
1 

RĪGAS TEHNISKĀ 
UNIVERSIT ĀTE 

 
Latvija, LV-1658, Rīga, PDP, KaĜėu 1. 

Tālr.7225885, Fakss 7820094 
 

RIGA TECHNICAL 
UNIVERSITY 

 
1, Kalku Str., LV-1658, Riga, Latvia 

Phone +371 7225885, Fax: +371 7820094 

 

___________ № ________________               Latvijas Republikas Izglītības 
                     un zinātnes ministrijai 
Uz ___________________________     

Augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas centram 

PIETEIKUMS 
 

profesionālās augstākās izglītības programmas akreditācijai  
 

Augstākās izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte 
 

Juridiskā adrese, tālruĦa numurs: KaĜėu 1, Rīga, LV-1658 
Rektors:                            7089300 
Prorektors mācību darbā: 7089303 
 

Reăistrācijas apliecības numurs: 3341000709 
 

Studiju programma: MEHATRONIKA 
MECHATRONICS 
 

Studiju programmas kods: 4252106 
 

Studiju programmas īstenošanas 
          ilgums pilna laika studijās: 
          apjoms: 

 
4,5 gadi 
180 kredītpunktu 
 

Iegūstamā kvalifikācija, grāds: Bakalaura profesionālais grāds 
mehatronikā  un 
inženiera kvalifikācija mehatronikā 
 

Prasības studiju programmas apguvei: Vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība 
 

Studiju programmas īstenošanas 
          vieta: 
 
          veids:           

 
RTU, Transporta un mašīnzinību 
fakultāte, Ezermalas iela 6k, Rīga 
Pilna laika studijas 
 

Pilnvarotā persona programmas 
akreditācijas jautājumos: 

 
RTU profesors Jānis Rudzītis, 
Mašīnbūves tehnoloăijas institūta 
direktors 
(tel. 67089701; 29425510) 
e – pasts: arai@ latnet.lv 

 
 

RTU rektors      Ivars Knēts 



 

2

 

 

 
 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesion ālās augst ākās izgl ītības programmas 

 

MEHATRONIKA 
(kods: 4252106) 

 

Akredit ācijas pašnov ērtējuma zi Ħojums  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
*Bakalaura profesionālais grāds mehatronikā 
* Inženiera kvalifikācija mehatronikā 
* 4,5 gadi, 180 KP 
 
 
 
 

Rīga, 2010 
 

 



 

3

 

 

Satura rādītājs 
 
 

1. Augstākās izglītības programmas  „Mehatronika” mērėi un uzdevumi ..  5 
1.1. Vispārīgā informācija par programmu  .............................................................  5 
1.2. Studiju programmas raksturojums  ...................................................................  5 
1.3. Studiju programmas mērėi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 

zināšanu un prasmju formā  ..............................................................................  6 
2. Augstākās izglītības programmas organizācija  ............................................  9 
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānos  ...............................................  9 
2.2. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  ............................................................  10 
3. Studiju programmas „Mehatronika” apraksts   ..........................................  10 
4. Vērt ēšanas sistēma  .........................................................................................  11 
5. Programmas praktiskā īstenošana  ...............................................................  12 
5.1. Izmantoto studiju metožu lietderība programmas mērėu un uzdevumu 

sasniegšanā  .......................................................................................................  12 
5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība  .....................................................  13 
5.3. Programmas realizācijas resursu analīze ..........................................................  19 
6. Studiju programmas perspektīvais vērt ējums  ............................................  21 
6.1. Atbilstība profesijas standartam ........................................................................  21 
6.2. Studiju programmas perspektīva darba devēju skatījumā  ...............................  21 
7. Studējošie  ........................................................................................................  22 
7.1. Studējošo skaits programmā  ............................................................................  22 
7.2. Studentu aptaujas  .............................................................................................  23 
7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  ........................................  23 
7.4. Studentu prakses  ..............................................................................................  24 
8. Akadēmiskais personāls .................................................................................  25 
8.1. Personāla raksturojums  .......................................................................................  25 
8.2. Akadēmiskā personāla atlase, apmācība un attīstība  .............................................  26 
9.    Finansēšanas avoti .............................................................................................  27 
10. Ārējie sakari  .....................................................................................................  27 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem  .............................................................................  27 
10.2. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība  .........................................................  28 
11. Studiju iespējas programmas likvidācijas gadījumā  .........................................  30 
12. Programmas attīstības plāns  .............................................................................  30 
13. Programmas pašnovērt ējuma kopējā analīze ................................................  31 
Pielikumi: 
1. Studiju programma „Mehatronika”, 2 lpp.  .............................................................................. 32 

2. Studiju programmas „Mehatronika” akreditācijas lapas Nr. 023-707/02.07.2004 kopija, 

    1 lpp.  ........................................................................................................................................ 34 



 

4

 

 

 

 

3. Profesijas standarta Nr. PS 0097 kopija, 4 lpp.  ....................................................................... 35 

4. Akadēmiskā personāla CV, 33 lpp.  ......................................................................................... 39 

5. Studiju priekšmetu apraksti, 7 lpp.  .......................................................................................... 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5

 

 

1. AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS  „MEHATRONIKA”  
MĒRĖI UN UZDEVUMI 

 
1.1. Vispār īgā informācija par programmu 

 
 Bakalaura profesionālo studiju programma mehatronikā uzsākta ar RTU 
2002.gada 28.janvāra Senāta lēmumu Nr.464. 

Bakalaura profesionālo studiju programma mehatronikā ilgst 4,5 gadus ar 
kopēju apjomu 180 kredītpunkti (programma dota 1.pielikumā). 
 Studijas šajā programmā balstās uz vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību, kā obligāto noteikumu, lai iestātos mehatronikas 
programmā. 
 Apmācību beidzot, jaunais speciālists iegūst augstāko izglītību ar      
grādu – Bakalaura profesionālais grāds mehatronikā un kvalifikāciju Inženieris 
mehatronikā. 
 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2002.gada 
27.septembrī izsniedza Rīgas Tehniskajai universitātei Licenci Nr.04051-7 par 
tiesībām īstenot profesionālo studiju programmu “Mehatronika” bakalaura 
profesionālā grāda mehatronikā un inženiera kvalifikācijas iegūšanai 
mehatronikā līdz 2005.gada 27.septembrim. 
 Savukārt LR IZM studiju programmu „Mehatronika” akreditēja līdz 
2010.gada 31.decembrim (uz 6 gadiem). Akreditācijas lapas Nr.023 – 
707/02.07.2004 kopija dota 2.pielikumā.  
 Profesionālās studijas programmā “Mehatronika” balstās uz Izglītības un 
zinātnes ministrijas 2002.gada 10.jūlij ā ar rīkojumu Nr.405 apstiprināto 
profesijas standartu inženieris mehatronikā (3.pielikumā). 
 Tālākā darbībā dotā studiju programma tiks saistīta ar aktualizēto 
profesijas standartu, kas tiek veidots saskaĦā ar 2007.gada 27.februāra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 149. Aktualizētā profesijas standarta projekts 
iesniegts IZM 28.05.2010. 
 

1.2. Studiju programmas raksturojums  
 

 Mehatronikas studiju programmas var uzskatīt par samērā jaunām 
programmām gan Eiropā, gan ārpus tās. Tās ir saistītas ar tehnikas un ražošanas 
attīstību mūsdienās.  
 Mehatronika ir mācība par mehānismu un mehānisko sistēmu vadību ar 
integrētu elektronikas un datortehnikas pielietojumu. 
 Mehatronika tātad sevī ietver trīs apmācību blokus: mehānikas, 
elektronikas un datortehnikas apmācību. 
 Speciālists mehatronikā ir universāls speciālists, jo viĦš orientējas 
mehānikas, elektronikas (ieskaitot elektrotehniku) un datortehnikas jautājumos. 
 Rīgas Tehniskajā universitātē mehatronikas studiju programmu nodrošina 
trīs vadošie institūti savās nozarēs: 
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• mehānikā – Mašīnbūves tehnoloăijas institūts (MTI), direktors, 
profesors, Dr.sc.habil.ing. J.Rudzītis (mehatronikas programmas 
vadītājs); 

• elektronikā, elektrotehnikā – Industriālās elektronikas un 
elektropiedziĦas institūts (IEEI), direktors, profesors, Dr.sc.habil.ing. 
L.Ribickis; 

• datortehnikā – Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts 
(DADI), direktors profesors, Dr.sc.habil.ing. A.Glazs. 

