.  

3. Tirgzinības pamati: Mācību līdzeklis. / D.Kaparkalēja, A. Pavloviča, J.Matuzāns, E.Bušmeistere, 

V.Suharevs, I.Rusmane. - Rīga: Jumava, 2002.- 305 lpp.  

4. David Jober. Principles and practice of Marketing. - Berkshire : Hill Book Company Europe, 

1995.- 745p.  

5. Kotler Ph. Marketing management. - New Yersey : Prentice Hall,   Inc., 2000. - 718p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

M1/7 Datorzāle 
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Nepieciešamās priekšzināšanas Uzņēmējdarbības ekonomika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Ievads. 2 

2. Produkts, tā raksturlielumi, sortiments. 4 

3. Produkta dzīves cikls. 3 

4. Tirgus segmentācija. 2 

5. Jaunu produktu attīstīšanas posmi. 6 

6. Jaunu produktu ideju vākšanas metodes. 4 

7. Jauna produkta testēšana. 3 

8. Jaunu produktu virzīšana tirgū. 4 

9. Produktu cenu plānošana. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzinā produkta raksturlielumus, produkta līmeņus, produkta sortimenta platumu un dziļumu, 

produkcijas kvalitātes sistēmu, kvalitātes rādītājus. 

Jāatrisina patstāvīgi visi uzdevumi par 

tematiem, kas norādīti programmā. 

Pārzina jaunu produktu tirgus veidus un to raksturojumu, tirgus segmentēšanas īpatnības, patērētāja, 

cenas un produkta lomu tirgus segmentācijā. 

Uzdevumi, situācijas analīze.  

 

Prot pielietot dažādas ideju ģenerēšanas metodes, tādas kā Prāta vētra, Delfi metode, produkta īpašību 

modifikācija, Nominālā grupa. 

Uzdevumi, situācijas analīze.  

 

Prot izstrādāt testēšanas plānu jaunai produkcijai,  veikt anketēšanu, izmēģinājumus. Uzdevumi, situācijas analīze.  

 

Pārzina virzīšanas metodes, cenu veidošanas faktorus un metodes.   

 

 Gala pārbaude - ieskaite. 

 

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 *     

 

RTU studiju priekšmets "Komercdarbība" 

22112 Vadībzinību katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IRO213 

Nosaukums Komercdarbība 

Studiju priekšmeta statuss programmā Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Zvanītājs Jānis - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Zvanītājs Jānis - Doktors, Profesors 

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 

Nav paredzēts 

Anotācija Komercdarbības organizatoriski tiesiskās formas un to raksturojums. Komercdarbības dibināšana. 
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Tās uzdevumi, plānošana. Komercdarbības loģika.  Tā darbības ietekmējošie faktori. Uzņēmuma 

pārveidošana, apsaimniekošana. Komercdarbības krīzes cēloņi, maksātnespēja, sanācija, bankrots, 

likvidācija. Komercdarbības risks, tā līmeņi un ietekmējošie faktori. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Komercdarbības - dod priekšstatu par komercdarbību kā ekonomiski-saimnieciskās darbības 

pamatu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast komercdarbības izveides un darbības būtību, 

ārējās un iekšējās vides ietekmi.  

Apgūtais materiāls ļaus izprast un analizēt dažādu komercdarbības sfēru attīstību Latvijā. Izprast 

komercdarbības formu īpatnības. Noteikt potenciālos informācijas avotus un izmantot tos ideju 

ģenerēšanas procesā. Prast dibināt un organizēt komercdarbību.  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Attiecīgo tēmu literatūras studēšana, gatavošanās semināriem un kontroldarbiem, par pamatu 

izmantojot lekciju pierakstus un ieteiktos izziņas avotus 

Literatūra 1. Godins S., Veiksmes stratēģija.- Rīga, Izdevniecības nams Trīs, 2010  

2. Leibus I., Pirmie soļi komercdarbībā.- Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2010  

3. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. – Rīga RaKa, 2004. – 140 lpp.  

4. Caune J. Dzedonis A. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga Kamene, 2000.  

5. Kā kļūt par komersantu. – Rīga Kamene, 2002. – 185 lpp.  

6. Komerclikums //http://www.likumi.lv  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

dators, internets, projektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas vispārizglītojošie ekonomiskie mācību priekšmeti 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Komercdarbība, komersants, uzņēmums, to temini 6 

Komercdarbības dibināšanas process 2 

Komercdarbības objekti un subjekti 4 

Komercdarbības tiesiskās formas 12 

Komercdarbības pārveidošana 2 

Komercdarbības krīze un tās pārvarēšanas iespējas 2 

Komercdarbības likvidācija 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzinās komercdarbības likumdošanas nodrošinājumu.  

Pārzinās galvenos komercdarbības jēdzienus, uzdevumus un funkcijas. 

Seminārs par komercdarbības nozīmi 

tautsaimniecībā un galveno  mērķu noteikšanas 

un īstenošanas problēmām 

Spēs izprast komercdarbības dibināšanas nosacījumus un procedūru. Spēs raksturot komercdarbības 

subjektus un objektus. 

Kontroldarbs par komercdarbības galvenajiem 

terminiem 

Pārzinās komercdarbības formas un to darbības būtiskākās pazīmes un īpatnības. Kontroldarbs par komercdarbības tiesisko 

formu pazīmēm un atšķirīgām iezīmēm 

Pārzinās komercdarbības krīzes cēloņus un sekas. Pārzinās komercdarbības maksātspējas atgriešanas 

procesu. Pārzinās maksātnespējas procesa būtību. 

Patstāvīgais darbs - maksātspējas plāna 

izstrāde 

Spēs praktiski veikt komercdarbības tiesisko formu dibināšanu un pārzinās to procedūru. Kontroldarbs par komercdarbības attiecīgo 

tiesisko formu dibināšanas procesu 

Sekmīgi apgūstot studiju materiālu spēs nokārtot ieskaiti Ieskaite 

 

Priekšmeta struktūra 
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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 2.0 0.0 0.0   *   *     

 

RTU studiju priekšmets "Mākslīgais intelekts" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP422 

Nosaukums Mākslīgais intelekts 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

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 Mākslīgais intelekts attīstās ar mērķi izstrādāt datorsistēmas, kas darbojas vai domā līdzīgi kā 

cilvēki, kā arī darbojas vai domā saprātīgi. Šajā priekšmetā studenti apgūst moderno pieeju 

mākslīgā intelekta sistēmām – intelektuālu aģentu izstrādi. Kursa ietvaros tiek apskatīti tādi 

jautājumi kā intelektuālu aģentu īpašības, vides, arhitektūras un programmas, loģikā sakņoti 

intelektuālie aģenti, plānošana, nedrošu zināšanu apstrādes metodes, lietderības teorijas pamati, 

vienkāršus un secīgus lēmumus pieņemošu aģentu izstrāde, induktīvā apmācība, lēmumu koku 

apmācība, apmācība neironu tīklos, kā arī stimulētas apmācības principi. Izstrādājot studiju darbu, 

studentiem ir jāpielieto teorētiskās zināšanas aģentos sakņotu intelektuālu sistēmu izstrādē un to 

darbības analīzē. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas intelektuālos aģentos sakņotu 

datorsistēmu izstrādē. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentiem patstāvīgi ir jāizstrādā studiju darbs, kura mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās 

zināšanas par modernām pieejām mākslīgā intelekta sistēmu izstrādāšanā; tā izstrādei ir paredzētas 

16 kontaktstundas. Studiju darba atskaitei ir jāsatur teorētiskā un praktiskā daļa, kurā ir jāatspoguļo 

teorētiskās nostādnes un praktiski veiktie eksperimenti. Studiju darbu veido 4 laboratorijas darbi 

(Intelektuāli aģenti, Pārmeklēšana, Plānošana, Induktīvā apmācība). Studentiem ir tiesības ne vairāk 

kā divus laboratorijas darbus aizstāt ar atbilstoša apjoma individuāliem uzdevumiem, kuru izpilde ir 

saistīta ar programmatūras izstrādi. Studiju darba vērtējums veido 40% no galīgā vērtējuma. 

Literatūra 1. Russell S. and Norvig P. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Pearson Education, Upper 

Saddle River, New Jersay, 2003. (2006.gadā ir izdots grāmatas tulkojums krievu valodā)  

2. Luger G.F. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving. 

Addison-Wesley, Harlow, England, 2005. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Nav vajadzīgs 

Nepieciešamās priekšzināšanas Stāvokļu telpas pārmeklēšanas pamatstratēģijas un zināšanu atspoguļošanas shēmas 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DSP332 Mākslīgā intelekta pamati 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Intelektuālo aģentu definīcija un īpašības 2 

Intelektuālo aģentu struktūra 2 

Refleksu aģenti un to paveidi 2 
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Vides un to raksturojums 2 

Loģiskie aģenti 2 

Intelektuāli aģenti 4 

Zināšanu atspoguļošana un zināšanu bāzes konstruēšana loģiskajiem aģentiem 2 

Spriešanas procedūras loģiskajos aģentos 2 

Secināšanas likumi izteikumu loģikā 2 

Vispārīgas ontoloģijas (kategoriju atspoguļošana, izmaiņu atspoguļošana ar notikumiem, laiki, intervāli un darbības 2 

Nenoteiktas (neprecīzas) zināšanas un varbūtīgie spriedumi 2 

Pārliecību tīkli, to konstruēšana, nosacīto varbūtību tabulu atspoguļošana, nosacītās neatkarības attieksmes 2 

Lietderības teorijas pamati 2 

Lietderības funkcijas, dominēšana, prioritāšu struktūra un daudzatribūtu lietderība 2 

Pārmeklēšana 4 

Lēmumu tīkli un lēmumu-teorētiskas ekspertu sistēmas 2 

Secīgu lēmumu pieņemšanas problēmas 2 

Stāvokļu lietderības un vērtību iterāciju algoritms 2 

Politiku iterācijas 2 

Plānošana 4 

Apmācības aģenta vispārīgs modelis un komponenšu raksturojums 2 

Induktīvā apmācība un apmācības lēmumu koki 2 

Neironu tīkli un to struktūras 2 

Apmācība neironu tīklos 2 

Induktīvā apmācība 4 

Perceptroni un lineāru atdalīšanas funkciju apmācība 2 

Daudzslāņu tīkli un atpakaļizplatīšanās apmācība 2 

Stimulētas apmācības principi 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Studenti izpratīs intelektuālu aģentu īpašības, arhitektūras un vides Eksāmenā jādefinē intelektuāls aģents un tā 

īpašības, jāizskaidro aģentu arhitektūras, kā arī 

vides īpašības 

Studenti izpratīs intelektuālu aģentu uzbūvi un uzvedību Pirmais laboratorijas darbs vai atbilstošais 

individuālais uzdevums 

Studenti zinās loģisko aģentu uzbūvi, zināšanu atspoguļošanas un spriešanas procedūras tajos Eksāmenā jādefinē loģiskā aģenta uztveres un 

darbības, tās formāli jāapraksta, jākonstruē 

zināšanu bāze un jārealizē spriešanas 

procedūra 

Studenti zinās vispārīgās ontoloģijas un to veidošanas pamatprincipus Eksāmenā jāapraksta kategoriju 

atspoguļošanas pamatprincipi 

Studenti pratīs lietot dažādus pārmeklēšanas algoritmus Otrais laboratorijas darbs vai atbilstošais 

individuālais uzdevums 

Studenti izpratīs plānošanas aģenta uzbūvi un plānošanas problēmu atspoguļošanu, lietojot formālās 

valodas 

Trešais laboratorijas darbs vai atbilstošais 

individuālais uzdevums 

Studenti zinās varbūtību teorijā sakņotas nedrošu zināšanu apstrādes metodes Eksāmenā jākonstruē pārliecību tīkls, 

jāformulē lietderības teorijas pamatjēdzieni un 

tie jāpielieto lēmumu tīkla izveidošanā 

Studenti pratīs lietot vienkāršu un sarežģītu lēmumu pieņemšanas aģentu modelēšanas metodes Eksāmenā jāveic lietderības funkcijas vērtību 

aprēķins stohastiskā vidē 

Studenti izpratīs induktīvās apmācības būtību un pratīs apmācīt lēmumu koku un neironu tīklu Ceturtais laboratorijas darbs vai atbilstošais 

individuālais uzdevums 
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Studenti pratīs lietot stimulētas apmācības algoritmus Eksāmenā studentiem jākonstruē apmācības 

kopa un jāpielieto stimulētas apmācības 

algoritms (pasīvā apmācība ar lietderības tiešu 

novērtēšanu un apmācība, lietojot laika 

starpību) 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1.   *   4.0 3.0 0.0 1.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Mašīnapmācība" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP713 

Nosaukums Mašīnapmācība 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Kurss paredzēts maģistratūras studiju līmenim. Kursa ietvaros tiek aplūkots jautājums, kā 

nodrošināt datoru spēju mācīties no to iepriekšējās pieredzes. Tiek aplūkoti galvenie mākslīgā 

intelekta, statistikas , informācijas teorijas u.c. termini un tehnikas tik lielā mērā, cik tas ir 

attiecināms uz mašinapmācību. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Kursa mērķis ir dot  zināšanas par būtiskākajiem algoritmiem un teorijām, kas veido 

mašīnapmācības pamatu, kā arī sniegt atbilstošas praktiskās iemaņas. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursa ietvaros tiek plānoti vairāki individuāli veicami praktiskie darbi, kuru pozitīvs novērtējums ir 

priekšnosacījums pielaišanai gala pārbaudījumiem.  

Kursa ietvaros patstāvīgi ir jāizstrādā 4 praktiskie darbi par šādām tēmām: Lēmumu koki, 

Mākslīgie neironu tīkli, Ģenētiskie algoritmi, Virzītā apmācība.   

Katrs prakstiskais darbs tiek vērtēts atsevišķi.  

Literatūra 1) S.Russell, P.Norvig Artificial intelligence - a modern approach 2nd edition, Pearson Education 

Inc., 2003.  

2) T.Mitchell, M.Hill, Machine Learning, 1997. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Auditorija ar iespēju izmantot datu-video projektoru 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, Varbūtību teorija 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads 2 

Konceptu apmācība 4 

Lēmumu koki - ievads 4 
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Mākslīgie neironu tīkli 9 

Beijesa teroijā sakņota apmācība  4 

Piemēros sakņota apmācība 6 

Ģenētiskie algoritmi 9 

Analītiskā apmācība 6 

Virzītā apmācība 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj raksturot mašīnapmacības galvenos principus, ierobežojumus, priekšrocības un pielietojuma 

sfēras 

Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījumā 

Spēj pamatoti izvēlēties konkrētu metodi optimizācijas, klasificēšanas un atpazīšanas un lēmumu 

pieņemšanas uzdevumu risināšanai 

Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījumā. 

Individuālā praktiskā darba novērtējums 

Spēj izmantot konkrētas mašīnampmācības metodes praktisku problēmu risināšanai Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījumā. 

Individuālā praktiskā darba novērtējums 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Mazā biznesa vadīšana" 

22112 Vadībzinību katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IUV438 

Nosaukums Mazā biznesa vadīšana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Vadība un administrēšana 

Atbildīgais mācībspēks Jakubāne Judīte - Docents (praktiskais) 

Mācībspēks Jakubāne Judīte - Docents (praktiskais) 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Uzņēmējdarbības sākšanas limitējošie faktori.     Viena cilvēka uzņēmums. Ģimenes 

uzņēmums.Vairāku  cilvēku uzņēmējdarbība. Uzskaites, atskaites un   kontroles sistēmas mazā 

uzņēmumā. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt teorētiskās un profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Iepazīties ar 

LR likumdošanu, kas ietekmē mazā biznesa vadīšanu. Novērtēt reālo uzņēmējdarbības rezultātu 

pagājušajā periodā gan nākotnē. Noteikt nepieciešamos resursus Mazā biznesa vadīšanai. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta apgūšanas laikā studentiem ir paredzēts patstāvīgais darbs par šādām tēmām: 

Pašnodarbināta persona, plusi – mīnusi. Darbinieku skaits – darba samaksas formas. Cenu aprēķins 

vadoties pēc – izmaksām, konkurentu cenām, pieprasījuma un nodokļu politikas. Pašizmaksas 

kalkulācija. Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc apgrozījuma modes. Patstāvīgie darbi 

jānodod vai jāprezentē pasniedzēja norādītajā laikā un to rezultāti tiek ņemti vērā galīgajā 

priekšmeta zināšanu vērtējumā. 