 
1.3. Studiju programmas mērėi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 

zināšanu un prasmju formā 
 

 SaskaĦā ar 2002.gadā apstiprināto studiju programmas „Mehatronika” 
aprakstu tika noteikti sekojoši programmas mērėi un uzdevumi. 

 Profesionālās bakalaura studiju programmas “Mehatronika” mērėis ir 
sagatavot speciālistus ar augstāko profesionālo (inženieru) izglītību, kuri spētu 
īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerăētikas, automātikas un citās jomās. 
 Šīs studiju programmas uzdevums ir sniegt padziĜinātas zināšanas gan 
fundamentālajos priekšmetos, gan arī Mehatronikai atbilstošos specialos 
priekšmetos. 

Savukārt programmas realizācijas laikā šie mērėi un uzdevumi tika 
paplašināti saskaĦā ar RTU mācību prorektora 23.04.2010 apstiprināto mācību 
programmu. 
 Mērėis. Programmas mērėis ir nodrošināt plašu profesionālu, praktiskai 
izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, Mehatronikas nozarei 
nepieciešamu izglītību, kas dod iespēju studentam iegūt prasmi patstāvīgi 
izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu 
mehāniėu, elektriėu, elektroniku un datorspeciālistu darba grupu, kas veic 
mehatronikas sistēmu projektēšanu. Pēc studiju programmas beigām students 
spēj turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai.  
 Uzdevumi un plānotie rezultāti. Bakalaura profesionālā studiju 
programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un projektu izstrādes laikā 
apgūt fundamentālo zinātĦu pamatus, vispārizglītojošos humanitāros, sociālos 
un vadības priekšmetus, profilam atbilstošos vispārīgos teorētiskos, tehniskos un 
ekonomiskos pamatpriekšmetus, kā arī programmas virzieniem atbilstošos 
izvēles priekšmetus. 
 Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas. 
 1. Profesionālās   darbības   pamatuzdevumu   veikšanai   nepieciešamās 
zināšanas priekšstata līmenī: 
1.1. socioloăija un politikas zinātnes; 
1.2. saskarsmes pamati; 
1.3. ētikas principi. 
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 2. Profesionālās   darbības   pamatuzdevumu   veikšanai   nepieciešamās 
zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. enerăētikas ekonomika, uzĦēmējdarbības ekonomika; 
2.2. uzĦēmējdarbības organizācijas; 
2.3. ražošanas un pakalpojumu organizēšana; 
2.4. tirgus analīze; 
2.5. tirdzniecības stratēăija; 
2.6. programmējamie loăiskie kontrolieri; 
2.7. regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolieriem; 
2.8. programmējamo loăisko kontrolieru periferas iekārtas; 
2.9. robotu vadības sistēmas; 
2.10. detaĜu precizitāte un standartizācija; 
2.11. detaĜu orientēšanas un padeves iekārtas; 
2.12. salikšanas tehnoloăija un iekārtas; 
2.13. berzes procesu fizikālie pamati; 
2.14. ergonomika un dizains; 
2.15. inženieraprēėinu programmatūras mašīnbūvē (CAE); 
2.16. mehāniskās svārstības un akustika; 
2.17. elektropiedziĦa. 
 3.   Profesionālās   darbības   pamatuzdevumu   veikšanai   nepieciešamās 
zināšanas lietošanas līmenī: 
3.1. matemātika; 
3.2. varbūtības teorija un matemātiskā statistika; 
3.3. fizika; 
3.4. materiālzinības; 
3.5. datorgrafika mašīnbūvē; 
3.6. tēlotājăeometrija un inženiergrafika; 
3.7. elektrotehnikas teorētija; 
3.8. vispārīgā metroloăija; 
3.9. programmēšanas valodas; 
3.10. energoelektronika; 
3.11. elektriskie mērījumi; 
3.12. rūpnieciskās elektroniskās iekārtas; 
3.13. elektriskās mašīnas; 
3.14. tehniskā mehānika; 
3.15. aparātu konstruēšana; 
3.16. mašīnu un aparātu elementi; 
3.17. ražošanas tehnoloăija - ražošanas tehnoloăijas pamati; 
3.18. industriālā tehnoloăija; 
3.19. CAD/CAM tehnoloăijas; 
3.20. analogās iekārtas; 
3.21. elektropneimotehnika, 
3.22. robottehnika - robotu vadības sistēmas; 
3.23. datorvadības sistēmas un to projektēšana; 
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3.24. automātikas sensoru sistēmas; 
3.25. sistēmu aprēėinu algoritmizācija; 
3.26. elektriskās piedziĦas vadība; 
3.27. civilā aizsardzība; 
3.28. darba aizsardzība; 
3.29. vides aizsardzība; 
3.30. svešvalodas. 
 Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes 
1.  Pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas. 
2.  Izprast mehānikas, elektromehāniskas, elektronikas un datortehnikas iekārtu 
savstarpēju mijiedarbību. 
3.  Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba 
uzdevuma saskaĦošanu ar ražošanas tehnoloăiskajām iespējām. 
4.     Lietot    darba    izpildei    nepieciešamo    tehnisko    un    normatīvo 
dokumentāciju, nozares tehniskos standartus un ar nozari saistīto juridisko 
dokumentāciju, gatavot lietišėos dokumentus. 
5.  Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišėos pētījumus, lietot 
informācijas meklēšanas un atlases līdzekĜus, ieviest jaunas tehnoloăijas un 
datorprogrammas. 
6.     Prast    prognozēt    mehānikas,    elektroiekārtu,    elektronikas    un 
datortehnikas iekārtu bezatteikuma darbību. 
7. Mērėtiecīgi izmantot iekārtas jaudu un organizēt tās tehnisko apkopi. 
8. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi. 
9.    Projektēt   iekārtu   izvietojumu   un   organizēt   darba   sadali   starp 
strādājošajiem. 
10.   Piedalīties  ražošanas  projektu  analīzē,   izstrādē,   saskaĦošanā  un 
vadīšanā. 
11. Prasme piemērot darba drošības, uguns drošības un vides aizsardzības 
noteikumus. 
12. Lietot nozares terminus valsts valodā un divās svešvalodas. 
13.   Darboties  darba grupā,  plānot,  organizēt un vadīt profesionālās komandas 
darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli. 
14.     Argumentēt     savu     viedokli,     pārliecināt     citus     un     risināt 
konfliktsituācijas. 
15. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus. 
16. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju. 
17. Prast izvēlēties automātikas elementus. 
18. Izmantot CAD/CAM tehnoloăijas projekta izstrādei. 
19. Sagatavot prezentācijai projekta materiālus. 
20.  Sniegt pirmo palīdzību. 
21.  Saudzēt apkārtējo vidi. 
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2. AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA 
 