Literatūra  1. Kapenieks A., Bruno Z., Lapiņa G., Ābeltiņš U. Kā uzsākt veiksmīgu biznesu. – Rīga: Zvaigzne 
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ABC, 2002. g.  

2. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. – R.: Biznesa augstskola „Turība”, 

2002.- 330 lpp.  

3. Rurāne M. Finanšu medžments – Rīga: RSEBAA, 2005.g. – 384.lpp.  

4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. Otrais pārstrādātais izdevums. – R.: 

Vaidelote, 2001. – 509 lpp.  

5. Forands I. Vadītājs un vadīšana. – Rīga: Kamene, 1999. – 176 lpp.  

6. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. -    Rīga:Tehniskā 

universitāte, 2002.g  

7. Inta Slavinska Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Turība, 2003. g. – 154 lpp.  

8.www.likumi.lv.  

9.www.vdi.lv  

10.www.lm.gov.lv.  

11.„Bilance”  

12.„Kapitāls”  

13.Citi periodiskie izdevumi; LR Centrālās Statistikas pārvaldes informācija.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Dators, projektors, tāfele 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav prasību 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. LR likumdošanas ietekme uz Mazā biznesa vadīšanu 2 

2. Uzņēmējdarbības formas saskaņā ar likumu par „Uzņēmējdarbību”, uzņēmumu klasifikācija pēc īpašnieku skaita 2 

3. Pašnodarbināta persona 2 

4. Komersants 4 

5. Biznesa plānošana, uzņēmuma misijas un mērķu noteikšana 2 

6. Cenu veidošana 2 

7. ES struktūrfondi 4 

8. Konkurentu tirgus izpēte 2 

9. Informācijas plūsmas veidošanas nepieciešamība uzņēmumā 4 

10. Uzņēmuma peļņas palielināšanas, izmaksu pazemināšanas faktori, galvenie pasākumi (normālos, darbību ievērojami 4 

11. Uzņēmuma reālās maksātspējas nodrošināšanas virzieni, maksātnespējas novēršanas galvenie pasākumi. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj orientēties mazo biznesu regulējošajos normatīvajos aktos. Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas 

ieskaites darbā. 

Prot veikt cenu aprēķinus vadoties pēc – izmaksām, konkurentu cenām, pieprasījuma un nodokļu 

politikas. 

Par minēto tēmu studentiem paredzēts 

patstāvīgais darbs, kā arī jautājumi ieskaites 

darbā. 

Prot veikt pašizmaksas kalkulāciju, kā arī uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu pēc apgrozījuma 

modes. 

Par minēto tēmu studentiem paredzēti 2 

patstāvīgie darbi, kā arī jautājumi ieskaites 

darbā. 

Pārzina informācijas plūsmas veidošanu uzņēmumā. Savas zināšanas un spējas studenti parāda 

ieskaites darbā. 

Prot analizēt uzņēmuma peļņas palielināšanas, izmaksu pazemināšanas faktorus. Spēj izstrādāt 

galvenos pasākumus (normālos, darbību ievērojami apgrūtinošos apstākļos). 

Par minēto tēmu studentiem paredzēts 

patstāvīgais darbs, kā arī jautājumi ieskaites 
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darbā. 

 

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 2.0 0.0 0.0 *           

 

RTU studiju priekšmets "Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības organizācija" 

22112 Vadībzinību katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IRO423 

Nosaukums Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības organizācija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Ekonomika 

Atbildīgais mācībspēks Zvanītājs Jānis - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Zvanītājs Jānis - Doktors, Profesors 

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 

Nav paredzēts 

Anotācija Mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbība un nacionālā ekonomika. Uzņēmējs un īpašnieks - 

vadītājs. Motivācijas biznesa dibināšanai. Patērētāji. Tirgus izpēte. Mazo un vidējo uzņēmumu 

apkārtējā vide. Ceļi ieejai tirgū. Franšīze. Nodokļu politika un mazo un vidējo uzņēmumu 

uzņēmējdarbība. Mazo un vidējo uzņēmumu organizēšanas struktūras. Biznesa plāns. Mazo un 

vidējo uzņēmumu stratēģijas. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Vispārīgais mērķis - dot priekšstatu par komercdarbības (uzņēmējdarbības) procesiem, to plānošanu 

un nodrošināšanu. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • 

prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus 

• izstrādāt un novērtēt biznesa plānu    

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmets kalpo kā bāze otrajā mācību gadā apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību 

priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: • ekonomikā; • likumdošanā; • 

datormācībā; • tirgzinībās; • matemātikā; • ekonomiskajā statistikā; • mācīšanās metodēs; • 

statistikā.    

Literatūra Leibus I., Pirmie soļi komercdarbībā.- Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2010  

Latvijas statistikas gadagrāmata, R., 2009.  

Latvijas makroekonomiskie rādītāji, R., 2009  

Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. – Rīga RaKa, 2004. – 140 lpp.  

Kā kļūt par komersantu. – Rīga Kamene, 2002. – 185 lpp  

Baranovskis N., Zvanītājs J., Uzņēmējdarbības resursu organizēšana, RTU, 2002.  

Caune J. Dzedonis A. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga Kamene, 2000.  

LR likums "Komerclikums"// Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000.  

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. R.Kamene, 1999.g.  

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, R.: Kamene, 1999.   

PeterF. Drucker Innovation and entrepreneurship - Practice and Principles Butterworth, 1997.  

M.Rurāne, Uzņēmējdarbības pamati - Turības mācību centrs, - R.; 1997.  

Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997.  

Vadības grāmatvedība II.daļa. Lēmumu pieņemšana, Rīga, LR FM 1995.   

III.daļa lēmumu pieņemšana, Plānošana un kontrole, Rīga, LR FM 1995.  
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Sērija: uzņēmējdarbības bibliotēka mazajā biznesā, Rīga: VTF, 1994.  

Biznesa plāna ceļvedis, sabiedrība "Pētergailis", Rīga, 1994.  

Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti.  

Speciālie periodiskie izdevumi: Kapitāls, Komersants, Latvijas ekonomists, Dienas Bizness, 

Bizness, u.c.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

internets, dators 

Nepieciešamās priekšzināšanas nozares ekonomika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Ievaddaļa  2 

2. Komercdarbības juridiskais statuss, SIA dibināšana  4 

3. Biznesa ideja. Ideju ģenerēšanas metodes. Praktiska biznesa ideja. 4 

4. Komercdarbības resursu plānošana. 8 

5. Komercdarbības iekšējā un ārējā vide, galvenie tirgus faktori, noiets, konkurence, marketings. 4 

6. Komercdarbības riski, apdrošināšana, vides un darba aizsardzības pasākumi.  5 

7. Biznesa plāna izstrādāšana un novērtēšana.  5 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, 

izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus  

Kontroldarbi pa tēmām 

• izstrādāt un novērtēt biznesa plānu   Biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana  

 

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 *     

 

RTU studiju priekšmets "Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods EEI503 

Nosaukums Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Ribickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors 

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 Ražošanas procesi, to automatizācijas uzdevumi, automatizācijas sistēmu elementi, uzbūve, 

darbības principi. Industriālie sensori, izpildmehānismi, vadības elementi. Robotu kustības 



234 
 
 

 

trajektoriju programmvadība un programmēšana, konveijeru uzbūve un vadība, SCADA sistēma, 

komunikāciju kanāli. CNC darbgaldi un sistēmas, to saistība ar tehnoloģisko procesu, vadības 

principi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Iemācīt studentiem automatizēto ražotņu izveides principus, šādu ražotņu elementu bāzi, procesu 

algoritmizāciju un programmvadību. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mājas darbu uzdevumi par pneimatisko piedziņu, programmu sastādīšanu, sagatavošanās 

praktiskajiem darbiem, darbu atskaišu noformēšana. 

Literatūra N.Mozga, A.Kamols. Mašīnbūves elastīgās automatizētās ražošanas projektēšanas pamati. Rīgas 

Tehniskā universitāte. Mācību līdzeklis. RTU izdevniecība, Rīga-2006. - 92 lpp.   

Fr.Sudenieks, A.Kamols, O.Liniņš, I.Boiko. Ražošanas Automatizācijas pamati. Rīgas Tehniskā 

universitāte. Mašīnbūves tehnoloģijas institūts, Rīga-2006. - 119 lpp.   

Sabri Cetinkunt. Mechatronics. University of Illinois at Chicago. Jon Willwy & sons, inc. 2007   

Festo Didactic. Pneimatika, 4th Edition. Mācību grāmata. - 219 lpp.   

A.Kaķītis, A.Galiņs, P.Leščevičs.  Sensori un mērīšanas sistēmas. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte.Tehniskā fakultāte. Mehānikas institūts. Jelgava-2008. - 395 lpp.   

Lexicon of Control Technology. Festo Didactic KG, Esslingen, 1991. - 262 p. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

FESTO training workbench of flexible production with compressor and elements of computer 

control, computer class with a correspondent amount of computer units. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Zināšanas elektriskajā piedziņā, elektroniskajās iekārtās, programmēšanas tehnoloģijās un valodas. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti EEP344 Energoelektronika UN EEP475 Elektroniskās iekārtas UN EEI212 Elektriskās piedziņas 

pamati UN EEI352 Programmēšanas valodas datortehnoloģijās UN EEI481 Programmēšanas 

tehnoloģijas industriālajā elektronikā 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Tehnoloģiskie procesi un to automatizācijas uzdevumi. 2 

Automatizācijas līmeņi, struktūrshēmas, elementi. 2 

Industriālie sensori, veidi, darbības principi, parametri, pielietojumi. 6 

Izpildmehānismu veidi-hidrauliskie, pneimatiskie, elektriskie. 4 

Ievads pneimatisko vadības sistēmu uzbūvē, parametri. 2 

PLC programmējamie loģiskie kontrolleri. 4 

Industriālo komunikāciju veidi, informācijas pārsūtīšanas protokoli. 2 

Industriālie roboti, kustības vadības programmēšana. 4 

SCADA sistēmas pielietojums procesu vizualizācijai un vadībai. 2 

Ciparvadības darbagaldi ar NC un CNC. 4 

1. Prakt. darbs. Iepazīšanās ar apmācību FESTO mini-rūpnīcas uzbūvi. 4 

2. Prakt.darbs. Mehatronisko moduļu funkciju izpēte FESTO modulārās ražošanas sistēmā. 4 

3. Prakt.darbs. Mehatronisko moduļu algoritmu izveide un pārbaude, diagnostika. 4 

4. Prakt.darbs. Konveijera darbības izpēte. 4 

5. Prakt.darbs. Industriālo robotu programmēšana un rezultātu pārbaude. 4 

6. Prakt.darbs. Industriālo sensoru pētīšana. 4 

7. Prakt.darbs. Pneimatisko sistēmu regulēšana. 4 

Ieskaites nodarbība. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēt raksturot industriālās ražošanas procesus un ražošanas sistēmas elementus. Kontroldarbs par ražošanas procesiem un 

sistēmu elementiem. Aizstāvēts praktiskais 

darbs N1. Nokārtots eksāmens. 

Spēt atpazīt un izvēlēties dažādus industriālos sensorus. Aizstāvēts praktiskais darbs N2. Nokārtots 
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eksāmens. 

Spēt izskaidrot pneimatisko sistēmu vadību un darbību. Veikts aprēķinu darbs par pneimatisko 

piedziņu. Nokārtots eksāmens. 

Spēt izskaidrot SCADA un komunikāciju kanālu darbību un uzbūvi. Kontroldarbs par SCADA un komunikācijām. 

Nokārtots eksāmens. 

Spēt programmēt konveijera un robotu darbību. Aizstāvēti praktiskie darbi N4,N5. Nokārtots 

eksāmens. 

Spēt izskaidrot CNC darbgaldu darbības un programmēšanas principus . Nokārtots eksāmens. 

 

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   *   

 

RTU studiju priekšmets "Modernās robotu sistēmas" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP721 

Nosaukums Modernās robotu sistēmas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

Mācībspēks Ņikitenko Agris - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Moderno robotu sistēmu arhitektūrās būtiskākais aspekts ir saistība starp programmatūras 

risinājumiem un mehāniskajiem risinājumiem. Elastīstīgi saistot programmatūras risinājumus ar 

mehānikas risinājumiem iespējams panākt, lai veidotā robotizētā sistēma būtu viegli maināma un 

tās daļas būtu iespējams izmantot atkārtoti. Kursā tiks aplūkotas mobilo robotizēto sistēmu 

arhitektūras un iespējas izmantot dažādas loģikas, matemātiskos formālismus un algoritmus 

plānošanas risinājumu analīzē un praktiskā realizācijā. Būtiska uzmanība tiks pievērsta pūļa 

inteliģencei un tās risinājumiem.  

Kursa praktiskajā daļā paredzēts izstrādāt vai pabeigt daļēji izstrādātus projektus Microsoft 

Robotics Studio vidē.  

 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Mērķis ir sniegt zināšanas par robotu arhitektūrām, plānošanas metodēm, un teoriju, kas 

nepieciešama to analīzei.  

Uzdevumi:  

1) prast pielietot dažādas loģikas un matemātiskos formālismus plānošanas un komunikācijas 

realizēšanā.  

2) prast pielietot evolucionārās skaitļošanas metodes un pūļa inteliģenci dažādu problēmu 

risināšanā.  

3) spēt analizēt robotu arhitektūras un iespējas tās tehniski realizēt.  

4) prast analizēt un realizēt vadību izkliedētās sistēmās.  

 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs organizēts praktiskajās nodarbībās, kas aizņem pusi no kopējā kursa nodarbību 
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skaita. Praktiskajās nodarbībās studentiem datorklasē jāuzraksta vai jāpabeidz daļēji pabeigti 

relatīvi vienkārši projekti par teorētiskajās nodarbībās aplūkotajām tēmām. Priekšmetā ir paredzēts 

kursa darbs, kurā tiks padziļināti aplūktoas dažas no teorētiski izskatītajām tēmām.  

Literatūra 1. Andries P. Engelbrecht. Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. – Wiley. 

2006, - 672 p.  

2. Russell C. Eberhart, Yuhui Shi, James Kennedy. Swarm Intelligence. – Morgan 

Kaufmann. 2001, - 512 p.  

3. Marco Dorigo, Thomas Stützle. Ant Colony Optimization. – The MIT Press. 2004, - 319 

p.  

4. David Poole, Alan Mackworth, Randy Goebel. Computational Intelligence: A Logical 

Approach. - Oxford University Press. 1998, - 576 p.  

5. Davide Sangiorgi, David Walker. The Pi-Calculus: A Theory of Mobile Processes. - 

Cambridge University Press. 2003, - 596 p.  

6. C. Hankin. An Introduction to Lambda Calculi for Computer Scientists. - College 

Publications. 2004, - 180 p.  

7. Antoni Ligeza. Logical Foundations for Rule-Based Systems. - Springer Berlin 

Heidelberg. 2009, - 332 p.  

8. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. Distributed Systems: Principles and 

Paradigms. - Prentice Hall. 2006, - 704 p.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Datorklase ar Visual Studio 2010, Microsoft Robotics Studio, .NET Micro Framework SDK. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika. Programmēšanas pamati. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads 1 

Matemātiskie formālismi 6 

Uz likumiem balstītas robotizētas sistēmas 7 

Robotizētu sistēmu funkciju optimizācija 4 

Evolucionārā skaitļošana 6 

Daļiņu kopas optimizācija robotu sistēmās 6 

Skudru algoritmi  4 

Kolektīvā lēmumu pieņemšana robotu sistēmās 4 

Vadība izkliedētās robotu sistēmās 4 

Robotu arhitektūras 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Jāprot strādāt ar dažādiem matemātiskajiem formālismiem, piem., situāciju rēķiniem, notikumu 

rēķiniem, lambda rēķiniem, pi rēķiniem, u.c. 

Praktiskie darbi 1., 2., 3. ieskaites formā. 

Atbilstoši eksāmena jautājumi. 

Jāsaprot kā darbojas uz likumiem bāzētas sistēmas un kā realizēt plānošanu šādās sistēmās. Praktieskie darbi 4., 5., un 6. ieskaites formā. 

Atbilstoši eksāmena jautājumi. 

Jāspēj orientēties optimizācijas metodēs Praktiskie darbi 7., 8. un 9. ieskaites formā. 

Atbilstoši eksāmena jautājumi. 

Jāprot pielietot evolucionārās skaitļošanas metodes Praktiskie darbi 10., 11. un 12 ieskaites formā.  

Kursa darba uzdevums. Atbilstoši eksāmena 

jautājumi. 

Jāprot strādāt ar pūļa intelekta metodēm Praktiskie darbi 13., 14., 15. 16. ieskaites 
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formā. Kursa darba uzdevums.  Atbilstoši 

eksāmena jautājumi. 

Jāprot realizēt robotu vadība izkliedētās sistēmās Praktiskie darbi 17. un 18. ieskaites formā. 

Atbilstoši eksāmena jautājumi. 

Jāspēj orientēties robotu arhitektūrās Praktiskie darbi 19. un 20. ieskaites formā. 

Atbilstoši eksāmena jautājumi. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1.   *   3.0 1.5 1.5 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Pedagoģija" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HSP446 

Nosaukums Pedagoģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Pedagoģija 

Atbildīgais mācībspēks Lanka Anita - Doktors, Profesors 

Mācībspēks Lanka Anita - Doktors, Profesors 

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 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un  

pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu 

aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa  satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. 

Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, 

literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu  vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku 

problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē 

konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam 

padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils 

un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai 

studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un  apmainīties idejām.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par pedagoģijas zinātni un tās  kategorijām teorijas un prakses 

kontekstā, lai iedrošinātu studentus turpmākai pedagoģiskai darbībai.Kursa apguves rezultātā 

studenti izpratīs pedagoģijas likumsakarības, pamatprincipus, didaktikas pamatkategorijas  un pratīs 

izmantot zināšanas par mācību metodēm, organizācijas formām konkrētu pedagoģisko situāciju 

analīzei. Kursa noslēgumā studenti demonstrēs savas prasmes saskatīt un raksturot pedagoģiska 

rakstura problēmu, apzināt literatūru par attiecīgo problēmu un sagatavot publisku uzstāšanos/ 

prezentāciju par to. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi 1. Eseja "Humānpedagoģija" . Pamatojoties uz literatūras studijām, studenti apkopo atziņas un 

sniedz to pedagoģisko izvērtējumu.  

2. Situācijas analīze. Tiek dota konkrētas  situācijas apraksts. Studenti to analizē, izmantojot 

teorētiskās zināšanas.  

3. Praktiskais darbs (1.) Studentam ir jāprot attiecināt teoriju uz praksi, minot konkrētus piemērus, 

kas ilustrē mācību principu izpausmi.  
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4.  Praktiskais darbs (2.) Tiek doti konkrēti formulēti sagaidāmie mācību rezultāti. Studentam ir 

jānosaka pedagoģiski lietderīgākā mācību metode, organizācijas forma, kā arī jāraksturo, kā tas tiks 

novērtēts  

5. Prezentācija. Studenti  izraugās aktuālu pedagoģisku problēmu un sagatavo prezentāciju. 

Literatūra 1. Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001.  

2. K.Bikše. Ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā. Lūdzu, skolotāj… Lekciju 

konspekts 1. Daļa. – R.: Kvalitātes vadība, 2008.  

3.Briede B. u.c. Izglītojošās grupas un mācību plānošana.-Jelgava, 1998.  

4.Briede B. u.c. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.-Ozolnieki,1999.  

5.Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning   

      http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html  

6. Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu. - .Nordik,2010.  

7.N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.  

8.Kooperatīvā mācīšanās. Metodika. – R.: RaKa, 2004.  

9.Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU Izdevniecība, 2003.  

10.Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 2004.  

11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: RaKa, 2001. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamatzināšanas vispārīgā psiholoģijā; izpratne par  izziņas procesiem, to nozīmi  

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti HSP484 Psiholoģija 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Pedagoģija: zinātne vai māksla? Pedagoģijas zinātnes nozares.  2 

Pedagoģijas priekšmets. Teorijas un prakses saikne. Humānpedagoģija. 2 

Aktuālas izglītības problēmas. Vērtīborientēta izglītība. A. Ādlera, R.Dreikura idejas. 2 

Dažādās izglītības filozofijas. Mācību un mācīšanās teorijas. 4 

Pedagoga lomas. Pedagoga kompetence un ētiskie principi.  2 

Studenta individuālās īpatnības. Mācīšanās stratēģijas un mācīšanās prasmes. Mācību individualizācija.  4 

Mācību motivācija. 2 

Mācību procesa komponenti. Mācību saturs, metodes un organizācijas formas. 4 

Sadarbība mācību procesā. Pedagoģiskā saskarsme. Konfliktu risināšana. 4 

Mācību rezultāti un to novērtēšana.  4 

Zināšanas, prasmes un kompetences. Kvalitātes novērtēšana izglītībā. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Prot raksturot humānpedagoģijas atziņas, noteikt to pedagoģisko lietderību, kā arī iespējamos riska 

faktorus. 

Semināra diskusijas. Eseja 

Prot salīdzināt dažādas didaktiskās pieejas, analizēt didaktiskos principus un  pedagoga lomu katrā no 

pieejām, kā arī studentu guvumu. 

Situācijas/gadījumu analīze 

Prot raksturot savu mācīšanās stilu un izraudzīties tam atbilstošas stratēģijas informācijas 

strukturēšanai un iegaumēšanai 

Ideju karte 

Prot  ilustrēt ar piemēru mācību principu izpausmi pedagoģiskā procesā Praktiskais darbs 

Prot izmantot konfliktu risināšanas  teoriju pedagoģiskā problēm- situācijā  Situācijas analīze 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs 
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1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     *     

 

RTU studiju priekšmets "Pētījumu metodes un tehniskā rakstība" 

12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DSP718 

Nosaukums Pētījumu metodes un tehniskā rakstība 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Strazdiņa Renāte - Doktors, Vadošais pētnieks 

Mācībspēks Strazdiņa Renāte - Doktors, Vadošais pētnieks 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mūsdienu sabiedrība tiek virzīta zināšanu sabiedrības virzienā, kurā tiek radīti inovatīvi risinājumi, 

kurus var, piemēram, izmantot tautsaimniecības attīstībai. Tomēr inovatīvus risinājumus var radīt, 

izmantojot esošo zināšanu sintēzi. Zinātniskās metodes ir radušās un tiek izmantotas tieši šādiem 

mērķiem, tāpēc to pārzināšana var nest papildu labumu biznesa jebkuras inženierzinātņu 

programmas studentiem. Kursa pamattēma ir iepazīšanās ar zinātniskajām metodēm, kas ir 

izmantojamas datorzinātņu pētījumos un to praktiska izmantošana. Ņemot vērā, ka daļa no 

studentiem var nebūt pazīstami ar zinātniskajām metodēm, kursa laikā notiks iepazīstināšana ar 

zinātnisko metožu veidiem un izmantošanas iespējām. Tiks apskatītas kvantitatīvās un kvalitatīvās 

zinātniskās metodes, tiks analizēts pētīšanas process un dažādi tā soļi, tiks apskatīti zinātniskas 

publikācijas veidošanas principi. Lai nodrošinātu veiksmīgāku zināšanu apgūšanu, paralēli 

teorētiskajām zināšanām tiks nodrošināta arī neliela apjoma reāla pētījuma veikšana. kura rezultāti 

tiks atspoguļoti atskaites veidā. Virkne lekciju tiks veltītas tehniskās rakstības prasmēm, kas būs 

izmantojamas studiju darbu un studiju noslēgumu darbu izstrādē.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Stundents pārzina  - pētījumu procesu, galvenās aktivitātes, rezultātus, kas iegūstami, pētījuma 

metodes, kuras izmantojamas IT jomas pētījumos un vadībzinātņu pētījumos, zinātnisku rakstu 

veidošanas tehnikas, standartus.   

Students spēj - atrast piemērotākas metodes konkrētam pētījumam un spēj veikt pētījumu atbilstoši 

vispārpieņemtam pētījumu procesam zinātnē, kā arī spēj veikt pētījuma atskaites noformēšanu 

atbilstoši vispārpieņemtām tehniskām normām.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pastāvīgais darbs tiks organizēts, kā integrēta kursa sastāvdaļa- katrai teorētiskajai lekcijai būs 

pielāgoti prakstiskie uzdevumi, kuri jāveic studentam pastāvīgi. 

Literatūra Research methods in information / Alison Jane Pickard London : Facet Publ., 2007   

Research methods for business students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill.Harlow, 

England ;New York : Financial Times/Prentice Hall, 2007   

Research methodology : a step-by-step guide for beginners / Ranjit Kumar. London ;Thousand 

Oaks ;New Delhi : SAGE, 2005.   

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Projektors 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 
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Tēma Stundu skaits 

Ievads zinātnisko pētījumu metožu pamatjēdzienos un pētījuma procesā 2 

Zinātnisko pētījumu metožu klasifikācija, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes 2 

Kvantitatīvās datu iegūšanas un analīzes un apstrādes metodes 4 

Kvalitatīvās datu iegūšanas un analīzes un apstrādes metodes 4 

Tehniskā rakstība (noformējums, struktūra, bibliogrāfiskie standarti) 8 

Zinātniskā pētījuma rezultātu atspoguļošanas formas un standarti 4 

Zinātniskā raksta un maģistra darba izstrādes process 8 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzina  - pētījumu procesu, galvenās aktivitātes, rezultātus, kas iegūstami. Veikta studenta maģistra darba izstrādes plāna 

izstrāde 

Pārzina  - pētījuma metodes, kuras izmantojamas IT jomas pētījumos Veikta studenta maģistra darbā izmantojamo 

pētījumu metožu analīze 

Pārzina - zinātnisku rakstu veidošanas tehnikas, standartus. Veikta vairāku zinātnisko rakstu analīze un 

noteikta to izstrādes tehnika 

Spēj - atrast piemērotākas metodes konkrētam pētījumam. Patstāvīgi izpildīti praktiskie uzdevumi 

Spēj - veikt pētījumu atbilstoši vispārpieņemtam pētījumu procesam zinātnē Patstāvīgi izpildīti praktiskie uzdevumi 

Spēj – veikt pētījuma atskaites noformēšanu atbilstoši vispārpieņemtām tehniskām normām Tehniski pareizi noformēti praktiskie 

uzdevumi 

 

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   *   

 

RTU studiju priekšmets "Prezentācijas prasme" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HFL433 

Nosaukums Prezentācijas prasme 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Lejniece Zanda - Docents (praktiskais) 

Mācībspēks Lejniece Zanda - Docents (praktiskais) 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti prezentācijas prasmes teorētiskie pamati, veidota izpratne par 

personas vai organizācijas ārējo tēlu. Kursa ietvaros tiek apgūtas lietišķās saskarsmes uzvedības 

normas, sniegtas zināšanas par publiskas uzstāšanās struktūru un sagatavošanu, runas tehniku, 

veidota prasme argumentēt, uzdot jautājumus un atbildēt, apgūta klausīšanās kultūra. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt mūsdienu speciālistam nepieciešamās prezentācijas prasmju un 

ārējā tēla mērķtiecīgas veidošanas pamatkompetences. Studenti gūst izpratni par uzvedības 

standartiem lietišķajā saskarsmē, apgūst vizuālās, verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, 
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veido prasmes sagatavot,realizēt un novērtēt publisku uzstāšanos, diferencēt dažādus publiskas 

runas veidus augstskolā (referāts, diskusija, darba prezentācija u.c.). 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studiju procesā tiek organizēti sekojoši praktiskie darbi:  

1) tests un aptauja zināšanu priekšpārbaudei;  

2) praktiskās nodarbības (3 nodarbības): individuālais vai grupu darbs - jēdzienu atpazīšana un 

definēšana, vingrinājumi, situāciju analīze; individuālais darbs - eseja vai situācijas apraksts un 

analīze par prezentācijas prasmju lomu mūsdienu saskarsmē;  

3) testi, prasmju pārbaudei atpazīt, definēt un atbilstoši situācijai izvēlēties noteiktu uzvedības 

modeli. 

Literatūra Odiņa A. Etiķete un protokols.-R.,2009.  

Prokofjevs N. Lietišķo sarunu māksla.-R., 2006.  

Kramiņš E. Runas prasme saziņā.- R.,2005.  

Lejniece Z. Prezentācijas prasme. Lekciju konspekts.- E-studiju vide,www.ortus.lv  

Lejniece Z. Prezentācijas prasme. Lekciju konspekts.- R.,RTU, 2004.  

Dubkevičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete.- R. 2003.  

Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs.- R.,2003.  

Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana.-  R.,2002. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Audio un video tehnika. 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav nepieciešamas. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Saskarsme un prezentācija. Prezentācijas prasmju nozīme mūsdeinās. 2 

2. Vispārcilvēciskā uzvedības kultūra un tās loma ār''ejā tēla veidošanā. 2 

3. Lietišķo kontaktu kultūra: telefona sarunas, e-pasts, vizītkartes, dāvanas un ziedi u.c. 4 

4. Personas ārējā tēla veidošana. 4 

5. Lietišķais protokols, tā galvenie komponenti. 4 

6. Publiska runa kā prezentācijas veids. 2 

7. Orators un klausītāju auditorija, to mijiedarbība. 2 

8. Runas struktūra un loģika. Argumentēšana un pierādīšana. Vizualizēšana. 2 

9. Neverbālā komunikācija runas laikā. Prasme klausīties. 4 

10. Runas tehnika un kultūra. Publiskas runas īpatnības augstskolās. 4 

11. Ieskaite. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

1) prot atpazīt prezentācijas jēdzienu, diferencēt divas tā nozīmes, novērtēt prezentācijas prasmju 

lomu saskarsmē. 

Tests un diskusija zināšanu priekšpārbaudei. 

Eseja. 

2) spēj aprakstīt uzvedības kultūras galvenos pamatnosacījumus un lietišķo kontaktu standartus, prot 

tos pielietot saskarsmē. 

Vingrinājumi, ieskaites darba testa jautājumi. 

3) izprot mērķtiecīgi veidota ārējā tēla nozīmi, spēj raksturot un salīdzināt dažādus ģērbšanās stilus, 

izvēlēties situācijai atbilstošu apģērbu. 

Praktiskais darbs - situācijas apraksta 

izveidošana un analīze. 

4) prot aprakstīt lietišķo un oficiālo tikšanās norises protokolu, atpazīt tā galvenos elementus.  Ieskaites darba testa jautājumi. 

5) atpazīst publisku runu kā īpašu prezentācijas veidu, spēj raksturot oratoram nepieciešamās 

kvalitātes, aprakstīt klausītāju auditoriju raksturojošos parametrus. 

Situācijas analīze, ieskaites darba testa 

jautājumi. 

6) prot aprakstīt publiskas runas struktūrelementus, to savstarpējās proporcijas, atpazīst dažādus 

pierādīšanas veidus, prot sagrupēt argumentus. 

Vingrinājums, ieskaites darba testa jautājumi. 

7)spēj raksturot publiskas runas tehniku un valodas kultūru. Prot sniegt piemērus galvenajiem runas Situāciju analīze, diskusija. 
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veidiem augstskolā (referāts, diskusija, darba prezentācija utt. 

8) Gala vērtējums. Ieskaite. 