2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānos 
 

 Programmas pašnovērtēšanas periodā notika nelielas izmaiĦas, kas 
saistītas ar RTU darbības aktivizēšanos studiju kvalitātes uzlabošanā. 
 Sakarā ar RTU 2007.g. 29.janvāra senāta lēmumu Nr.510 tika pieĦemts 
lēmums par studiju projektu ieviešanu profesionālās studiju programmās. 
 Mehatronikas Bakalaura profesionālo studiju programmu šīs izmaiĦas 
skāra visus kursus. Par šīm izmaiĦām tika izdots RTU mācību prorektora 
rīkojums 2008.g. 17.martā, Nr.02000-01/33: 
 I. Bakalaura profesionālo studiju programmā ,,Mehatronika - MCEO" 
izdarīt šādas izmaiĦas: 
 1. IekĜaut obligātās (A) daĜas sarakstā studiju projektus: 
  Aparātu konstruēšana (studiju projekts) - 3KP;    
  Energoelektronikas sistēmas (studiju projekts) - 3KP;   
  Datorvadības sistēmas (studiju projekts) - 2KP; 
 2. Mainīt apjomu obligātās daĜas studiju priekšmetam: 
  Datorvadības sistēmas un to projektēšana - no 4KP uz 2KP; 
 3. Pārcelt obligātās (A) daĜas studiju priekšmetu Mikroprocesu tehnika -
3KP uz ierobežotās izvēles specializējošo priekšmetu (B. 1.sadaĜa) sarakstu. 
 4.  Svītrot no obligāto priekšmetu (A. daĜa) saraksta studiju priekšmetu: 
  Konstruēšanas   pamati   -   3KP    un    no    ierobežotās    izvēles 
specializējošo priekšmetu saraksta (B. 1.sadaĜa) studiju priekšmetu: 
  Energoelektronikas sistēmu projektēšana - 3KP. 
 5. Aizstāt valsts pārbaudījumu (E) daĜā Bakalaura-inženiera integrētais 
projekts - 16 KP ar Bakalaura darbs ar projekta dalu - 16KP. 
 Arī 2010.gadā notika izmaiĦas. SaskaĦā ar RTU Mācību prorektora 
26.03.2010.gada Rīkojumu Nr.02000 – 01/23 tika noteikts: 
1. aizstāt obligātās (A) daĜas studiju priekšmetus 
1.1. „DetaĜu precizitāte un standartizācija - 3 KP” ar „Vispārīgā metroloăija -3 
KP”; 
1.2. „Mehānismu analīze un sintēze - 2 KP” ar ,,Aparātu konstruēšana - 2 KP”; 
1.3. „Skaitliskā analīze inženiermehānikā - 2 KP” ar ,,Mašīnu un aparātu 
elementi -2 KP”. 
2. ieviest prakses (D daĜa) kopējā apjoma (26 KP) sadalījumu 
2.1.  Ražošanas mācību prakse - 4 KP; 
2.2.  Konstruktoru prakse - 4 KP; 
2.3. Tehnoloăiskā prakse - 4 KP; 
2.4.  Pirmsdiploma prakse mehatronikā - 14 KP. 
 Pēdējās izmaiĦas deva iespēju programmā pastiprināt sagatavotību 
mehānikas jomā un praktiskās sagatavotības jomā, tādā veidā paaugstinot 
speciālistu kvalitāti. 
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2.2. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 
 RTU iekšējās kvalitātes jautājumus risina 2001.gada 17.decembra RTU 
Senāta sēdē Nr. 463 apstiprinātā Senāta studiju kvalitātes komisijā, kuras 
uzdevumos ietilpst: 

• Reālā stāvokĜa apzināšana, ko veic ar mērėtiecīgi organizētām 
aptaujām, studiju rezultātu analīzi, studiju programmu rīcībā esošo 
resursu izpēti.   

• Dažādu izglītojošu un ideju apmaiĦu rosinošu pasākumu organizēšana.  
• Mācību līdzekĜu izveides,  mūsdienīgu  mācību tehnoloăiju  ieviešanas  

un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas veicinošu 
pasākumu realizācija. 

• Uz Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi virzītu 
priekšlikumu izstrāde. 

 Studiju kvalitātes ikdienas jautājumus risina RTU iekšējā audita daĜa. 
 Atskaites periodā kā viens no būtiskiem jautājumiem bija par ikgadējo 

pašnovērtējumu ziĦojumu sastādīšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, 
kas tika pieĦemta Senāta Studiju kvalitātes komisijas 2008.gada 4.ferbruāra 
sēdē, prot. Nr.1 un noteikta ar 2008.g. 15.aprīĜa rektora Rīkojumu Nr. 3 – 28. 

Savukārt RTU iekšējā audita daĜa 2010.g. 6.janvārī sagatavoja ziĦojumu par 
studiju programmu pašnovērtēšanas procesa gaitu. (Minētie dokumenti atrodas 
MTI lietvedībā Rīgā, Ezermalas ielā 6k) 

Šie dokumenti attiecas arī uz apskatāmo studiju programmu „Mehatronika” 
un veicina augstāku kvalitātes nodrošināšanu šajā programmā. 

 
3. STUDIJU PROGRAMMAS „MEHATRONIKA” APRAKSTS 

 
 Profesionālā studiju programma „Mehatronika” paredz fundamentālo 
zinātĦu studiju kursu -Matemātika, Fizika, Materiālzinības, Tehniskā mehānika, 
kā arī teorētisko studiju kursu ciklu: Vispārīgā metroloăija, 
Elektropneimotehnika, Elektriskā piedziĦa, Mašīnu un aparātu elementi. 
 Profesionālā studiju programmā paredzēti arī nozares teorētiskie un 
informācijas tehnoloăijas studiju kursi: Varbūtības teorija un matemātiskā 
statistika, Matemātikas papildnodaĜas, Datormācība, Datorgrafika mašīnbūvē 
u.c. Nozares profesionālo specializāciju veido: Ražošanas tehnoloăijas pamati, 
Robottehnika, Programmēšanas valodas, Analogās iekārtas, Programmējamie 
loăiskie kontroleri PLC, Datorvadibas sistēmas un to projektēšana, Aparātu 
konstruēšana u.c. 
 Studiju programma ir paredzēti vispārizglītojošie, humanitārie/sociālie un 
ekonomikas/vadības studiju kursi, svešvaloda un ievads specialitātē 
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Programmas daĜu apjomi, to sadalījums. 
A. OBLIG ĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI           112 KP 
B.  IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI     20 KP    
1. Specializējošie priekšmeti                                                 9 KP 
2. Ekonomikas, vadības priekšmeti                                       4 KP 
3. Valodas                                                                              5 KP 
4. Humanitārie/sociālie priekšmeti                                        2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI                     6 KP 
D. PRAKSE                                                               26 KP 
E. GALA PĀRBAUDĪJUMI                                   16 KP 
Bakalaura darbs ar projekta daĜu  
                                                                      Kopā: 180 KP 
 Detalizēti studiju priekšmetu apraksti doti 4.pielikumā. 
 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 

 Vērtēšanas sistēmas pamatā Bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas 
iegūšanai ir fundamentālo, vispārizglītojošo, profilējošo obligāto, vispārējo, 
izvēles, humanitāri sociālo un ekonomikas priekšmetu zināšanu apguves līmeĦa 
novērtējums pēc 10 baĜĜu sistēmas. 
 Praktiskās pārbaudes sevī iekĜauj laboratorijas darbus, praktiskos darbus,  
studiju darbus un praksi. 

 Teorētisko zināšanu pārbaudē ietilpst ieskaites un eksāmeni. Izglītības 
apguves kārtība ietver secīgu studijas darbu izstrādāšanu, ieskaišu un eksāmenu 
kārtošanu, Bakalaura darba ar projekta daĜu izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  
 Praktiskā daĜā tiek atspoguĜotas zināšanas svarīgākos fundamentālos un 
nozares priekšmetos. Projekta daĜā tiek risināti aktuāli nozares tehnoloăiskie vai 
projektēšanas uzdevumi. Darba aizstāvēšana notiek atklātā valsts pārbaudījuma 
komisijas sēdē, kas sniedz pozitīvu vērtējumu, ja students spēj aprakstīt savā 
darbā veiktos uzdevumus un atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. 
 Inženieru   stdiju  priekšmetu   gala   pārbaudījumus   studenti   kārto 
rakstveidā un to rezultātus ieraksta diplomā: 

—  ražošanas tehnoloăijas pamati; 
—  elektropneimotehnika; 

—   precizitāte un drošuma pamati; 

—  robottehnika; 
—  automātiskās sensoru sistēmas; 
—  datoru vadības sistēmu projektēšana; 
—  mikroprocesoru tehnika; 

—  rūpnieciskās elektroniskās iekārtas; 
—  elektriskā piedziĦas vadība. 

 Inženierprojekta pamatā ir mehāniskās sistēmas izstrāde un analīze, tas 
vadībai izmantojot elektroniku un datortehniku. 
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 Atskaites periodā tika būtiski precizēta vērtēšanas sistēma RTU: 
29.03.2010 RTU Senātā apstiprināja jaunu nolikumu par studiju rezultātu 
vērtēšanu. 
 
 Tajā galvenie jaunumi ir šādi: 

- tiek skaidri nošėirti divi j ēdzieni - vērtējums (ko izsaka ar atzīmi vai ar 
ieskaitīts/neieskaitīts) un pārbaudījums (piemēram, eksāmens, projekta 
aizstāvēšana, kontroldarbs u.tml.); 

- gala vērtējums katrā priekšmetā ir tikai viens (viens ieraksts pārbaudes 
lapā) un to atĜauts izrēėināt no vairākiem komponentiem;  

- programmas A daĜas (obligātajiem) studiju priekšmetiem jānoslēdzas 
ar eksāmenu. IzĦēmumus jāsaskaĦo ar mācību prorektoru;  

- precizēts, ka eksāmenu sesija paredzēta tikai eksāmenu kārtošanai; 
-  nav vairs „ieskaišu grāmatiĦas” papīra formā, kas Ĝaus ietaupīt 

mācībspēku laiku un papīru, jo veicamo ierakstu skaits samazināsies vairāk nekā 
2 reizes (students savu „ieskaišu grāmatiĦu” jau tagad redz ORTUSā); 
 

5. PROGRAMMAS PRAKTISK Ā ĪSTENOŠANA 
 

5.1. Izmantoto studiju metožu lietderība programmas mērėu un 
uzdevumu sasniegšanā 

 
 Programmas realizācijā ir izmantotas esošās mācību metodes: kontakta 
stundas ar studentiem un pašu studentu individuālais darbs. 
 Pie kontakta stundām pieder: lekcijas, semināri, laboratoriju darbi, kā arī 
konsultācijas par Bakalaura darbu. 
 Pie pašu studentu individuālā darba pieder: darbs ar internetu par 
aktuāliem jautājumiem, darbs ar literatūru, grāmatām. 
 Visas šīs metodes tiek izmantotas Bakalauru sagatavošanā. 
 Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 
laboratorijas darbi. Samērā liels īpatsvars ir studentu patstāvīgajam darbam -
studiju programmā katru semestri ir paredzēta studiju darbu izstrāde. 
 Lekcijas notiek, izmantojot filmplēves un datrprojektorus. Praktiskās 
nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. 
 Katra mācību priekšmeta apmācības laikā studentiem ir jāizstrādā 
individuālie mājas darbi un kursa darbi. Pie eksāmeniem tiek pielaisti tikai tie 
studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības. 
Eksāmenu un ieskaišu rezultāti tiek fiksēti ieskaišu grāmatiĦā un eksaminācijas 
lapā.                      
 Atskaites periodā turpinājās darbi pie jaunās darbmašīnu laboratorijas 
apgūšanas, kurā ir divas CNC tipa mācību darbmašīnas, ar datora vadību. 
Laboratorijā ir arī aktīvā tāfele, kas būtiski izmaina un uzlabo pasniedzēja 
darbu. 
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 Uzskaitītās mācību metodes veicina programmas mērėu un uzdevumu 
sasniegšanu. 

5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība 
 

Akadēmiskais personāls dotās programmas īstenošanā sastādās no 3 
institūtu cilvēkiem (skat. 1.2. punktu): 

- MTI – 12 pedagogu štata vietas, no tiem 10 profesori; 
- IEEI – 11 pedagogu štata vietas, no tiem 9 profesori; 
- DADI – 22 pedagogu štata vietas, no tiem 2 profesori; 

 Šis akadēmiskais personāls veic aktīvu pētniecības darbu, ko raksturo 
sekojoši dati. 
 MTI.  Zinātniskais virziens: Cietu ėermeĦu virsmu statiskā 
kontaktmehānika. 
 ZiĦojumi svarīgākās konferencēs (pēdējos 3 gados kopā ap 60), no 
kuriem kā svarīgākos var atzīmēt: 

- Švabinskis I., LiniĦš O. Aluminium Detail End Milling and Surface 
 Roughness Engineering  Research // Scientific Journal of RTU. 6. 
 series., Mašīnzinātne un transports. - 1. vol. (2009), pp  6-41. 

- Rudzītis J., Krizbergs J., Odītis I., Torims T., Kumermanis M., 
Muižnieks G., StrazdiĦa I. Determination of 3D Surface Roughness 
Parameters by Using Cross-Section Methods // Scientific Journal of 
RTU. 6. series., Mašīnzinātne un transports. - 31. vol. (2009), pp.  71- 
74. 

- Torims T., Prizivaitis A., Pupainis J. The Impact of Grinding 
 Technological Regimes to the 3D  Roughess Parameters of 
 Cylindrical Surfaces // MESIC '09 Conference Proceedings, Spain, 
 Alcoy, 17.-19. June, 2009. – pp. 805-811. 

- Mironovs V., Boiko I., Muktepāvela F. AL-W-B Powder Composite 
 Materials // Transactions of the VSB – Technical University of 
 Ostrava, Metallurgical Series, 2009, Vol.LII, No.3, Czech Republic, 
 Ostravice - Beskydy, 24.-27. August, 2009. – pp. 157-162. 
 (Thomson Reuters Web of Science) 

-  ěitvinovs D., Rudzītis J. High-Frequency Vibration Analysis of Planet 
Gears of Two-Stage Planetary Gearmotor // Proceedings of  the 6th 
International Congress of Croatian Society of Mechanics  ICCSM, 
Croatia, Dubrovnik, 30.September-2. October, 2009. – pp.  1-6. 
(Thomson Reuters Web of Science) 

- Torims T., Vilcāns J., ZariĦš M., Avišāne A., Mokšins R. New 
Approach for the Crankshafts  Grinding and Determination of  the 
3D Surface Roughness Model for the Crankshaft Bearings // 
Proceedings of the 20th DAAAM International Symposium                    
Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & 
Education, Austria, Vīne, 25.-28. November, 2009. – pp. 1563-1564. 
(Thomson Reuters Web of Science) 
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- Kumermanis M., Rudzītis J., Torims T. Determination of 3D Surface 
 Roughness Parameters by Using Cross-Section Methods // 
 Proceedings of 9th International Conference of the European Society 
 for Precision Engineering & Nanotechnology, Spain, San Sebastian, 
 2.-5. June, 2009. – pp. 319-322. (Thomson Reuters Web of Science) 

- Napalkovs E. Product Data and Knowledge Management System for 
 WEB Conceptual Design // Proceedings of the International 
 Conference “The Modern Information Technology in the Innovation 
 Processes of the Industrial Enterprises” – MITIP2008, Czech 
 Republic, Prague, 12.-14. November, 2008. – pp. 222-227. 
 (Thomson Reuters Web of Science) 

- Dorošenko R., Holodovs B., Prīmanis Ē., Torims T. Уупрочнения 
 поверхностного слоя. // Proceedings, Исследование, разработка 
 и применение высоких технологий в промышленности,     
 KRIEVIJA, Sanpēterburga, 16.-17. oktobris, 2008. - 80-84. lpp.     
 (VINITI, SCOPUS, EBSCO) 

- Pikurs G., Bunga G. Design parameter effect on screw compressor 
 performance curves // Proceedings of XIII International Scientific 
 conference. - Doneck, Ukraine: Донецкий национальный 
 технический университет , 2007. – pp. 196-200. (VINITI,  SCOPUS, 

      EBSCO) 
- Boiko I., Lapkovskis V., Mironovs V. COMPOSITE DETAILS 

 FROM Fe-Cu POWDER MATERIALS // 17th Int. Baltic Conf. 
 rakstu krājums, Lithuania, Kaunas, 6.-7. November, 2008. – pp. 7-8. 
 (EBSCO, SCOPUS) 