 

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 1.0 1.0 0.0 *           

 

RTU studiju priekšmets "Procesu programmēšana" 

12306 Lietišķo datorzinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods DPI401 

Nosaukums Procesu programmēšana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Sukovskis Uldis - Doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Studenti apgūst procesu vadības, plānošanas un sinhronizēšanas paņēmienu teorētiskos un 

praktiskos aspektus, tajā skaitā, Petri tīklu lietošanu procesu modelēšanai, kā arī atmiņas vadību, 

tajā skaitā virtuālās atmiņas pārvaldības algoritmus, sadalītu datorsistēmu vadības teorētiskos 

pamatus, metodes un algoritmus, kādus lieto mūsdienu operētājsistēmās. Studenti iegūst teorētiskā 

materiāla patstāvīgas analīzes un izklāsta prasmes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Apgūt procesu vadības, atmiņas organizācijas un sadalītu datorsistēmu vadības teorētiskos pamatus, 

metodes un algoritmus, kādus lieto mūsdienu operētājsistēmās. Attīstīt teorētiskā materiāla analīzes 

un izklāsta prasmes. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīga literatūras avotu apguve. 

Literatūra Silberschatz A., Peterson J.L., Galvin P.B. Operating System Concepts. – 8th ed. Addison-Wesley 

Publishing Company, 2005.   

Stallings W. Operating Systems: Internals and Design Principles. Prentice Hall, 2009 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Projektors, dators 

Nepieciešamās priekšzināšanas Operētājsistēmu pamati, grafu teorija 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads 2 

Procesi un pavedieni, to plānošana 16 

Procesu sadarbība un savstarpējā bloķēšanās 8 

Petri tīkli procesu modelēšanai 6 

Atmiņas organizācija 8 

Atmiņas lappušu plānošanas algoritmi 8 

Disku atmiņas organizācija un plānošana 4 

Sadalītas sistēmas, to organizācija un procesu vadība 12 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj analizēt procesu vadības un plānošanas algoritmu priekšrocības un trūkumus. Patstāvīgi sagatavotas literatūras avotu analīzes 

vērtējums. Kontroldarba un eksāmena 

vērtējums. 

Spēj analizēt Petri tīklus procesu modelēšanai. Kontroldarba un eksāmena vērtējums. 

Pārzina atmiņas vadības principus un spēj analizēt atmiņas vadības algoritmus. Patstāvīgi sagatavotas literatūras avotu analīzes 

vērtējums. Kontroldarba un eksāmena 

vērtējums. 

Spēj izskaidrot disku plānošanas algoritmus. Patstāvīgi sagatavotas literatūras avotu analīzes 

vērtējums. Eksāmena vērtējums. 

Pārzina sadalītu sistēmu īpašības un spēj izskaidrot procesu vadības paņēmienus sadalītās sistēmās. Patstāvīgi sagatavotas literatūras avotu analīzes 

vērtējums. Kontroldarba un eksāmena 

vērtējums. 

 

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. * *   4.0 2.0 2.0 0.0   *     *   

 

RTU studiju priekšmets "Psiholoģija" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HSP484 

Nosaukums Psiholoģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Šteinberga Airisa - Doktors, Docents 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Lekciju kursā atklāti psiholoģijas pamatjēdzieni, pamatota psiholoģijas kā zinātnes pastāvēšanas 

priekšnoteikumi un galvenie virzieni. Psihiskie procesi veido lekciju kursa kodolu - cilvēka izziņas 

un darbības psiholoģiskie mehānismi aplūkoti pašizpētes rakursā. Temperaments tiek aplūkots kā 

viens no cilvēku uzvedību regulējošiem mehānismiem. Nedaudz tiek analizēti personības īpašību 

un attiecību jautājumi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Pēc studiju kursa apguves studenti orientējas vispārīgās psiholoģijas jēdzienos, prot tos atbilstoši 

pielietot runā un veidot personības attīstības plānu. Prot diagnosticēt psiholoģiskās problēmas lauku 

profesionālajā darbībā. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs tiek organizēts nodarbībās, izmantojot docētāja sagatavotos izdales materiālus un 

tekstus. Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt pašanalīzes prasmes un atpazīt psiholoģiska rakstura 

problēmas tekstos vai personīgajā pieredzē 

Literatūra A.Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. R., Izglītības soļi, 2000.  

D.Goulmens. Tava emocionālā inteliģence, R., Jumava, 2001  

A. Ozoliņa Nucho, M.Vidnere. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. R., Biznesa partneri, 2004  
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A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoģija/Lekciju kurss. R., RTU Izdevniecība, 2006.  

Ž.Godfrua. Čto takoje psihologia. Moskva, Mir, 1994  

M.Zeligman. Kak naučitsa optimizmu. Moskva, Veče - Persej - Ast, 1997  

Svence, G., Pozitīvā psiholoģija, R., Zvaigzne, 2009., 215.lpp.  

J. P. Iļjin. Psihologija tvorčestvo,kreativnosti, odorjonnosti, M., Piter, 2009   

Ozoliņa Nucho, A., Vidnere, M., Garīgā inteliģence: meklējumi un attīstība, R., RAKA, 

2007.,167.lpp.  

Jegorovs, A., Uzvedības atkarības, R., RAKA, 2009.,229.lpp. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nav 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Psiholoģijas zinātne, tās izpētes priekšmets, pētīšanas metodes un saistība ar citām zinātnēm 2 

Psihes vieta personības struktūrā. Psihe un apziņa 2 

Jutekliskā izziņa: sajūtas kā psiholoģisks fenomens, sajūtu un uztveres mijiedarbība 2 

Uztvere un priekšstati kā jutekliskās izziņas pamats 2 

Uzmanība: īpašības, raksturojums, saistība ar citiem psihiskajiem procesiem 2 

Personības un vides faktoru mijiedarbība uzmanības noturēšanas un vadīšanas procesā 2 

Atmiņas īpašību un procesu raksturojums, atmiņas trenēšana 2 

Domāšanas process, jēdzieniskā domāšanas un apziņa. 2 

Domāšanas un intelekta saistība. Iztēle. 2 

Emocijas un jūtas, to raksturojums. Emocionālā inteliģence 2 

Stresa būtība un menedžments 2 

Gribas īpašības un attīstība, darbības psiholoģiskie pamati 2 

Dotumi un spējas, radošuma psiholoģiskais pamats 2 

Temperaments un raksturs 2 

Personība un sabiedrība: saskarsme kā sociālā percepcija, komunikācija un attecības. Verbālā un neverbālā komunikācija 2 

Psihes procesu izpratnes un attīstības nozīme mūsdienu mainīgajā vidē 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Izpratne par psiholoģijas zinātni, tās izpētes priekšmetu, pētīšanas metodēm un saistību ar citām 

zinātnēm, kā arī psihes un apziņas vieta personības struktūrā .  

 

Jēdzienu karte, darbs ar izdales materiālu 

Sajūtu un uztveres mijiedarbības izpratne, prasme saskatīt to savā pieredzē.  

 

Pašraksturojums, rezultātu analīze 

Zināt un saprast uzmanības īpašības un to raksturojumu, saistību ar citiem psihiskajiem procesiem.  

 

Jēdzienu izpratne tekstā 

Prast veikt atmiņas īpašību un procesu raksturojumu, izveidot individuālo  atmiņas trenēšanas plānu . Testi, to rezultātu analīze 

Izprast un reflektēt uz domāšanas procesu, prast diagnosticēt teorētiskās domāšanas kļūdas. Domāšanas operāciju pielietošana un 

atpazīšana uzdevumu risināšanā 

Zināt un priekšstatu līmenī saprast emocijas un emocionālās inteliģences būtību. Stresa vadības 

pamatu izpratne un prasme pielietot ikdienā. 

Jēdzienu tīkls, pašvērtējums 

Būt priekšstatam par gribas īpašībām un attīstību, darbības psiholoģiskajiem pamatiem. Situāciju analīze 

Būt priekšstatam par personības un sabiedrības mijattiecībām.   Situāciju analīze, pašraksturojums 

Gala novērtējums Ieskaite 
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Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     

 

RTU studiju priekšmets "Robotu modelēšana un virtuālā prototipēšana" 

12215 Datorvadības sistēmu profesora grupa 

Vispārīgā informācija 

Kods DDI700 

Nosaukums Robotu modelēšana un virtuālā prototipēšana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Markovičs Zigurds - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Markovičs Zigurds - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Priekšmeta ietvaros tiek apskatīta industriālo robotu virtuālā prototipēšana, modelēšana un 

simulācijas. Prototipēšana tiek sadalīta vairākos etapos un iekļauj industriālā robota stacijas izveidi, 

darba vides, instrumentārija un darba apstrādes objekta definējumu un konfigurāciju. Sarežģītā 

prototipēšana iekļauj manipulatora darbību daudzkomponenšu vidē, kur tiek risināti darbību 

sinhronizācijas uzdevumi.   

Robotu modelēšana ietver robota vadības principa un darba izpildes algoritma izveidi, kļūdu 

notveršanu un izlabojumu.  

Priekšmeta apguvei uzsvars tiek likts uz praktiskām nodarbībām, kurā tiek apskatīts industriālais 

robots Irb1600 un RobotStudio modelēšanas programmatūra    

 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Priekšmeta veiksmīgas apguves rezultāta students spēj patstāvīgi izveidot dažāda tipa un 

konfigurācijas industriālā robota stacijas un veikt to programmēšanu. Papildus tiek apgūti arī citi 

robota darba izpildes papildmehānismi, darba rīki un objekti. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta apguvei katram studentam ir jāizstrādā vairāki laboratorijas darbi. Tie ir veidoti 

konsekventi tā, ka katrs darbs papildina iepriekš izstrādāto,nobeigumā iegūstot pilnībā 

funkcionējošu industriālā robota modeli. 

Literatūra 1. Jorge Angeles. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. Theory,  Methods, and 

Algorithms- Third Edition. 2007 Springer Science+ Business Media, LLC;  

2. Richard L. Shell, Ernest L. Hall. Handbook of Industrial  Automation. 2000 Marced Dekker Inc.;  

3. B. Siciliano, O.Khatib. Springer Handbook of robotics.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008;  

4. J. Norberto Pires. Industrial robots programming: building    

applications for the factories of the future. 2007 Springer    

Science+Business Media, LLC;  

5. N. Muro, F. L. Lewis., C. T.Abdallah Robot Manipulator Control.    

Theory and Practice- Second Edition. Marcel Dekker inc. 2004;  

6. Paul E. Sandin. Robot Mechanisms and Mechanical Devices    

Illustrated. 2003 by The McGraw-Hill Companies;  

7. Ben-Zion Sandier. Robotics Designing the Mechanisms for Automated  Machiner. 1999 by 

Academic Press.  

8. Matricu teorijas pielietojumi robottehnikā. RPI, Rīga, 1988.   
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9. Robottehniskās sistēmas un tehnoloģiskie kompleksi. Laboratorijas darbu apraksti. RPI, Rīga, 

1987.  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Robota laboratorija 

Nepieciešamās priekšzināšanas Matemātika, Robottehnika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti DIM204 Diskrētā matemātika 

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1.   Industriālo robotu (IR) vēsture, iedalījums, galvenie struktūrelementi un veicamie uzdevumi 1 

2.   Manipulatora kinemātika, kinemātisko pāru apskats un tehniskā realizācija 1 

3.   Manipulatora koordināšu sistēmas un to daudzveidība 1 

4.  IR vienkāršota prototipēšana – robotizētās stacijas, darba vides izveide un konfigurācija 1 

5.  IR uzdevuma izpildes instrumentārijs un izmantojamo apstrādes/ pielietojuma objekta definējums, koordināšu sistēmu  2 

6.   Manipulatora kustību (brīvas, lineāras, sfēriskas, cikliskas un citu) programmēšana 2 

7.  IR detalizēta prototipēšana–manipulatora darbība daudz objektu vidē. Pozicioniera un manipulatora darbības skaņošana 2 

8. Darba izpildes gaitas modelēšana un simulācija. Kustību un kopējo kļūdu novērtējums, robotehnisko komponenšu kolīziju 2 

9.   IR programmas sastādīšana, vadības principa un algoritma definējums  1 

10. IR attālinātas vadības iespējas. Centralizētā un decentralizētā vadība 1 

11. Programmēšanas iespējas izmantojot augsta līmeņa valodas, platformneatkarīgas sistēmas realizācijai 1 

12. Rūpniecisko konveijeru, līniju, iecirkņu un citu ražošanas apgabalu modelēšana, kopējā vadības modeļa izveide un sim 1 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

1. Spēj orientēties teorētiskā kursa tematikā par industriālo robotu vēsturi, struktūrām, tipiem un 

lietojumiem. 

Atbilstošs pozitīvs vērtējums teorētiskā 

eksāmena jautājumos. (1. p) 

2. Studentam ir zināšanas par padziļinātiem teorētiskā kursa jautājumiem, tai skaitā, zināšanas par  

industriālo robotu vadības algoritmiem.  

Atbilstošās padziļinātās tematikas pozitīvs 

vērtējums teorētiskajā eksāmenā. (1. p) 

3. Spēj noteikt industriālo robotu intelektuālos vadības principus.  

 

Atbilstošs pozitīvs vērtējums teorētiskā 

eksāmena jautājumos. (1. p) 

4. Spēj prototipēt dažāda līmeņa industriālo robotu sistēmas, kas iekļauj darba rīku un darba objektu 

definējumus 

Spēja izpilidīt attiecīgos laboratorijas darbus, 

pozitīvs vērtējums tajos. (2. p) 

5. Spēj modelēt atsevišķa industriālā robota staciju un tās darbības principus. Students var veikt stacijas modeļa izveidi 

izmantojot attiecīgo programmnodrošinājumu 

(2. p) 

6. Spēj modelēt vairāku robotu sinhronās darbības. Pozitīva praktiskā darba izpildes gaita, 

sasniegts simulācijas rezultāts (1. p) 

7. Students spēj risināt tiešo un apgriezto kinemātikas manipulatora uzdevumus Veiksmīgi izpildīts praktiskais studiju darba 

uzdevums. (2. p) 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Rūpnieciskās elektronikas pamati" 

11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra 

Vispārīgā informācija 
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Kods EEI504 

Nosaukums Rūpnieciskās elektronikas pamati 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika 

Atbildīgais mācībspēks Raņķis Ivars - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Raņķis Ivars - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Ražošanas sistēmu  tehnoloģisko procesu automatizācija un elektroniskie mezgli automatizācijas 

sistēmās. Ražošanas procesu diskrētās vadības elektroniskie elementi. Ražošanas procesu analogās 

darbības elektroniskie elementi. Diskrētie un analogie sensori  ražošanas procesos, to darbības 

principi un tipveida izpildījums. Analogo signālu apstrādes mezgli uz operacionālo pastiprinātāju 

bāzes. Signālu diskrētās apstrādes mezgli.  Programmējamās loģikas kontrolleru sistēmas, to 

struktūra un tipveida komplektējošās daļas.  Rūpniecisko komunikāciju tīklu uzbūve un 

klasifikācija. Drošības sistēmu elementi, iespējamo risku novērtēšana un drošības sistēmas 

arhitektūras izvēle. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt zināšanas par rūpnieciskās elektronikas pamatelementiem. Attīstīt spēju atpazīt un sastādīt 

ražošanas procesu automatizācijā izmantojamas elektroniskas iekārtas. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentiem ir jāveic 4 praktiskie darbi 16 stundu apmērā, kā arī patstāvīgi jāizstrādā vienkārša 

tehnoloģiskā procesa vadības shēma. 

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 Pamatzināšanas elektrotehnikas teorētiskajos pamatos un elektronu ierīcēs. 