- Mozga N., Sudnieks F. Методика подготовки операций 
 автоматизированной сборки резьбы на роторных автоматах: 
 Techniques of preparation of automated assembly operations for 
 threaded joints on rotary machines // In: International Virtual J. for 
 Science, Technics and Innovations  for the Industry „Machines, 
 Technologies, Materials” March 28-April 1, 2007, Sofia, Bulgaria. – 
 p. 129-132. (Thomson Reuters Web of Science) 

- Kromanis A., Krizbergs J. Development of prediction technique for 
 prediction of surface roughness according to technological 
 parameters // Inc: Proc. of the 2nd Manufacturing Engineering 
 Society Conference, Spein, Madrid, July 9-11, 2007. – p. 81-85. 
 (Thomson Reuters Web of Science) 
 
  
 Īstenotie projekti. 
ES un starptautiskās programmas: 
1.   ESF projekts nr. 2005/0139/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0028/0007 
„Bakalaura profesionālo studiju programmas „Mehatronika” pilnveidošana un 
studiju procesa kvalitātes uzlabošana RTU”. 
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2.   ESF projekts nr. 2005/0120/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0026/0007 
„Bakalaura profesionālo studiju programmas „Mašīnu un aparātu būvniecība” 
izveidošana un īstenošana RTU”. 
3.   ESF projekts nr. 2005/0215/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0056/0007 
„Augstākās profesionālās izglītības RTU programmas „Ražošanas tehnoloăija” 
studentu mācību prakses īstenošana”. 
4.   ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0130/0007 
,,RTU augstākās profesionālās izglītības mašīnbūves studiju programmu 
studentu tehnoloăiskās prakses īstenošana”. 
LZP fundamentālo un lietišėo pētījumu projekti:  
1.   „EĜĜas slāĦa parametru ietekme uz mašīnu detaĜu dilšanas intensitāti”, 
vadītājs prof. J. Rudzītis Z04.1193. 
2.   „DetaĜu formas noviržu mēriekārtu kalibrēšanas metodika”, vadītājs prof. J. 
KrizbergsZ04.1194. 
3.   „Kontakta mikrometināšanas procesa optimizācija viendzīslu un daudzīslu 
vadam ar plāksnīti”, vadītājs doc. A. FiĜipovs Z04.1176. 
4.   „Nediskrēti - loăiskās modelēšanas pielietošana metināšanas procesa izpēte 
un optimizācija”, vadītājs doc. I. Boiko Z05.1669. 
5.   „Materiālu iekšējās struktūras identificēšana ar fizikāla lauka izraisītas 
materiāla reakcijas analīzi un signālu apstrādes metodēm”, vadītājs vad. pētn. I. 
Matīss Z05.1651. 
6.   „Kokapstrādes  teorijas   un   apstrādes  variantu   izpēte,   izgatavošanas 
pilnveidošana un kvalitāte”, vadītājs prof. R. Dorošenko. 
7.    „Konceptuālā projektēšana koplietojuma informatīvā vidē, vadītājs, valsts 
emirit. Zinātnieks V.Zars - galv. izpildītājs E.Napalkovs” 
L īgumdarbi:  
1.  Līgums Nr. 212/08-SP 2008.g. 25.septembris starp RTU un A/S „Sidrabe” 
IZM-RTU p ētniecības projekti: 
1.  projekts     R7323     „Fe-Ni-Co     sakausējuma     un     vara     kontakta 
punktmetināšanas procesa izpēte”, vadītājs prof. J. Rudzītis. 
RTU pētniecības projekti: 
1.   „Precīzās mehānikas elementu virskārtas sagraušanas procesa izpēte”, 
vadītājs prof. J.Rudzītis. 
2.   „Precīzijas pāru virsmu tehnoloăiskais nodrošinājums salikšanai”, vadītājs 
prof. J.Rudzītis ZP - 2008/22. 
  
 IEEI.  Zinātniskais virziens: Jauna tipa pusvadītāju pārveidotāju izveide 
 ZiĦojumi svarīgākās konferencēs (pēdējos 3 gados kopā ap 90). Kā 
svarīgākos var atzīmēt: 

- Beinarts I., ěevčenkovs A. Usage algorithm of AI methods in control 
 of railway passengers coach environment parameters. Int. Conf. 
 ,,Increasing the European Rail System”, EURO-Žel 2009, 3-4 June, 
 2009, Zhilina, Slovakia. 



 

16

 

 

-  Bražis V., Gorobecs M., Grigāns L., Latkovskis L., ěevčenkovs A. 
 Optimization of energy consumption for light rail electric transport. 
 Int. Conf. ,,Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics 
 Systems", ITELMS'2009, 4-5 June, 2009, Panevezys, Lithuania. 

- ěeontjevs V., Liem K., Singh M., Miiller A., Kecskemēthy A. 
 Improved force control of a  compliant pneumatic-muscle driven 
 parallel platform. ECCOMAS Thematic Conf. ,,Multibody 
 Dynamics 2009", 29 June-2 July, 2009, Warszaw, Poland. 

- PurviĦš A., Krievs O., Steiks L, Ribickis L. Influence of the current 
 ripple on the hydrogen fuel  celi powered inverter system efficiency. 
 The 13th European Conf. on Power Electronics  and  Applications, 
 EPE 2009,  8-10  September,  2009, Barcelona, Spain. 

-  Balckars P., Beinarts I., Levcenkovs A. Control of heating processes 
 in electro transport mechatronic system using feed fonvard neural 
 network. The 4th Int. Conf. ,,Mechatronic Systems and Materials 
 2008", 14-17 July, 2008, Bialystok, Polland. 

- Bisenieks L., Galkins I., Stepanovs A. Comparison of a traditional 
 diode photovoltaic modei and simplified I-V curve based modei. The 
 5th Int. Symposium ,,Topical Problems in the Field of Electrical and 
 Power Engineering", 14-19 January, 2008, Kurresaare, Estonia. 

- Brazis V., Greivulis J., Ribickis L. Устройство пуска тягового 
 двигателя постоянного тока с сверхконденсаторным 
 накопителем. Шестая международная научно-практическая 
 конференция „Исследование, разработка и применение высоких 
 технологий в промышленности", 2008 г., Санкт-Петербург, 
 Россия. 

- Caiko J., Kunicina N., Ribickis L. Modern forms of electrical energy 
 education and training in energy saving. Int. Conf. Of Engineering 
 Education ICEE 2008, Budapest, Hungary 

- Gorobecs M., Levcenkovs A. Modelling of artificial neural network 
 controller for electric drive. The lOth Int. Conf. on Computer 
 Modelling and Simulation, 1-3 April, 2008, Cambridge, UK. 

- Kunicina N, Balckars P., Vinogradova B. Decision making of train 
 movement sequences for co - modal transport logistics systems. Int. 
 Conf. on Multiple Criteria Decision Making, MCDM 2008, 
 Auckland, New Zealand. 
  
 Īstenotie projekti. 
ES un starptautiskas programmas: 
1.  ES 7. IP projekts ,,Reserachers's night in Latvia", vadītājs prof. L.Ribickis. 
2. ES 7. IP projekts ,,Pan European Grid Advanced Simulation and State 
Estimation", PEGASE. Vadītāji: prof. A.Sauhats, prof. V.Čuvičins, prof. 
L.Ribickis. 
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3.  COST 356 ,,Towards the definition of a measurable environmenta]ly 
sustainable transport (EST)", vadītāja asoc.prof. N.KuĦicina. 
4.  COST IC0603 ,,Antenna Systems & Sensors for Information Society 
Technologies (ASSIST)", vadītāja vad.pētn. J.Čaiko. 
5.  COST IC0902 ,,Cognitive Radio and Networking for Cooperative 
Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks", vadītāja vad.pētn. J.Čaiko. 
6.  COST IC0806 ,,Intelligent Monitoring, Control and Security of CriticaJ 
Infrastructure Systems", vadītāji prof. L.Ribickis, asoc.prof. N.KuĦicina, prof. 
T.Juhna. 
 
 
LZP fundamentālo un lietišėo pētījumu projekti:  
1.  ’’Intelektuālās     lēmuma     atbalsta     sistēmas  elektriskā     transportā",     
vadītājs prof. A.ěevčenkovs.  
2. „Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un optimizācija", vadītājs prof. 
I.RaĦėis. 
L īgumdarbi:  
1.  ,,Tīkla sprieguma kvalitātes un harmoniskā sastāva analīze Rīgas Piena 
kombināta sauso piena produktu ražotnē", pasūtītājs AS ,,Rīgas Piena 
kombināts". 
2.   ,,Izpētīt un izdarīt slēdzienu par 2 LED gaismekĜu parametriem", pasūtītājs 
SIA ,,ArkiLED". 
3.  ,,Veikt   mikroshēmas   projektēšanu   atbilstoši   tehniskās   specifikācijas   
prasībām", pasūtītājs Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra. 
RTU fundamentālo un lietišėo pētījumu projekti:  
1.  ,,Asinhronās vilces piedziĦas rekuperācijas enerăijas uzkrājēju darbības 
optimizācija ar intelektuālo vadības sistēmu", vadītājs vad.pētn. V.Bražis. 
2.  ,,Autonomas ārējās apgaismošanas sistēmas izstrāde un izpēte Latvijas 
apstākĜos", vadītājs prof. I.Galkins. 
3.  ,,Elektroenerăijas     patēriĦa     samazināšana     modeĜu     eksperimentāla     
pārbaude elektroapgādes sistēmās", vadītāja vad.pētn. J.Čaiko. 
4. ,,Inovatīvu mūžizglītības apmācības moduĜu izstrāde ražošanas 
automatizācijā un mehatronisko sistēmu datorvadībā", vadītājs prof. L.Ribickis. 
5. ,,IT    produkta    ,,Virtuālo     laboratorijas    darbu    pakete    
energoelektronikā    un elektropiedziĦā"  izveides  principu  izpēte,  realizācija  
un  pilnveidošana",  vadītājs prof. I.RaĦėis. 
6.  ,,Multiaăentu     intelektuālo     elektrotransporta     sistēmu     modelēšana",     
vadītājs prof. A.ěevčenkovs. 
7.  ,,Paralēlā aktīvā filtra izstrāde nelineāru patērētāju harmonisko kropĜojumu 
un jaudas koeficienta kompensēšanai", vadītājs vad.pētn. O.Krievs. 
RTU pētniecības projekti: 
1. ,,Pilsētas sliežu elektrotransporta elektroenerăijas patēriĦa optimizācija ar 
daudzslaĦu hibrīdi apmācītiem neironu tīkliem", vadītājs vad.pētn. V.Bražis. 
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2. ,,Elektrotransporta  intelektuālo  vadības  sistēmu  modelēšana neparedzētu  
situāciju gadījumā", vadītājs prof. A.ěevčenkovs. 
  
 DADI.  Zinātniskais virziens: Sistēmu darbības korekcijas un 
atveseĜošanās datorvadība. 
 ZiĦojumi svarīgākās konferencēs: (pēdējos 3 gados apmēram kopā 30). 
Kā svarīgākās var atzīmēt: 

- Balodis G., Markovičs Z., Lauznis J. Development of online blood 
 pressure monitoring using wireless mobile technologies. 

- Alekseičevs M., Glazs A. Recognition using ensemble of neural 
 networks. The Int. Conf. on Aăents and Artificial Intelligence 
 ICAART'09, 1-2 January, 2009, Porto, Portugal. 

- Sisojevs A., Glazs A. Efficient approach to direct B-spline surface 
 rendering by a ray tracing.  The   17th  Int.  Conf.  on  Computer 
 Graphics,  Visualization  and Computer Vision WSCGf2009, 3-6 
 February, 2009, Plzen, The Czech Republic. 

- Zagursky V., Bliznjuk D. Approach to verification of mixed-signal 
 non-linear object. Int. Conf. ,,System Identification and Control 
 Problems", SICPRO-09, 26-30 January, 2009, Moscow, Russia. 

- Alekseičevs M., Glazs A. Recognition using ensemble of neural 
networks // Proc. of the Int. Conf. on Aăents and Artificial 
 Intelligence ICAART'09, Porto, Portugal, 1-2 January, 2009. - pp. 
 144-149. 

- Milasevica S., Prancane E. , Markovica I., Markovics Z. Knowledge 
 bases for arterial hypertensiom strategy selection: development and 
 estimation // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. ,,Biomedical 
 Engineering", Kaunas, Lithuania, 29-30 October, 2009.-pp. 208-213. 

- Bliznuks D., Zagurskis V., Approach for wireless resources Access 
 control//Proc. Of Int. Computer Symposium (ICS 2008), 13-15 
 November, 2008, Taipei, Taiwan.-Vol.I, pp. 141-145. 

-  Glazs A., Sisojevs A. A new approach of visualization of free-form 
 surfaces by a ray tracing   method.   The    14th   IEEE   
 Mediterranean   Electrotechnical   Int.   Conf. (MELECON'2008), 5-7 
 May, 2008, Ajaccio, France. 

- Balodis G., Lauznis J., Markovics Z. Real time ECG transmission 
 using wireless LAN // Proc. of    the Int.  Scientific Conf. ,,Applied 
 Information and Communication Technologies". - Jelgava, Latvia, 
 2008. - pp. 106-109. 

- Kārpies I., Markovica I., Markovics Z. Most effective two therapies 
 combination detection approach // Proc.  of Int.  Conf.  ,,Biomedical  
 Engineering". - Kaunas, Lithuania: Kaunas University of 
 Technology, 2008. - pp. 234-236. 
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 Īstenotie projekti. 
IZM-RTU pētniecības projekti: 
1. „Mobilā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloăiskās informācijas 
pārraidei ar atgriezenisko saiti”, vadītājs prof. Z.Markovičs. 
RTU pētniecības projekti: 
1. ,,Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā”, 
vadītājs prof. Z.Markovičs. 

  
 Akadēmiskā personāla pētniecības darbības apskats rāda, ka programmas 
uzturētājinstitūtos MTI, IEEI un DADI tiek veikts liela apjoma zinātniskais 
darbs, ka ir cieši saistīts studiju programmas „Mehatronika” sastāvdaĜām un 
priekšmetiem. 
 Gan pētniecības publikācijas, gan projektos dalību Ħem arī studenti (sīkāk 
par to šo jautājumu 7.nodaĜā „Studējošie”). 
 

5.3. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

 Programmas realizēšanas materiāli tehniskā bāze pamatā balstās uz šīs 
programmas bāzes  institūtu - MTI,  IEEI  un DADI materiāli tehnisko bāzi. 
 Bez tam mehatronikas studiju programmas vajadzībām šajos institūtos 
tika izveidotas speciālas laboratorijas: 

 MTI: 1) pneimoautomātikas laboratorija, kas izveidota uz firmas FESTO 
elementu bāzes un satur: 

 -    mini - rūpnīcas modeli ar 5 apstrādes pozīcijām: salikšana, urbšana, 
slīpēšana, galvaniskā pārklāšana, mērīšana. Apstrādes pozīcijas tiek vadītas ar 
centrālā datora palīdzību; 
 -    ražošanas      modulāros      stendus:      urbšanas,      pārvietošanas, 
pozicionēšanas u.c; 
  2) laboratorija darbmašīnu programvadībai, kurā iegādātas 2 CNC 
tipa darbmašīnas. 
 IEEI: elektronikas un tehnoloăisko procesu vadības laboratorija, kas 
izveidota uz General Electric, ABB un citu firmu iekārtu bāzes; 
 DADI: kontrolieru klase, kas izveidota uz jaunāko firmas SIEMENS 
kontrolieru bāzes un satur 11 darba vietas. 
 Tālākā programmas attīstība ir saistīta ar jaunu resursu izveidošanu, kas 
notika atskaites periodā. 
 Sagatavotas mācību grāmatas: 

- Rudzītis J., Odītis I. Precizitāte un drošums - Rīga: RTU izdevniecība 
2008-115.1 pp. 