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

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads par priekšmeta tematiku, izmantojamā literatūra un prasības. 1 

Ražošanas procesu diskrētās vadības ieejas un izejas iekārtas – slēdži, releji, aktuatori un indikatori. 1 

Pusvadītāju elementi – tranzistoru, tiristoru slēdži, releji, maiņsprieguma un līdzsprieguma regulatori. 2 

Diskrētie sensori – induktīvie, kapacitīvie, fotoelektriskie sensori, to darbības principi, izpildījums. 2 

Analogie sensori ražošanas procesos, darbības principi un tipveida izpildījums.  4 

Operacionālo pastiprinātāju uzbūve un pamatīpašības. 2 

Analogo signālu apstrāde ar operacionālajiem pastiprinātājiem, integrālās shēmas,  instrumentālais pastiprinātājs. 4 

Barošanas mezglu topoloģijas, sprieguma regulatoru integrālās shēmas, impulsu barošanas avotu shēmas. 2 

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

Ciparu iekārtu fizikālais izpildījums - DTL, TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, GaAs iekārtas, to struktūra un raksturlielumi. 6 

Programmējamās loģikas kontrolleru (PLK) sistēmas, struktūra un tipveida elementi, „Ladder” diagrammas. 2 

Rūpniecisko komunikāciju tīklu uzbūve un klasifikācija. Izplatītākie rūpnieciskie komunikāciju protokoli. 2 

Drošības sistēmu elementi, iespējamo risku novērtēšana un drošības sistēmas arhitektūras izvēle. 2 
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Prakt. darbs Nr.1. Diskrēto vadības ieejas un izejas iekārtu izpēte. 4 

Prakt. darbs Nr.2. Diskrēto un analogo sensoru izpēte. 4 

Prakt. darbs Nr.3. Tipveida operacionālo pastiprinātāju shēmu izpēte. 4 

Prakt. darbs Nr.4. Ciparu mikroshēmu tehnoloģisko parametru izpēte. 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja atpazīt un izmantot tipveida ražošanas procesu diskrētās vadības ieejas un izejas iekārtas. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 1. prakt. darbs. 

Nokārtots eksāmens. 

Spēja atpazīt un pielietot tipveida ražošanas procesu diskrētos un analogos devējus. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 2. prakt. darbs. 

Nokārtots eksāmens. 

Spēja atpazīt tipveida analogo signālu apstrādes mezglus uz operacionālo pastiprinātāju bāzes.  Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 3. prakt. darbs. 

Nokārtots eksāmens. 

Zināšanas par dažādām ciparu iekārtu fizikālā izpildījuma tehnoloģijām un spēja tās pielietot 

praktiski. 

Izpildīts, noformēts, aizstāvēts 4. prakt. darbs. 

Nokārtots eksāmens. 

Spēja sintezēt vienkāršu tehnoloģisko procesa vadības shēmas. Izpildīts, noformēts, aizstāvēts mājas darbs. 

Nokārtots eksāmens. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Scēnu analīze un datorredze" 

12212 Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesoru grupa 

Vispārīgā informācija 

Kods DAA422 

Nosaukums Scēnu analīze un datorredze 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Glazs Aleksandrs - Habilitētais doktors, Profesors 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Scēnu analīze ir saistīta ar 2D attēlu un 3D scēnu apstrādi un analīzi. Te var minēt gan attēla vai 

scēnas sadalīšanu nozīmīgos apgabalos (fragmentos), gan atsevišķa fragmenta atpazīšanu. 

Datorredze - tā ir teorija un tehnoloģija, kas palīdz veidot dažādas mašīnas, kuras spēj "redzēt", t.i., 

mākslīgās sistēmas, kas spēj iegūt informāciju no attēla. Kursa gaitā studenti apgūs algoritmus un 

metodes, ar kuru palīdzību spēs segmentēt 2D attēlu vai 3D scēnu, sadalīt to  fragmentos, apstrādāt 

katru atsevišķu fragmentu, piešķirt katram fragmentam noteiktu klasi. Studenti uzzinās, kā attēls 

tiek glabāts datorā, kā var modelēt attēla uztveršanas procesu, izmantojot dažādus rīkus. Studenti 

iemācīsies kalibrēt kameru, veidot savus videoklipus un nodarbosies arī ar stereoskopisko uztveri, 

veidos savas stereoskopiskās bildes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt akadēmisko izglītību scēnu analīzē un datorredzē. Sniegt informāciju par datorattēlu 

veidošanas un glabāšanas procesiem. Iemācīt modelēt attēla uztveršanas procesu, izmantojot 

dažādus rīkus, piemēram, videokameru. Sniegt informāciju par 2D attēlu un 3D scēnu apstrādi, 
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segmentāciju, atpazīšanu. Iemācīt izstrādāt programmas, kas spēj realizēt teorētiskās zināšanas 

praksē. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgs darbs ir integrēts ar teorētiskā materiāla apguvi un praktiskajiem darbiem. Studenti veido 

stereoskopiskus attēlus, izstrādā  videoklipus, modelē attēla uztveršanas procesu, patstāvīgi veido 

programmas, kas apstrādā 2D attēlus un 3D scēnas. 

Literatūra Davies E.R. Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. 2nd Edition. Academic Press, 

1997. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

DITF tehniskā bāze 

Nepieciešamās priekšzināšanas DIP101  ,Datormācība ( pamatkurss ) 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads scēnu analīzē un datorredzē. 4 

Attēlu kvantēšana. Furjē pārveidojumi. 2 

Sintaktiskā pieeja attēlu aprakstam scēnu analīzē. Attēlu aprakstīšanas valodas. 2 

Primāro elementu izvēle. Taisnes un formas aprakstīšana. 2 

Apgabalu izdalīšana. Attēlu fragmenta atpazīšana. 6 

Sintaktisko metožu lietošana 2D scēnām. 2 

3D modeļi scēnu analīzē. 2 

Attēla uztvēršanas procesa modelēšana. 2 

Tiešā un inversā perspektīvā transformācija viendabigās koordinātēs. 2 

Tiešā perspektīvā transformācija ar divām atskaites sistēmām.Inversā perspektīvā transformācija ar 2 atskaites sistēmām 2 

Perspektīvie kropļojumi. 2 

Kameras kalibrēšana. 2 

Stereoskopiskā uztvere. 6 

Divu un trīs projekciju ģeometrija. Projektīvie invarianti. Sarežģītā attiecība. Divdimensiju projektīvās koordinātes. 2 

Taisne, kas savieno objektīvus. 2 

Ortogonālā projektēšana. 2 

Klipu veidošana. 6 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzina scēnu analīzes un datorredzes pamatjēdzienus un teorētiskos jautājumus. Rakstisks eksāmens, kas ietver kursa 

teorētiskus jautājumus. 

Izprot datorattēla uztveršanas modelēšanas procesu. Patstāvīgi izpildītie laboratorijas darbi. 

Spēj realizēt 2D attēla segmentācijas un atpazīšanas metodes praksē. Patstāvīgi izpildītie laboratorijas darbi. 

Izprot stereoskopisko uztveri. Balstoties uz teorētiskām zināšanām, spēj izveidot stereoskopiskus 

attēlus 

Patstāvīgi izpildītie laboratorijas darbi. 

Spēj strādāt ar videokameru un veidot videoklipus. Patstāvīgi izpildītie laboratorijas darbi. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1.   *   3.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Sensori un sensoru tīkli" 

12216 Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra 
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Vispārīgā informācija 

Kods DST700 

Nosaukums Sensori un sensoru tīkli 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors 

Mācībspēks Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors 

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 10 

Maksimālais studentu skaits semestrī 40 

Anotācija Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par sensoru tīkliem (mobilā, režģiskā un aptverošā 

tīklošana ) pieeju dažādu veidu vadāmiem procesiem. Aplūkotas daudzu veidu tehnoloģijas un 

lietojumi . Īpaša uzmanība pievērsta jaunu inovatīvu tehnoloģiju un lietojumu (autonomā vadība, 

kognitīvās platformas, heterogeni un klasterizēti daudzlīmeņu bezvadu sensoru tīkli) pētīšanas, 

modelēšanas metodēm, kā arī arhitektūras un infrastruktūras izstrādei. Kursā iekļautas tīklu 

projektēšanas metodes, tīklu servisam orientētu arhitektūru izveides pamatjautājumi,. Studentiem 

paredzēts eksperimentēt ar modeļu  izstrādes un darbināšanas tehnoloģijām. Tiks apgūti sensoru  

tīklu vadības un pārvaldības paņēmieni, atbilstoši populārākajām servisu pārvaldības metodēm un 

standartiem. Kursā tiek izmantotas iepriekš apgūtas zināšanas datoru tīklu teorijā. Studenti tiek 

iepazīstināti ar jaunākajiem pētījumiem sensoru tehnoloģijas un lietojumos : režģiskā tīklošana, 

virtuālie privātie tīkli, tīkla arhitektūru veidošana, standartizācija heterogēnos tīklos.  

 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sagatavot speciālistus, kuri spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt visāda veida sensoru tīklu 

tehnoloģijā sakņotus dažādu procesu attīstību veicinošus risinājumus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi     Prasības studentiem, lai sagatavotos semināriem un laboratorijas darbiem:  

Semināri par visām lekciju tēmām. Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  

Pirms laboratorijas darba izpildes studentam jābūt sagatavotai atskaites teorētiskai daļai ar 

eksperimentālo rezultātu pierakstiem. Pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai 

varētu aktīvāk apspriest tematu.  

    Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme:  

Desmit ballu sistēmā tiek vērtētas studenta zināšanas par teorētisko vielu, par praktisko darbu, 

veicot  laboratorijas uzdevumus. 

Literatūra ACM Academic Initiative materials  http://portal.acm.org/dl.cfm , IEEE Academic Initiative 

materials , http://www.computer.org/portal/web/csdl, DTSTK sagatavotie un izstrādātie mācību 

līdzekļi, V.Zagurskis, Bezvadu vides piekļuves vadības protokoli, 2005.g., 22.lpp.,RTU, DITF, 

DADI, DTSTK, ( elektr . vers.),V.Zagurskis,  Pārklājums bezvadu speciālajos sensoru tīklos, 

2006.g., 21.lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.),V. Zagurskis, Bezvadu tehnoloģiju 

pielietošana sensoru tīklos, 2006.g., 99. lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.), 

V.Zagurskis, R. Kuzmenkovs, Harvardas arhitektūras RISC-procesori ar sadalītu datu un 

programmas atmiņas piekļuvi, (Laboratorijas darbi, mācību līdzekli), 2008.g., 29. lpp., RTU, DITF, 

DADI, DTSTK, (elektr. vers.),Visi faili atrodas RTU ORTUS E-Studijas : Datoru tīklu un sistēmas 

arhitektūra - DST 450; Datoru tīkli un sistēmas -  DST477 V.Zagurskis:  

https://moodle.rtu.lv/moodle/files/index.php  

 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Interneta datoru klase, Iegulto sistēmu un sensoru tīklu laboratorija 
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Nepieciešamās priekšzināšanas Nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās 

zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes 

nozarēm atbilstošās jomās vai tām pielīdzināma izglītība. 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievads sensoru tīklos 2 

Sensoru veidi 2 

Sensoru mērījumi 4 

Signāla parveidošana un  noteikšana 6 

Digitāla signāla apstrāde 6 

Datu pārraide sensoru tīklos 4 

Datu pārraides protokoli 4 

Transporta slāņa shēmas 4 

Sensoru tīklu arhitektūra 6 

Sensoru tīklu tehnoloģijas 4 

Sensoru tīklu savienošana ar TCP/IP tīkliem 4 

Bezvadu sensoru tīkli 8 

Heterogeni un klasterizēti bezvadu sensoru tīkli 6 

Drošība sensoru tīklos 4 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj apspriest sensoru tīklu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina  infrastruktūras 

elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus. 

Veiksmīgi nokārtots eksāmens, kas ietver gan 

teorētiskus jautājumus, gan situācijas analīzi ar 

uzdevumu sniegt priekšlikumus vadāmo 

procesu uzlabošanai ar tehnoloģiju 

implementācijas palīdzību. 

Spēj argumentēt tīklu tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību atkarībā no 

ražošanas ( biznesa) procesa veida . 

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu 

uzlabošanas plāns, izmantojot gatavus 

tehnoloģiju komponentus.  

 

Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi izmantot gatavas metodes un modeļus, lai  integrētu 

ražošanas ( biznesa) procesos, izvēloties starp tiem piemērotākos attiecībā pret izvēlētiem mērķiem. 

Patstāvīgi izpildīts kursa darbs 

Spēj uzraudzīt tehnoloģijas veiktspēju vadāmos ražošanas  procesos. Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi.. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. *     4.0 2.0 1.0 1.0   *   

 

RTU studiju priekšmets "Sociālā psiholoģija" 

01129 Sociālo zinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods HSP430 

Nosaukums Sociālā psiholoģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Pamatstudiju 
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Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Sociālās zinātnes 

Atbildīgais mācībspēks Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais) 

Mācībspēks Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais) 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Sociālās psiholoģijas priekšmets. Mazā grupa kā psiholoģiskās izpētes objekts. Uzvedības 

motivācija grupā. Pašaktualizācija. Masu psiholoģija. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Mērķis. Pilnveidot studentu sociāli psiholoģisko kompetenci.  

Uzdevumi. 1. Attīstīt spējas analizēt cilvēka un sabiedrības mijiedarbības psiholoģiskos aspektus. 2. 

Attīstīt prasmes veikt situācijas un cilvēku psiholoģisko novērtējumu. 3. Attīstīt pašnovērtēšanas 

prasmes. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi 1. Sociāli psiholoģiskās literatūras studijas.  

2. konkrēta empīriska pētījuma veikšana mācību uzdevuma ietvaros, izmantojot kādu no 

psiholoģiskajām pētniecības metodēm. Rezultātu prezentācija.  

3. Konkrēta gadījuma apraksts un analīze. 

Literatūra Reņģe V. Sociālā psiholoģija.R., 2002  

Karpova Ā. Personība.Teorijas un to radītāji. R., 1997.  

S.Omārova.Cilvēks dzīvo grupā. R.,2002.  

A.Vorobjovs. Sociālā psiholoģija. R., 2003.  

Myers D.Social Psychology, 9 ed., 2010 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

Audiovizuālie līdzekļi. 

Nepieciešamās priekšzināšanas nav nepieciešamas 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

1. Sociālās psiholoģijas priekšmets, saikne ar socioloģiju un psiholoģiju     2 

2. Sociālās psiholoģijas pielietojums inženier tehniskajās jomās 2 

3. Novērojums, tests un eksperiments kā sociālās psiholoģijas izpētes metodes.    4 

4. Personības sociāli psiholoģiskais raksturojums atšķirīgās paradigmās 4 

5. Es- koncepcija: socializācijas procesi,  dzīves scenāriji 4 

6. Sociālā percepcija un sociālās atribūcijas: pētījumi; artefakti; likumi; fenomeni   4 

7. Sociālās ietekmes izpausmes: sociālai s spiediens; pakļaušnās; autoritātes un vides faktoru ietekme 4 

8. Sociālās attieksmes psiholoģija 4 

9. Lielo grupu (masu un pūļa) psiholoģija 2 

10. Sociālā agresivitāte, konflikti  un stress.   2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj raksturot un analizēt sociālpsiholoģiskos fenomenus. Līdzdalība nodarbībās. Konkrētu situāciju 

analīze. Pārbaudes darbs. Ieskaite. 

Spēj pielietot sociālpsiholoģiskās zināšanas konkrētā situācijā. Patstāvīgā darba un situācijas prezentācija un 

analīze 

Spēj veikt pētnieciskas intervijas un psiholoģisku novērojumu. Mācību uzdevumu veikšana. Ieskaite. 

Spēj veikt pašraksturojumu un konkrētas situācijas psiholoģisko novērtējumu. Pātstāvīga mācību uzdevuma un vingrinājumu 

izpilde. Ieskaite.  
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Gala novērtējums: Ieskaite 

 

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 1.0 1.0 0.0   *         

 

RTU studiju priekšmets "Uzņēmuma darbības plānošana" 

22108 Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods IUE439 

Nosaukums Uzņēmuma darbības plānošana 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Augstākā līmeņa 

Studiju priekšmeta tips Profesionālais 

Tematiskā joma Ekonomika 

Atbildīgais mācībspēks Mežiels Jānis - Docents (praktiskais) 

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

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 

ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Plānošanas metodoloģijas galvenie jautājumi. Lēmumu pieņemšanas galvenie posmi un noteikumi. 

Ražošanas plānošanas pamatjautājumi: pārdošanas un ražošanas apjoma saskaņošana ar uzņēmuma 

potenciālu, nepieciešamo resursu plānošana, resursu vadīšana, izmaksu un darbības rezultātu 

plānošana, uzņēmuma budžets, peļņas vai zaudējumu plāns, naudas plūsmas plāns, plānotā bilance. 

Plānoto finanšu rezultātu novērtējums. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Sniegt zināšanas par uzņēmējdarbības plānošanu un tās metodoloģijas pamatiem.  

Apgūt plānošanas metodoloģijas galvenos jautājumus, biznesa plāna izstrādāšanas metodiku un 

ražošanas plānošanas pamatjautājumus. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra. Tēma -Patstāvīgā darba temats -Patstāvīgā darba veids: 

1. Plānošanas būtība; Plānošanā lietojamās metodes un to izmantošana; Uzdevumi, situāciju 

analīze. 2. Biznesa pamati un funkcijas; Biznesa atklāšanas nosacījumi; Situāciju analīze. 3.  

Informācijas apstrāde un aprēķins; Uzdevumi. 4. Ražošanas materiālo un darbu resursu plānošana; . 

5.  Plānu saturs un izstrādāšana; Plāna finanšu aprēķini; Uzdevumi.    

Literatūra 1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. - Rīga: RTU, 2005. - 

229 lpp.   

2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. - 179 

lpp.   

3. Alsiņa R., Gertners G. Ražošanas plānošana. - Rīga: RTU, 1996. - 24 lpp.   

4. Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

1999. - 308 lpp.   

5. K.G.Hofs. Biznesa ekonomika. - Rīga: SIA "Jāna Rozes apgāds", 2002. - 559 lpp.   

6. Petrova L., Alsiņa R.  Esi uzņēmējs! - Rīga: Kamene, 1999. - 184 lpp.   

7. Rurāne M.  Ražošana. - Rīga: Turības mācību centrs, 1998. - 184 lpp.   

8. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. - Rīga: Turības mācību centrs, 1997. - 184 lpp.  

9. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 

175 lpp.  

10. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. – R. Biznesa komplekss, 2000.-100 lpp.  

11. Eugene F. Brigham. Fundamentals of Financial Management. – USA: the Orydem Press, 1995.  

12.  Drucker Peter F. Innovation and enterpreneurship – Practice and Principles Butterworth 
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Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997.  

13. Kuratko Donald F. Zrichard M. Hodgetts Enterpreneurship – a contemporary approach Third 

edition. The Drayden Press, Harcourt Brace Collage Publishers 1989.  

14. Henrik Herlau and Helgr Tetzschner. The Cube Modek: A Human Software. For Traoning and 

Managing Enterpreneurship. Copenhagen Business School, 1994.  

15. Котляр Э. Искуство и методи финансового анализа и планирование. – Москва: ИНЭК, 

2004. – 156 с.   

16. Попова В. М. Бизнес – планирование. – Москва: Финансы и статистика, 2006. – 814 с.  

17. Широков Б. М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. – Москва: 

Финансы и статистика, 2006. – 493 с.  

18. Гаврилова А. Н., Сисоева Е. Ф., Барабанов А. И. Финансоый менеджмент – Москва: 

КНОРУС, 2006. – 326 с.   

19. Хьюберт К. Рамперсад Универсальная система показателей деятельности. – Москва:  

АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 2005. – 351 с. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 

priekšmeta īstenošanai 

kodoskops 

Nepieciešamās priekšzināšanas uzņēmējdarbības ekonomika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Ievaddaļa. 2 

Plānošanas metodoloģija. 2 

Informācijas vākšana, sistematizācija un analīze. 20 

Uzņēmuma un tā struktūrvienību darbības plānošana, prognozēšana un novērtēšana. 6 

Plānu izmantošana uzņēmuma un tā struktūrvienību darbības kontrolei. 2 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Pārzina plānošanas metodoloģijas galvenos jautājumus, principus, metodes, normatīvo bāzi, 

plānošanas secību, plānošanas un plānu veidus.  

 

Testi. 

Izprot informācijas nozīmi un prot veikt informācijas analīzi un novērtēt to, pielietojot dažādas 

metodes. 

Praktiskie uzdevumi. Testi.  

 

  

Pārzina  plāna struktūru, prot pamatot uzņēmuma, projekta vai citas ieceres dzīvotspēju, veicot 

atbilstošus finanšu aprēķinus un analīzi.  

 

Praktiskie uzdevumi, kontroldarbs. 

Prot analizēt  uzņēmuma budžetu, peļņas vai zaudējumu plānu, naudas plūsmas plānu un plānoto 

bilanci. 

Praktiskie uzdevumi, kontroldarbs. Gala 

pārbaudījums - ieskaite. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

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

1. * *   2.0 1.0 1.0 0.0 *     
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6. Pielikums – Studiju priekšmeti un to atbildīgie pasniedzēji 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  Apjoms Atb. Pasniedzējs 

1. EEI357 Analogo un ciparu signālu filtri 3 KP I.Galkins 

2. EEI354 Adaptīvas sistēmas industriālajā elektronikā 3 KP M.Gorobecs 

3. EEP504 Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem 3 KP I.Raņķis 

4. DSP718 Pētījumu metodes un tehniskā rakstība 2 KP R.Strazdiņa 

5. IDA117 Darba aizsardzības pamati 1 KP V.Urbāne 

6. DST700 Sensori un sensoru tīkli 4 KP V.Zagurskis 

7. DSP422 Mākslīgais intelekts 4 KP J.Grundspeņķis 

8. DPI401 Procesu programmēšana 4 KP U.Sukovskis 

9. DSP715 Autonomas sistēmas un roboti 3 KP A.Ņikitenko 

10. EEI503 Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati 4 KP L.Ribickis 

11. EEI502 Industriālo procesu automatizācija - projekts 2KP L.Ribickis 

12. DSP722  Daudzaģentu sistēmas 4KP J.Ggrundspeņkis 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI    

1. Specializējošie priekšmeti    

1.1. DSP714  Intelektuālu robotu darbību plānošana 3 KP A.Ņikitenko 

1.2. DDI700  Robotu modelēšana un virtuāla prototipēšana 3 KP Z.Markovičs 

1.3. EEI500  Adaptīva signālu apstrāde 3 KP L.Ribickis 

1.4. EEI501  Industriālie komunikāciju tīkli 3 KP A.Pumpurs 

1.5. DAA422  Scēnu analīze un datorredze 3 KP A.Glazs 

1.6. DSP717  Datizrace 3KP A.ŅIkitenko 

1.7. DSP713  Mašīnapmācība 3KP A.ŅIkitenko 

1.8. DSP721  Modernās robotu sistēmas 3KP A.Ņikitenko 

1.9. MTM406  Bioloģiskās sistēmās sakņoti roboti 3KP J.Vība 

1.10. DST701  Iegultās sistēmas  3KP V.Zagurskis 

1.11. EEP581  Industriālo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā 
savietojamība 

3KP L.Ribickis 

1.12. EEI504  Rūpnieciskās elektronikas pamati 3KP I.Raņķis 

2. Humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai ekonomikas un 
vadības priekšmeti 

  

2.1. HSP483  Industriālās attiecības 2 KP V.Kuņickis 

2.2. HSP488  Biznesa socioloģija 2 KP V.Kuņickis 

2.3. HSP430 Sociālā psiholoģija 2 KP S.Gudzuka 

2.4. HFL432 Ētika 2 KP G.Ozolzīle 

2.5. HFL433 Prezentācijas prasme 2 KP Z.Lejniece 

2.6. HFL438 Eiropas klasiskā filosofija 2 KP G.Ozolzīle 

2.7. HSP446 Pedagoģija  2 KP A.Lanka 

2.8. HSP484 Psiholoģija  2 KP A. Šteinberga 

2.9. IUV438 Mazā biznesa vadīšana 2 KP J. Reiters 

2.10. IRO423 Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības organizācija 2 KP J. Zvanītājs 

2.11. IUE439 Uzņēmuma darbības plānošana 2 KP J. Mežiels 

2.12. IUE409 Jaunās produkcijas tirgzinības 2 KP A.Magidenko 

2.13 IRO213 Komercdarbība 2 KP J.Zvanītājs 

E. GALA PĀRBAUDĪJUMI    

1. DSP720  Maģistra darbs (Projektēšanas specializācija) / EEI002 
Maģistra darbs (Vadības specializācija) 

20 KP Jānis Grundspeņkis / L.Ribickis 
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7. Pielikums - Apkopojums par akadēmiskā personāla zinātnisko 

darbību 

 

Zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu virzieni 

 Intelektuālo aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana intelektuālu apmācības 

sistēmu izstrādē (prof. J.Grundspeņķis);  

 Lietišķo daudzaģentu sistēmu izstrāde apmācībai, biznesa procesu pārvaldībai un 

loģistikai (prof. J.Grundspeņķis); 

 Biznesa un izglītības informātika (prof. M.Kirikova un vad. pētn. R. Strazdiņa); 

 Informācijas sistēmu drošība (prof. U.Sukovskis); 

 Autonomas intelektuālas sistēmas,  autonomi roboti un apmācības metodes mākslīgajā 

intelektā (doc. A.Ņikitenko) ; 

 Objektorientētā programmēšana (prof. U.Sukovskis, asoc.prof. P.Rusakovs) 

 Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas un speciālās elektriskās mašīnas (prof. 

L.Ribickis); 

 Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji, energoelektronikas iekārtas un to vadības 

sistēmas(prof. L.Ribickis); 

 Tehnoloģisko procesu un kustības vadība(prof. L.Ribickis); 

 Ūdeņraža enerģētikas sistēmas(prof. L.Ribickis); 

Akadēmiskā personā pētniecības rezultāti – dalība zinātniskajos pasākumos 

Ziņojumi Latvijas konferencēs: 

1. Lavendelis E., Grundspeņķis J. Multi-Agent Based Intelligent Tutoring System Source 

Code Generation Using MASITS Tool. 51. RTU starptautiskā zinātniskā konference. 2010. 

gada 11.-15. oktobris.  

2. M.Vanags, A.Nikitenko, M.Ekmanis, I.Andersone, I.Birzniece, G.Kulikovskis „Service 

oriented mine hunting classroom simulation system” proceedings of the 4th 

International scientific conference on Applied information and communication 

technologies, Jelgava, Latvia, 2010. 

Ziņojumi Ārvalstu konferencēs: 

1. E. Lavendelis. MIPITS - An Agent based Intelligent Tutoring System. 2nd International 

Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2010), Valensija, SPĀNIJA 2010. 

gada 22.-24. Janvāris  

2. Strazdiņa R., Kirikova M., Peņicina L., Rudzājs P. Knowledge Requirements Monitoring 

System: Advantages for Industry and University. The Second International Conference 

on Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2010, Netherlands, Saint 

Maarten, 10.-16. February, 2010.  
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3. A.Nikitenko, G.Kulikovskis, Eight wheel robotic platform and its Fuzzy control system 

proceedings of  International conference on automation, robotics and control systems, 

Orlando, USA, 2010. 

Akadēmiskā personā pētniecības rezultāti – publikācijas 

1. Osis K., Grundspeņķis J. Modular Personal Knowledge Management System and Mobile 

Technology Cross-Platform Solution towards Learning Environment Support // Virtual 

and Augmented Reality in Education (VARE 2011), Latvia, Valmiera, 18.-18. March, 2011. 

- pp 114-124.  

2. Lukašenko R., Grundspeņķis J. Intelligent Knowledge Assessment Tool // Proceedings of 

the IADIS International Conference E-Learning 2011 Vol.1, Italy, Roma, 20.-23. July, 

2011. - pp 369-377.  

3. Anohina-Naumeca A., Grundspeņķis J. Evaluating Students' Concept Maps in the 

Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System // Advances in Databases 

and Information Systems. Associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th 

East European Conference, ADBIS 2009: Revised Selected Papers, Latvia, Rīga, 7.-10. 

September, 2010. - pp 8-15.  

4. Anohina-Naumeca, A., Strautmane, M., Grundspenkis, J. Development of the Scoring 

Mechanism for the Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. 

Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and 

Technologies and Workshop for PhD Students in Computing on International Conference 

on Computer Systems and Technologies, ACM International Conference Proceeding 

Series, Vol. 471, ACM Press, 2010, pp. 376-381.  

5. Lavendelis E., Grundspenkis J. MIPITS - An Agent based Intelligent Tutoring System // 

Proc. of 2nd Int. Conf. on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2010) Vol. 2, Spain, 

Valensia, 22-24. January, 2010. − pp. 5-13. lpp  

6. Osis K., Grundspenkis J. Agent and Mobile Technologies and Their Usage in 

Development of Learning Environment Supportive System // Proc. of the Int. Conf. 

"Advances in Visualization, Imaging and Simulation", Portugal, Faro, 3-5. November, 

2010. − pp. 58-63.  

7. Strazdina R., Kirikova M., Penicina L., Rudzajs P. Knowledge Requirements Monitoring 

System: Advantages for Industry and University // Proc. of the Second Int. Conf. on 

Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2010, The Netherlands, 

Saint Maarten, 10.-16. February, 2010. IEEE Computer Society Washington, DC, USA, − 

pp. 120.-125.  

8. Anohina-Naumeca A., Grundspeņķis J., Strautmane M. The Concept Map Based 

Assessment System: Functional Capabilities, Evolution and Experimental Results // 

International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. - 

Vol.21, No.4. (2011) pp 308-327. 



258 
 
 

 

9. Lavendelis E., Grundspeņķis J. MASITS Methodology Supported Development of Agent 

Based Intelligent Tutoring System MIPITS // Communications in Computer and 

Information Science. - 129 (3). (2011) pp 119-132. 

10. Grundspeņķis J. Usage Experience and Student Feedback Driven Extension of 

Functionality of Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System // 

Communication & Cognition. - 43. (2010) pp 13-32. 

11. Grundspenkis J. Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System: 

Experience of Development and Practical Use. Multiple Perspectives on Problem Solving 

and Learning in the Digital Age, (D.Ifenthaler et al. (eds.)), Springer Science+Business 

Media LLC, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2011, pp. 179-198. 

12. Graudina V., Grundspenkis J. Algorithm of Concept Map Transformation to Ontology for 

Usage in Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of International 

Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'11), June 16-17, 

2011, Vienna, Austria, pp. 109-114. 

13. Rudzājs P., Kirikova M., Strazdiņa R., Sukovskis U. Learning Outcomes in the Mirror of 

Qualification Frameworks // The 3rd International Conference: Institutional Strategic 

Quality Management - ISQM2011, Rumānija, Sibiu, 14.-16. jūlijs, 2011. - 1.-8. Lpp 

14. Rudzājs P., Kirikova M., Strazdiņa R., Sukovskis U. Towards Managing Learning Outcomes 

in the Jungle of Qualification Standards // EQANIE-Conference: Learning Outcomes and 

Quality Management in Informatics Education, Austrija, Vienna, 17.-18. februāris, 2011. 

- 1.-7. lpp. 

15. Rudzājs P., Peņicina L., Kirikova M., Strazdiņa R. Towards Narrowing a Conceptual Gap 

between IT Industry and University // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 43. 

sēj. (2010), 9.-15. lpp. 

16. A.Nikitenko, G.Kulikovskis, „Eight wheel robotic platform and its Fuzzy control system” 

proceedings of  International conference on automation, robotics and control systems, 

p. 16. – 23. Orlando, USA, 2010. 

17. M.Vanags, A.Nikitenko, M.Ekmanis, I.Andersone, I.Birzniece, G.Kulikovskis „Service 

oriented mine hunting classroom simulation system” proceedings of the 4th 

International scientific conference on Applied information and communication 

technologies, p. 95. – 101., Jelgava, Latvia, 2010. 

18. M.Gorobetz, A.Levchenkov. Decision Making for Safety Tasks of Railway Transport in 

Intelligent Embedded Devices. //In Proceedings of International Conference on Multiple 

Criteria Decion-Making, Jyvaskyla, Finland, June 11-15, 2011 

19. M.Gorobetz, A.Levchenkov, T.Drabovich. Traffic Light Detection Algorithm for Adaptive 

Wireless System of Railway Rolling Stock //In Scientific Journal of RTU. 4. series., 

Enerģētika un elektrotehnika. - 2011 

20. M.Gorobetz, I.Alps, A.Potapovs, A.Levchenkov. Algorithm for Public Electric Transport 

Schedule Control for Intelligent Embedded Devices //In Scientific Journal of RTU. 4. 

series., Enerģētika un elektrotehnika. - 2011 
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21. M.Gorobetz, I.Alps, A.Levchenkov. Algorithm for Increasing Traffic Capacity of Level-

Crossing Using Scheduling Theory //In Proceedings of the 6th International Conference 

ITELMS 2011, Lietuva, Paņevežys, 4.-5. jūnijs, 2011. 