- Lielpeters P., Gerinch E. Fluid Power 2008. 167 p. Riga. 
- Autoru kolektīvs „Zinātnes un tehnoloăijas vārdnīca" Norden AB Rīga 

2 izd. 2008.g.       
- J.OzoliĦš, Ē.GeriĦš, G. Muižnieks ,,lnženiermateriālu īpašības un 

marėēšana" 60 Ipp. 2008.g.;         
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- Ribickis L., Lečenkovs A., Gorobecs M., Programmēšanas tehnoloăijas 
industriālā elektronikā. Rīga, RTU, 2009, 72 lpp.   

- Gorobecs  M.,   ěevčenkovs   A.,   Ribickis   L.   Sistēmu   teorijas  
pamati   industriālā elektronikas modelēšanā. - Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2008. - 100 lpp. 

- Krievs  O.,  Ribickis  L.  Aktīvie  filtri  energoelektronikas  iekārtās. 
Rīga Izdevniecība, 2008. - 87 lpp. 

- Ribickis L. Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziĦa XIX gadsimtā.– 
Rīgā Izdevniecība, 2008. - 200 lpp. 

- Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziĦa mehatronikas sistēmās. –
Rīga Izdevniecība, 2008. - 287 lpp. 

  
 Programmas realizācijas uzlabošanai iegādātas laboratoriju iekārtas: 
 MTI 
 1. Metināšanas  pusautomāts  OrigoMig  300H  400V  -  Universāla  
 lokmetināšanas iekārta (KOMPLEKTS); 
 2. IPF Imageprograf PRINTERIS - lielformāta ploteris; 
 3. AutoDESK programmatūra AIP 2009; 
 4. Multimedija projektors Optoma EP761; 
 5. Digitālā videokamera mikroskopam IM 7200 MEIJI - mikrostruktūru 
 ievadīšanai datorā. 
 6. AtskaĦošanas aprīkojums interaktīvai tāfelei (Ez6k -102) 
 7. Hidroautomātikas iekārta - stends no SIA FESTO. 
 DADI 
 1. Klēpjdators Toshiba Portage R200 
 2. Plaukstdators HPIPAO HW 6915 Mobile Messenger - 3 gab. 
 3.  Digitālā kamera FujiFinaPix 5600 
 4. Epidiaskops Vega Opus4 
 5. Filmu projectors Medium 536P 
 6. Ekrāns Properta Proffesional MatteVVhite 180x180 
 7.  Datorsistēma DS3 NEO GX04 - 4 gab. 
 8. LCD monitori 19" - 4 gab. 
 9. Programmatūra CAD sistēma SolidvVorks EDU - 20 licences  
 IEEI 
 Par Eiropas sociālā fonda līdzekĜiem iegādāti jauni laboratorijas stendi 
elektriskās piedziĦas modelēšanā un testēšanā. 
 1  - saules bateriju pētīšanas ietaise; 
 2 - enerăētisko siltumelementu Fuel Celi izpētes sistēma; 
 3 - asinhrono dzinēju frekvenču pārveidotāju vadības principu izpēte; 
 4 - elektromotoru raksturlUcĦu un enerăētisko parametru datortestēšana. 
 Par  Eiropas sociālā fonda līdzekĜiem iegādāti 5 jauni un sevišėi 
moderni analogie oscilogrāfi, jauni digitālie testeri un mērinstrumenti. 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS VĒRTĒJUMS 
 

6.1. Atbilstība profesijas standartam 
  
 Bakalaura profesionālā studiju programma kā rāda zemāk pievienotā 
tabula atbilst profesijas standartam, kas apstiprināts ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas 2002.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.405 (Standarts dots 3.pielikumā). 
Standartā paredzēts:                                                   Programma paredzēts apjoms: 
1)  Vispārizglītojošie studiju priekšmeti  
      20 KP apjomā         20 KP 
2)  Nozares teorētiskie pamatpriekšmeti  
      37 KP apjomā                            37 KP 
3)  nozares profesionālās specializācijas  
      priekšmeti 74 KP apjomā                          74 KP 
4)  brīvās izvēles priekšmeti 6 KP apjomā                                   6 KP 

5)  prakse 26 KP  26 KP 

6)  valsts pārbaudījumi 16 KP  16 KP 
 Tālākā programmas attīstība tika saistīta ar studiju projektu iekĜaušanu 
programmā, mehānikas sagatavotības pastiprināšanu, kā arī praktiskās 
sagatavotības uzlabošanu (skat. dotā ziĦojuma 2.1.punktu). Līdz ar to tika veikta 
mehatronikas inženiera profesijas standarta aktualizācija, kuras projekts 
iesniegts LR Izglītības un zinātnes ministrijā 28.05.2010. 
 Līdz ar to varam secināt, ka studiju programmas perspektīvā attīstība 
notiek saskaĦā ar profesijas standarta attīstību. 
 

6.2. Studiju programmas perspektīva darba devēju skatījumā 
 
 Mehatronikas studiju programmas attīstības perspektīva ir cieši saistīta ar 
ražošanas attīstību Latvijā. Pēc lielāko darba devēju aptaujas (Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības uzĦēmēju asociācijas datiem) 2009.g. – 2010.g. 
pieaugs šīs nozares ražotās produkcijas apjoms un līdz ar to pieprasījums pēc 
inženiertehniskajiem, t.sk. mehatronikas, speciālistiem (V.RantiĦa ziĦojums: 
www.masoc.lv, 1.zīm.). 

 
1. Zīm. 
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 Tālākā ražošanas attīstība sakarā ar krīzi Latvijā un pasaulē samazinājās, 
kā rezultātā samazinājās pieprasījums pēc jauniem inženieriem. Taču visi pēdējo 
gadu izlaiduma mehatronikas inženieri ir dabūjuši darbu ražošanā. 
 Tas daĜēji saistīts ar to, ka inženieris mehatronikā nelielos uzĦēmumos, 
kas arī ir galvenokārt Latvijā, var aizstāt 3 speciālistus: mehāniėi, elektriėi un 
datorspeciālistu. 
 Tālākā perspektīvā prasība pēc inženieriem, t.sk. arī mehatroniėiem 
nostabilizēsies un būs nepieciešama to rāda Mašīnbūves asociācijas veiktais 
pētījums (2.zīm.) 
 UzĦēmumu attīstību ietekmē vairāki faktori, kā rāda 2.zīmējuma grafiks. 
Visaktuālākie faktori ir: 
 -    universāla darba spēka pielietošana (6.faktors); 

 -    jaunu speciālistu izmantošana (9.faktors); 

 -    jaunu zināšanu ieviešana ražošanā (12. faktors). 
 
 

 
 
2.zīm. Ietekmes faktoru vērt ējums: 1. Enerăijas un materiālu palielināta taupība; 2. 
Valdības lēmumu pielietošana; 3. ISO 9000 kvalitātes sertifikāts;       4. Kvalitatīvu izejviela un 
ražošanas tehnoloăiju pielietošana; 5. Personāla akreditācija; 6. Universāla darba spēka pielietošana; 
7. Atbildības palielināšana; 8. Mehāniėa un elektriėu sadarbības palielināšana; 9. Jaunu zināšanu 
iegūšana, izmantojot jaunus speciālistus; 10. Profesionālo iemaĦu strauja attīstība; 11. Būtisku darba 
iemaĦu prasību izvirzīšana; 12. Jaunu zināšanu ieviešana ražošanā; 13. Hidraulikas un pneimatikas 
lomas palielināšana; 14. Speciālu iekārtu pielietošana. 
 

 Iegūtā uzĦēmumu aptauja rāda, ka tuvākā nākotnē pieaugs jaunu zinošu 
speciālistu loma uzĦēmumos un tātad arī Mehatronikas studiju programmai ir 
paredzama perspektīva. 
 