22. Gorobecs M.,Potapovs A., Ļevčenkovs A. Intelligent Electronic Embedded Systems for 

the Protection of Railway Transport from Accidents // 7th International Conference-

Workshop Compatibility and Power Electronics, Estonia, Tallina, 1.-3. June, 2011. - pp 1-

6. 

23. Gorobecs M., Potapovs A., Ļevčenkovs A. Algorithm for Embedded Safety Braking 

Control System in City Electric Transport  // Power and Electrical Engineering: 51th 

Annual Scientific Conference, Latvia, Rīga, October, 2010. - pp 1-6. 

24. Gorobecs M., Potapovs A., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Modeling of Embedded Intelligent 

Device for Control of City Electric Transport (akceptēts) // Intelligent Technologies in 

Logistics and Mechatronics Systems ITELSMS' 2010, Lithuania, Panevezys, 3.-4. June, 

2010. - pp 1-6. 

25. Gorobecs M.,Alps I., Ļevčenkovs A. Intelligent Embedded Devices for Multistage 

Scheduling Tasks in Public Electric Transport // Proceedings of the 5th International 

Conference ITELMS 2010, Lietuva, Paņeveži, 3.-4. jūnijs, 2010. - 90.-96. lpp.  

26. Potapovs A., Gorobecs M., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Algorithm of Precise Control of 

Timetable for Intelligent Embedded Devices in City Electric Transport // Topical 

Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Estonia, Pērnava, 14.-19. 

June, 2010. - pp 180-185. 

27. Gorobecs M., Zemīte L., Gerhards J., Ribickis L., Ļevčenkovs A. A-Star Algorithm for 

Reliability Analysis of Power Distribution Networks // ECT 2010 Conference Proceedings, 

Lietuva, Kaunas, 6.-7. maijs, 2010. - 261.-264. lpp. 

28. M. Gorobetz, A. Potapovs, A. Levchenkov. Interaction of Real and Embedded Devices for 

Intelligent Control of City Electric Transport. // In Proceedings of 10th Transport Systems 

Telematics, Katowice-Ustron, Poland, 24-27 October 2010. 

29. M.Gorobetz, A.Levchenkov, L. Ribickis, P.Balckars. Immune Algorithm for Intelligent 

Controller in Braking System of Electric Railway Transport. //In Proceedings of 14th  

International Conference EPE-PEMC 2010. Ohrid, Macedonia, September 5 – 8 , 2010 

30. Gorobecs M., Alps I., Potapovs A., Levchenkov A. Algorithm for Public Electric Transport 

Schedule Control for Intelligent Embedded Devices // Scientific Journal of RTU. 4. series., 

Enerģētika un elektrotehnika. - 27. vol. (2010), pp 155-160. 

31. М.Gorobetz, А.Levchenkov, P. Balckars, L. Ribickis. Genetic Algorithm for Intelligent 

Braking Controller in Railway Transport System //In Proceedings of 18th International 

Symposium „Revitalization of Economy – New challenge for European Railway”, Zilina, 

Slovakia, 26-27 May 2010, pp. 185-192 

32. М.Gorobetz, А.Levchenkov, P. Balckars, L. Ribickis Intelligent Braking System and 

Immune Algorithm for Rolling Stock // In Proceedings of 18th International Symposium 
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„Revitalization of Economy – New challenge for European Railway”, Zilina, Slovakia, 26-

27 May 2010, pp. 177-184 

33. 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 

34. 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 Enginee9.  

35. V. Zagursky, R. Taranovs, and A. Morozovs. Heterogeneous Collision-Free Clustered 

Scheme for Wireless Sensor Networks , 2010 IEEE 26-th Convention of Electrical and 

Electronics Engineers in Israel November 17-20, 2010, Eilat.  IEEE Catalog Number: 

FP10417-CDR ISBN: 978-1-4244-8680-9.  IEEE EXPLORE 

36. V Zagurskis R.Taranovs, K Vilde, A.Eriņš. Galvenie videokonferenču kvalitātes 

ierobežojumi lokālo tīklu bāzē, RTU Zinātniskie raksti, ,  ISSN 1407-7493, 5.serija, 

Datorzinātne, Datorvadības tehnologijas,42 sējums, Rīga 2010, lpp. 38-45 

37. Bolochko K., Glazs A. Contour Processing and 3D Visualization in Medical Images // 

Biomedical Engineering. Proceedings of International Conference, 14th Annual 

International Biomedical Engineering Conference, Lietuva, Kaunas, 28.-29.oktobrī., 

2010, 216.-219. pp. 

38. Krechetova K., Sisojevs A., Glazs A., Platkajis A. Medical Image Region Extraction and 3D 

Modeling Based on Approximating Curves// International Journal of Advanced Materials 

Research. – Trans Tech Publications: Switzerland, 2011. – Vol. 222, – pp. 285 – 288. 

39. Bolochko K., Kovalovs M., Glaz A., Medical Image 3D Visualization by Vector Based 

Methods // IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 

Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing, 24-26 July, 

2011. 

40. Ribickis L., Avotiņš A. Doctoral Studies at Riga Technical University Investment for 
Economic Take-off // Proceedings of 8th International Symposium „Topical Problems in 
the Field of Electrical and Power Engineering“ , Igaunija, Parnu, 11.-16. janvāris, 2010. - 
235-239. lpp 

41. Steiks I., Krievs O., Ribickis L. A PLL Scheme for Estimation of the Voltage Vector Position 
in a Parallel Active Filter System // Topical Problems of Education in the Field of 
Electrical and Power Engineering * Doctoral School of Energy and Geotechnology, 
Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering * 
Doctoral School of Energy and Geotechnology, IGAUNIJA, Pērnava, 11.-16. janvāris, 
2010. - 46-49. lpp 

42. Ribickis L., Kuņicina N., Galkina A. Scientific project management course introduction in 
doctoral studies in Riga Technical University // IEEE Engineering Education 2010 – The 
Future of Global Learning in Engineering Education, Spānija, Madride, ES, 14.-16. aprīlis, 
2010.  
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43. Kuņicina N., Žiravecka A., Čaiko J., Patļins A., Ribickis L. Research-Based Approach 
Application for Electrical Engineering Education of Bachelor Program Students in Riga 
Technical University // IEEE Engineering Education 2010 – The Future of Global Learning 
in Engineering Education, Spānija, Madride, 14.-16. aprīlis, 2010 

44. Zakis J., Vinnikov D., Roasto I., Ribickis L. Experimental Verification of Novel Bi-
Directional qZSI Based DC/DC Converter for Short Term Energy Storage Systems // 
International Conference on renewable Energies and Power Quality, Spānija, Las Palmas 
13.-15. aprīlis 2010 

45. Kuņicina N., Galkina A., Ribickis L. Scientific Project Management Course Introduction in 
Doctoral Studies in Riga Technical University // IEEE Engineering Education 2010 – The 
Future of Global Learning in Engineering Education, Spānija, Madride, 14.-16. aprīlis, 
2010 

46. Zemīte L., Gorobecs M., Gerhards J., Ribickis L., Ļevčenkovs A. A-STAR ALGORITHM FOR 
RELIABILITY ANALYSIS OF POWER DISTRIBUTION NETWORKS // ECT 2010 Conference 
Proceedings, Lietuva, Kaunas, 6.-7. maijs, 2010. - 261..-264.. lpp. 

47. Patļins A., Kuņicina N., Galkina A., Ribickis L. DEVELOPMENT RAILWAY AND CITY 
TRANSPORT CONTROL PROCEDURE FOR CO – MODAL TRANSPORTATION OF 
PASSENGERS // Revitalisation of Economy - New Challenge for European Railways. EURO 
- Zel 2010., Slovākija, Žilina, 26.maijs-27. jūnijs, 2010. - 207.-217. lpp. 

48. Potapovs A., Gorobecs M., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Modeling of Embedded Intelligent 
Device for Control of City Electric Transport (akceptēts) // Intelligent Technologies in 
Logistics and Mechatronics Systems ITELSMS' 2010, Lietuva, Panevezys, 3.-4. jūnijs, 
2010. - 1.-6. lpp. 

49. Avotiņš A., Galkins I., Ribickis L. Development Challenges of Intelligent Street Lighting 
System // Proceedings of International Symposium: “Topical Problems in the Field of 
Electrical and Power Engineering”, “Doctoral School of Energy and Geotechnology II” in 
Pärnu, Estonia, June 14–19, 2010, Igaunija, Parnu, 14.-19. jūnijs, 2010. - 235.-239. lpp. 

50. Andreičiks A., Steiks I., Ribickis L. An active clamping current-fed double inductor push-
pull converter with current control model for fuel cell applications // Publication of the 
9th Intemational Symposium Topical problems in the Field of Electrical and Power 
Engineering Doctoral School of Energy and Geotechnology II Proceedings, Igaunija, 
Parnu, 14.-19. jūnijs, 2010. - 100.-106. lpp. 

51. Potapovs A., Gorobecs M., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Algorithm of Precise Control of 
Timetable for Intelligent Embedded Devices in City Electric Transport // Topical 
Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Igaunija, Pērnava, 14.-19. 
jūnijs, 2010. - 180.-185. lpp. 

52. Patļins A., Galkina A., Kuņicina N., Čaiko J., Ribickis L. Control Tool Development for 
Energy Consumption of Privat and Industrial Consumption on District Level // SIBIRCON-
2010 (VOLUME II), Krievija, Irkutsk, Listvyanka, 11.-15. jūlijs, 2010. - 476.-481. lpp. 

53. Andreičiks A., Steiks I., Krievs O., Ribickis L. Current-Fed DC/DC Converter for Fuel Cell 
Applications // 14th International Power Electronics and Motion Control Conference 
(EPE-PEMC 2010), Maķedonija, Orhid, 6.-8. septembris, 2010. - 1.-5. lpp. 
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54. Levins N., Orlova S., Pugačevs V., Ribickis L. Optimization oft he Magnetic Circuit of the 
Homopolar Inductor Machine with Non-Overlapping Concentrated Windings // 14th 
International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 
Maķedonija, Ohrid, 6.-8.septembris, 2010.-T4-77.-T4-81.lpp. 

55. Steiks I., Ribickis L Capacitor Divider Voltage Monitoring by Using Field-Programmable 
Gate Array (FPGA) // 14th International Power Electronics and Motion Control 
Conference (EPE-PEMC 2010), Maķedonija, Ohrid, 6.-8. Septembris, 2010.-1.-4.lpp. 

56. Ašmanis G., Patļins A., Kuņicina N., Kalniņš K., Ribickis L. Towards to - the Industry Driven 
Research Introduction in Electro – Magnetic Compatibility Engineering Doctoral Studies 
// Engineering Education Sustainable Development EESD`10, Zviedrija, Goteborga, 19.-
22. septembris, 2010 

57. Patļins A., Kuņicina N., Čaiko J., Galkina A., Ribickis L. Improvement of Doctoral Sudies in 
Industrial Engineering // Engineering Education Sustainable Development EESD 10, 
Zviedrija, Geteborg, 19.-22.septembris, 2010 

58. Patļins A., Kuņicina N., Galkina A., Ribickis L. Development Passengers Transfer 
Procedure for City Transport in Riga // 17th IST World Congress Busan 2010, Korejas 
republika, Busan, 25.-29.oktobris, 2010 

59. Mors-Jaroslavcevs A., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Modeling of Hybrid Railway Electric 
Vehicle Safety Control System Using Artificial Immune Systems // Proceedings of VDE 
Congress 2010, Vācija, Leipzig, 8.-9. novembris, 2010.  

60. Mors-Jaroslavcevs A., Ļevčenkovs A., Ribickis L. Structure of Automated Railway Electric 
Vehicle Safety Control System // Proceedings of 2010 Second Global Congress on 
Intelligent Systems (GCIS), Ķīna, Wuhan, 16.-17. decembris, 2010. - 1.-1. lpp. 

61. Ašmanis G., Ribickis L., Novikovs V., Ruško A. Matrix Frequency Converter Conducted 
and Radiated Emissions // Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ), 
2010.-IEEE Xplore, 2010.-131.-137.lpp. 

62. Ašmanis G., Ribickis L., Novikovs V. Troubleshooting of Matrix Frequency Converter 
Conducted and Radiated Emissions // Scientific Journal of RTU. 4 series., Enerģētika un 
elektrotehnika.-27.vol.(2010), 145-150.lpp. 

63. Krievs O., Steiks I., Ribickis L. A PLL Scheme for Synchronization with Grid Voltage Phasor 
in Active Power Filter Systems // Scientific Journal of RTU. 4 series, Enerģētika un 
elektrotehnika.-27.vol.(2010), 133-136.lpp. 

64. Andreičiks A., Steiks I., Vītols K., Ribickis L. Current-Fed Inductor Push-Pull DC/DC 
Converter with Closed Loop Control System // 1oth International Symposium  „Topical 
problems in the Field of Electrical and Power Engineering“, Igaunija, Paernu, 10.-
15.janvāris 2011.-156.-160.lpp. 

65. Meike D., Ribickis L. Analysis oft he Energy Efficient Usage Methods of Medium and High 
Payload Industrial Robots in the Automobile Industry // 1oth International Symposium 
„Topical problems in the Field of Electrical and Power Engineering“, Igaunija, Paernu, 
11.-15.janvāris, 2011.-62-66.lpp. 
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66. Zabašta A., Kuņicina N., Čaiko J., Ribickis L. Automatic Wireless Meters Reading for 
Water Distribution Network in talsi City //EUROCO 2011: International Conference on 
Computer as a Tool, Portugāle, Lisbon, 27.-29.aprīlis, 2011 – 45.-45.lpp. 

67. Zakis J., Vinnikov D., Roasto I., Ribickis L. Quasi – Z -  Source Inverter Based Bi-Directional 
DC/DC Converter: Analysis of Experimental Results// Proceedings of the 7th 
International Conference Workshop, Compatibility and Power Electronics (CPE 2011), 
Igaunija, Tallina 1.-3. jūnijs, 2011.-394.-399.lpp.  

68. Patļins A., Kuņicina N., Ribickis L. Passengers Patterns Behavioural Issues Analysis in 
Decision Making of Sustainable Public Transport System Development // MCDM: The 
21st International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Somija, Jyvaskyla, 
13.-17.jūnijs, 2011.-62.-62.lpp. 

69. Meike D., Ribickis L. Energy Efficient Use of Robotics in the Automobile Industry // 
Proceedings oft he 15th IEEE International Conference on Advanced Robotics, Igaunija, 
Tallinn, 20.-23.jūnijs, 2011.- 507.-511.lpp. 

70. Meike D., Ribickis L. Industrial Robot Path Optimization Approach with Asynchronous 
FLY-BY in Joint Space // Proceedings on 20th IEEE International Symposium on Industrial 
Electronics, Polija, Gdansk, 27.-30.jūnijs 2011.-100.-105.lpp. 

71. Patļins A., Kuņicina N., Ribickis L. Information tools for Education of Electrical 
Engineering // Proceedings oft he 6th IEEE International Conference on Intelligent Data 
Acqusition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 
2011. Vol.2, Čehija, Prāga, 15.-17. Septembris 2011.-660-665 lpp. 

72. Meike D., Ribickis L. Recuperated Energy Savings Potential and Approaches in Industrial 
Robotics. – IEEE Conference on Automation Science and Engineering, Itālija, Trieste 24.-
27.augusts,  2011.-299.lpp. 

Akadēmiskā personā pētniecības rezultāti  - Patenti un patentu pieteikumi 

1. PCT/EP2011/067474. Device for Safe Passing of Motor Vehicle over Level Crossings 

Using Satellite Navigation Systems. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, I.Raņķis, L.Ribickis, 

P.Balckars, A.Potapovs, I.Alps, I.Korago, V.Vinokurovs, 6.10.2011. (26.07.2011.) 

2. WO 2011/115466 A2, (PCT/LV2011/000004) Controlling Device of Railway Track 

Sections. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, J.Greivulis, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, 

A.Bobeško. 22.09.2011. (17.03.2010.) 

3. P-11-102. Iekārta drošai autotransporta pārbrauktuvju šķērsošanai izmantojot satelītu 

navigācijas sistēmas. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, I.Raņķis, L.Ribickis, P.Balckars, 

A.Potapovs, I.Alps, I.Korago, V.Vinokurovs, 26.07.2011. 

4. P-11-76. Vilcienu pretsadursmju iekārta ar satelītu navigāciju. A.Ļevčenkovs, 

M.Gorobecs, I.Raņķis, L.Ribickis, P.Balckars, A.Potapovs, 23.05.2011. 

5. LV 14156 B. Vilciena kustības posmu pārbaudes iekārta. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, 

J.Greivulis, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, A.Bobeško. 17.03.2010. 

6. LV 14187 B . Vilciena bremzēšanas ceļa noteikšanas iekārta. A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs, 

J.Greivulis, I.Uteševs, P.Balckars, L.Ribickis, V.Stupins, S.Holodovs, I.Korago. 26.05.2010 
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7. Latvijas patenta pieteikums P-09-118 no 29.06.2009. „Kāpurķēžu robotizēta platforma ar 

kustīgu kāpurķēžu segmentu”. Patenta Nr. LV14016B, publicēts 20.01.2010 

8. Latvijas patenta pieteikums P-09-119 no 29.06.2009. „Astoņu riteņu robotizēta 

platforma ar kāpurķēdēm”. Patenta Nr. LV14017B, publicēts 20.01.2010  

9. Latvijas patenta pieteikums P-11-100 no 21.07.2011. „Astoņu riteņu robotizēta 

platforma ar zemu novietotiem riteņu un šasijas balstu rotācijas centriem”.  

10. Latvijas patenta pieteikums P-11-101 no 21.07.2011. „Astoņu riteņu robotizēta 

platforma ar papildus atsperēm” 

 

Akadēmiskā personā pētniecības rezultāti – dalība pētnieciskos projektos 

 

Projekta reģistrācijas NR Projekta pilns nosaukums 
 

Projekta vadītājs Projekta dalībnieki 
Izpildes 
termiņi 

(no – līdz) 

142399-LLP-1-2008-1- 
BG-ERASMUS-ENW 
SOCRATES 

ETN TRICE - Erasmus 
European Thematic 
Network for Teaching, 
Research, Innovation in 
Computing Education" 

 
Tematiskais tīkls 
apmācībai, pētījumiem 
un inovācijām 
datorsistēmu studijās 

J.Grundspeņķis  10.2008- 
09.2011 

IZM10-0501/10 Servisi studiju 
programmu 
salīdzināšanai (LR IZM un 
Francijas Ārlietu 
ministrijas "Osmozes" 
programmas projekts) 

J.Grundspeņķis  01.01.2010- 
01.12.2010 

Baltijas jūras programmas 
INTERREG projekts 
BONITA 

Baltic organization and 
network of innovation 
transfer associations 

 A.Ņikitenko 2008. - 
2012. 
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"Osmozes" Latvijas- 
Francijas sadarbības 
programma 

„Services for curricula 
comparison 

 
Servisi studiju 
programmu 
salīdzināšanai (LR IZM un 
Francijas Ārlietu 
ministrijas "Osmozes" 
programmas projekts) 

J.Grundspeņķis  01.01.2011- 
01.12.2011 

ERAF projekts 
(2010/0258/2DP/2.1.1.1.0
/10APiA/ViAA/005) 

Daudzaģentu robotizētas 
intelektuālas sistēmas 
tehnoloģijas izstrāde 

J.Grundspeņķis  01.12.2010 - 
30.11.2013 

Interreg Igaunijas-Latvijas 
apakšprogramma (ICT 
DCNet/EU34537) 

Vienots informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju tīkls inovāciju 
atbalstam 

J.Grundspeņķis  01.10.2010 - 
30.09.2012 

AAS ―Gjensidige Baltic‖ 
pasūtījums (LPG 
(12.11.2010)) 

Par informācijas sistēmas 
audita pakalpojuma 
sniegšanu 

U. Sukovskis  22.11.2010- 
31.01.2011 

ERAF projekts 
(2011/0008/2DP/2.1.1.1.0
/10/APIA/VIAA/018) 

Intelektuālajos aģentos, 
modelēšanā un tīmekļa 
tehnoloģijās sakņotas 
apdrošināšanas 
izkliedētas 
programmatūras izstrāde 

 J.Grundspeņķis 

 
01.04.2011– 
30.12.2013 

2010/0225/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/
160 

Intelektuālu hibrīdo 
nepārtrauktās 
barošanas sistēmu un 
to elementu izstrāde 
un izpēte 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

I.Galkins A.Ņikitenko 01.12.2010. 
– 
30.11.2013. 
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2010/0188/2DP/2.1.1.1.
0/10/APIA/VIAA/031 

Vēja un ūdeņraža 
elektroapgādes 
autonoma sistēma 

L.Ribickis  01.12.2010. 
– 
30.11.2013. 

 
 LZP  fundamentālo  un  lietišķo  pētījum u  projekti :  

Projekta 
reģistrācijas 
NR 

Projekta pilns nosaukums Projekta 
vadītājs 

Projekta 
dalībnieki 

Izpildes 
termiņi 
(no – līdz) 

Nr. 09.1582 Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un 
tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes 
un modeļi intelektuālas lietišķās 
programmatūras un datorsistēmu 
arhitektūras izstrādei 

J.Grundspeņķis U. Sukovskis,  
R. Strazdiņa,  
 

01.01.2011- 
31.12.2011 

 
Ministriju pasūtītie pētījumi: 

 

Projekta reģistrācijas 
Nr 

 
Projekta pilns nosaukums 

 
Projekta vadītājs 

 

Projekta 
dalībnieki 

Izpildes 
termiņi 

(no – līdz) 

Valsts pētījumu 
programma 

Uz ontoloģijām un 
modeļu transformācijām 
balstītās jaunās 
informācijas tehnoloģijas 
un to lietojumi 

 

RTU 
apakšprojekta 
vadītājs 
J.Grundspeņķis 

J.Grundspeņķis, 

 
01/02/2011- 
30/11/2011 

 
 
IZM-RTU pētniecības projekti: 
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Projekta 
reģistrācijas 

NR 

 
Projekta pilns nosaukums 

 

Projekta 
vadītājs 

 

Projekta 
dalībnieki 

Izpilde
s 

termi
ņi 

(no – 
līdz) 

FLPP-2010/6 Vispārējo izmaksu sadales 
funkcionālās sistēmas pielāgošana 
IT sakņotai biznesa procesu 
vadībai MVU un mikrouzņēmumos 

 R.Strazdiņa, 
U.Sukovskis, 

12.04.2010.- 
31.12.2010. 

 
 RTU  pētniecī bas  projekti:  

Projekta 
reģistrācijas 

NR 

 
Projekta pilns nosaukums 

 

Projekta 
vadītājs 

 

Projekta 
dalībnieki 

Izpildes 
termiņi 

(no – līdz) 
ZP 2009/ 16 Apmācības objektu krātuves 

un intelektuālas apmācības 
sistēmas izstrāde adaptīvas 
apmācības atbalstam 

A.Ņikitenko  01.10.2009.- 
15.09.2010. 

ZP-2009/33 Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no 
nestrukturēta teksta algoritma 
izstrāde zināšanu vērtēšanas 
sistēmai ar studenta 
modelēšanas komponenti 

J.Grundspeņķis  01.10.2009- 
15.09.2010. 

FLPP-2010/19 Jēdzienu tīklu sareţģītības un 
uzdevumu grūtības pakāpes 
noteikšanas matemātiskā 
modeļa izstrāde un realizācija 
adaptējoties studenta modeļa 
raksturojumiem 

J.Grundspeņķis  01.04.2010- 
31.12.2010 

ZP-2010/6 Datorizētā sistēma jēdzienu 
tīklu konstruēšanai ekspertu 
darba atbalstam 

J.Grundspeņķis  01.10.2010- 
15.09.2011 

FLPP-2011/8 Ontoloģijās sakņotu metoţu 
un algoritmu izstrādāšana 
daţādu saistītu studiju 
priekšmetu konceptu karšu 
salīdzināšanai un apvienošanai 

J.Grundspeņķis  01.02.2011- 
31.12.2011 
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FLPP-2009/15 Kompetenču aprakstu un 
automatizēšanas 
normalizēšanas un sasaistes 
metodes un prototipa izstrāde 

 R.Strazdiņa 
U.Sukovskis 

01.010.2009. 
-15.09.2010. 

Nr. ZP-2010/7 Biznesa procesu un 
normatīvo dokumentu 
sasaistes tehnoloģijas 
prototipa izstrāde 

 R.Strazdiņa 
U.Sukovskis 

01.010.2010. 
-15.09.2011. 

FLPP-2011/13 Vilciena bremzēšanas ceļa 
noteikšanas patentētās 
iekārtas un vilciena kustības 
posmu pārbaudes patentētās 
iekārtas starptautiskais 
patentmeklējums.  

M.Gorobecs  2011. gads 

FLPP-2011/14 Dzelzceļa pārbrauktuvju 
intelektuālo drošības iekārtu 
un algoritmu izstrāde.  

 M.Gorobecs 2011. gads. 

FLPP-2010/32 Ritošā sastāva jauno kustības 
vadības iekārtu drošuma 
testēšana avārijas situācijās.  

M.Gorobecs  2010. gads 

FLPP-2010/34 Ritoša sastāva jaunas 
diagnostikas iekārtas drošuma 
testēšana avārijas situācijās.  

 M.Gorobecs 2010. gads 

 

Citas aktivitātes 

Dalība konferenču organizācijas un programmu komitejās, rakstu krājumu 

recenzēšana 
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Mācībspēka 
vārds, uzvārds 

 

Konferences nosaukums 
 

Pienākumi (atbildības sfēra) 

Uldis Sukovskis Advances in databases and information systems 
(ADBIS 2009) 

Organizācijas komitejas 
loceklis 

Uldis Sukovskis 10th International Conference on Perspectives in 
Business Informatics Research (BIR 2011) Doctoral 
Consortium and Workshops 

Programmu komiteju 
loceklis 

Uldis Sukovskis Business Process Modeling, Development, and 
Support, June 2011, London, UK (BPMDS 2011) 

Rakstu recenzēšana 

Uldis Sukovskis 9th International Baltic Conference on Databases 
and Information Systems (DB&IS 2010) 

Programmu komiteju 
loceklis 

Uldis Sukovskis 19th International Conference on Information 
Systems Development (ISD 2010) 

Programmu komiteju 
loceklis 

Uldis Sukovskis Advances in databases and information 
systems:workshop on Model-Driven Architecture- 
foundations, practices and implications (MDA 
2009) 

Programmu komiteju 
loceklis 

Uldis Sukovskis IBIMA conference on Innovation and Knowledge 
Management in Business Globalization (IBIMA 
2008) 

Programmu komiteju 
loceklis 

 

Dalība Latvijas un ārvalstu starptautiskās organizācijās 

 

Darbinieka vārds, uzvārds Organizācijas nosaukums Ieņemamais amats 

Valerijs Zagurskis biedrība IEEE biedrs 

Valerijs Zagurskis biedrība ACM biedrs 

Uldis Sukovskis Latvijas Zinātņu akadēmija korespondētājloceklis 

Uldis Sukovskis ISACA Latvijas nodaļa biedrs 

Uldis Sukovskis Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta 
Dome 

loceklis 

Uldis Sukovskis Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija 

biedrs 

Uldis Sukovskis International Software Testing 
Qualification Board Latvijas nodaļas 
padome 

loceklis 

Uldis Sukovskis Information Systems Audit and Control biedrs 

Jānis Grundspeņķis LZP nozares ―Informātika un 
inţenierzinātnes‖ komisija 

loceklis 



270 
 
 

 

Jānis Grundspeņķis Latvijas Modelēšanas un imitācijas 
biedrība 

Domes loceklis 

Jānis Grundspeņķis Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas 
Augstskolu profesoru apvienība 

biedrs 

Jānis Grundspeņķis Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts 
(RITI) 

Domes loceklis 

Jānis Grundspeņķis Latvijas Zinātņu akadēmija īstenais loceklis 
Jānis Grundspeņķis Promociju padome P-07 priekšsēdētājs 
Jānis Grundspeņķis LZP eksperts (Informātika un 

inţenierzinātnes) 
 

Jānis Grundspeņķis DITF Profesoru padome priekšsēdētājs 
Jānis Grundspeņķis RTU zinātnisko rakstu 5. sērija 

―Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas 
galvenais redaktors 

Jānis Grundspeņķis Ţurnāls ―Avtomatika i vichisliteljnaja 
tehnika‖ 

redkolēģijas loceklis 

Jānis Grundspeņķis Baltijas valstu operāciju pētīšanas 
savienība (BaltORS) 

Domes loceklis 

Jānis Grundspeņķis IEEE (The Institute of Electrical and Electronic 
Engineering 

asociētais biedrs 

Jānis Grundspeņķis ACM (Association for Computing 
Machinery) 

biedrs 

Jānis Grundspeņķis IFAC (International Federation of 
Automatic Control) 

asociētais biedrs 

Jānis Grundspeņķis SCSI (The Society for Computer 
Simulation International) 

asociētais biedrs 

Jānis Grundspeņķis EUNIS (European University Information 
Systems Organisation) 

asociētais biedrs 

Jānis Grundspeņķis ECCAI (European Co-ordinating 
Committee of Artificial Intelligence) 

asociētais biedrs 

Jānis Grundspeņķis IADIS (International Association for 
Development of the Information Society) 

biedrs 

Jānis Grundspeņķis Latvijas un Igaunijas datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas studiju programmu 
novērtēšanas un akreditācijas 
ekspertu komisija 

priekšsēdētājs 
un/vai 
loceklis 

Agris Ņikitenko NATO RTO AVT kolēģija  Latvijas pārstāvis, 

Agris Ņikitenko Zinātņu akadēmijas pārstāvis FP7 ICT-Agri projekts Latvijas pārstāvis 

Leonīds Ribickis Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas 
Nacionālās komiteja  

valdes loceklis 

Leonīds Ribickis Vispasaules Elektroinženieru asociācija IEEE  biedrs, Latvijas 
sekcijas vadītājs 

Leonīds Ribickis Eiropas Energoelektronikas un piedziņas 
asociācija (EPE)  

biedrs 

Leonīds Ribickis Eiropas Energoelektronikas un piedziņas 
asociācija (EPE)  

asamblejas un valdes 
loceklis 

Leonīds Ribickis Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības 
biedrība (PEMC)  

valdes loceklis 
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Leonīds Ribickis Latvijas Enerģētiķu savienības biedrs  

Leonīds Ribickis Latvijas Zinātnieku savienība biedrs 

Leonīds Ribickis Latvijas Elektroinženieru asociācija biedrs 

Leonīds Ribickis Latvijas Augstskolu Profesoru asociācija biedrs 

Leonīds Ribickis Nodibinājuma CONNECT Latvija  valdes loceklis un 
valdes priekšsēdētājs 

Leonīds Ribickis Nodibinājuma Zinātniski Tehnoloģiskais parks 
RVR  

valdes loceklis no 
2003.g. 

Leonīds Ribickis Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociācijas  

valdes loceklis no 
2001.g. 

Leonīds Ribickis Eiropas zinātnieku savienības “Euroscience”  biedrs 

Leonīds Ribickis Eiropas Spēka Elektronikas centra pētniecības 
iestāžu ekselences tīkls 

valdes loceklis 

Leonīds Ribickis Eiropas iegulto sistēmu Pētniecības centra 
ARTEMIS asambleja 

loceklis 

Leonīds Ribickis Latvijas Tautsaimniecības Padome loceklis 
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8. Pielikums – ERASMUS līguma kopija ar Tartu universitāti 

 