7. STUDĒJOŠIE 
 

7.1. Studējošo skaits programmā 
 

 Uz pašnovērtējuma sagatavošanas brīdi 2010.g. jūnija mēnesi studējošo 
skaits programmā raksturojas sekojoši: 
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Studiju programma „Mehatronika” 
 

Studiju 
gads 

 

   Studentu skaits    

1.gadā 2.gadā 3.gadā 4.gadā 5.gadā KOPĀ ABSOLVENTI 

2004./05. 25 18 4 - - 47 - 
2005./06. 27 15 10 4 - 56 - 
2006./07. 26 26 8 7 3 72 3 
2007./08. 23 16 22 6 8 75 8 
2008./09. 20 17 15 18 6 76 6 
2009./10. 20 12 14 11 18 75 18 

 No tabulas redzams, ka studentu skaits programmā ir nostabilizējies. Pie 
uzĦemšanas 20 stud. I kursā studentu kopskaits svārstās ar 75 cilvēkiem 
programmā. 
 Absolventu skaits vidēji svārstās ap 40% – 60 % no imatrikulento 
studentu skaita, kas tehniskās specialitātēs nav slikts rādītājs. 
 

7.2. Studentu aptaujas 
 
 RTU regulāri tiek organizētas studentu aptaujas. Tās aptver gan 
studējošos, gan absolventus. 
 Studentiem tiek uzdoti 12 jautājumi, kuros tiek noskaidrota pasniedzēja 
attieksme pret mācību procesu dotajā priekšmetā (sagatavošanās nodarbībām, 
nodarbību organizēšana, nodarbību tehniskais nodrošinājums u.c.). 
 Savukārt studentiem dotas iespējas izteikt vērtējumus: 

- pilnībā piekrītu; 
- daĜēji piekrītu; 
- neitrāls vērtējums; 
- daĜēji nepiekrītu; 
- pilnībā nepiekrītu; 
- nav vērtējuma. 

 
Studentiem ir iespējas arī izteikt savus komentārus un ieteikumus par 

vērtējamo studiju priekšmetu. 
Vērtējumu rezultātus redz tikai vērtējamais pasniedzējs un viĦa tiešais 

priekšnieks. 
Mehatronikas programmas pasniedzēju vērtējums ir izteikti pozitīvs 

(vērtējumu materiāli atrodas MTI lietvedībā Ezermalas ielā 64, Rīgā). 
 

7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studenti aktīvi piedalās studiju programmas apspriešanā. Tā 2007.gada 
maija mēnesī pie dotās studiju programmas akreditācijas piedalījās visu kursu 
studenti, kas izteica vairākus priekšlikumus Akreditācijas Komisijai. 
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Bet tam katra semestra sākumā (septembra un janvāra mēnešos tiek 
organizētas MTI plānotāju sapulces ar studentu pārstāvjiem, lai veidotu 
optimālu nodarbību sarakstu). 

Pie pasniedzēju pārvēlēšanas arī tiek ievēroti studentu aptaujas dati. 
Atskaites gadā tie bija pozitīvi visiem pārvēlamiem pasniedzējiem. 

Jāatzīmē, ka mehatronikas studenti Ĝoti aktīvi izsaka priekšlikumus arī 
tekošā mācību gadā. Sakarā ar studentu ieteikumu pastiprināt mehatronikas 
programmā mehānisko ciklu TMF Dome 2009.g. 26.marta sēdē pieĦēma 
lēmumu: 

1. Izslēgt no programmas: 
MTM 341 Skaitliskā analīze inženiermehāniėa  - 2 KP 
DIM 208 Matemātiskās papildnodaĜas (mašīnzinībās) - 2 KP 

2. Aizstāt minētos mācību priekšmetus ar 
MAB 217 Mašīnu un aparātu elementi    - 2 KP 
MAB 270 Datorizētā projektēšana aparātu būvē  - 2 KP 
 
Mehatronikas studenti izrāda lielu interesi par pētniecības darbu. Tā 

asoc.profesora J.KaĦepa vadībā pētniecības darbu par Pneimoautomātikas 
problēmām veica 2 studenti (T.Zoss, V.Andrejevs). 

Profesora O.LiniĦa vadībā 3 studenti (T.Žirjanova, V.Čerpinskis, 
P.Konstantīnovs) sagatavoja robotizētu iekārtu konstrukcijas. 

Mehatronikas programmas III kursa studentu grupa apmeklēja FESTO 
firmas jaunāko iekārtu demonstrācijas autobusu. 

Studenti tiek regulāri iesaistīti MTI zinātnes grantos un citos projektos: 
LZP granti Z 04.1176 (vadītājs A.FiĜipovs) - 1 stud. 
  Z 04.1193 (vadītājs J.Rudzītis) - 1 stud.  

Z 04.1194 (vadītājs J.Krizbergs) - 1 stud. 
RTU ZP-2007/22 (vadītājs J.Rudzītis) - 1 stud. 

Studenti piedalās arī SZ konferenču darbā. Tā RTU ikgadējā studentu 
SZTK vidēji piedalās ap 10 studentu. 

7.4. Studentu prakses 

SaskaĦā ar RTU apstiprinātajām studiju programmām studentiem ir 
paredzētas prakses: 26 KP apjomā. 

Prakses organizācijas principi profesionālajām studiju programmām RTU 
noteikti ar RTU mācību prorektora 2002.gada 24.maija rīkojumu Nr. 61, 
saskaĦā ar kuru: 

1) prakses organizāciju veic prakses vadītājs no RTU struktūrvienībām; 
2) ar prakses vietu slēdz divpusēju prakses līgumu, kurā atspoguĜoti 

pušu pienākumi un atbildība. 
3) praksi īsteno saskaĦā ar prakses programmu, kuru izstrādā nozares 

studiju programmas komisija; 
4) studējošiem tiek izsniegti prakses individuālie uzdevumi. 
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Prakses organizēšanai paredzēts izmantot esošos MTI, IEEI un DADI 
sadarbības partnerus un darba devējus: Grindeks, Balticovo, Aldaris, Rīgas 
piena kombināts, Latvijas Balzāms, Latvijas Finieris, Valmieras stikla šėiedra, 
Rebir u.c. uzĦēmumus. 
 Sākot ar 2010.gadu tiek ieviestas ikgadējas prakses: 

- 1. kursā: Ražošanas mācību prakse, 4 KP; 
- 2.kursā: Konstruktoru prakse,  4 KP; 
- 3.kursā: Tehnoloăiskā prakse,  4 KP; 
- 4.kursā: Pirmsdiploma prakse,  14 KP 

Kopā: 26 KP 
 
 Šādas diferencētas prakses dod iespēju pastiprināt studentu praktiskās 
sagatavošanas līmeni, jo students biežāk ir kontaktā ar ražotājiem. 
 Prakšu dokumentācija glabājas MTI lietvedībā. 
 

8. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

8.1. Personāla raksturojums 
 

Mehatronikas studiju programmu veido galvenokārt 3 RTU institūtu 
akadēmiskais personāls (skat. 1.2. punktu). Šo institūtu vadošie pasniedzēji ir: 

MTI: profesors J.Rudzītis, LZA korespondētājloceklis Dr.sc.habil.ing., 
profesors J.Krizbeķgs, Dr.sc.ing., asoc.prof O.LiniĦš, Dr.sc.ing., asoc.prof. 
A.Kamols, Dr.sc.ing., asoc.prof. Fr.Sudnieks, asoc.prof. I.Odītis, Dr.sc.ing. 

IEEI: profesors L.Ribickis, LZA akadēmiėis Dr.sc.habil.ing., Dr.sc.ing., 
prof. I.RaĦėis, Dr.sc.habil.ing., prof. J.Greivulis, Dr.sc.habil.ing., Dr.sc.ing., 
docents J.Valeinis. 

DADI: profesors A.Glazs, Dr.sc.habil.ing., prof. Z.Markovičs, Dr.sc.ing.,  
docents  J.Salenieks,  Dr.sc.ing.,  docents L.Vingris, Dr.sc.ing. docents A.Ozols, 
Dr.sc.ing. docents A.Čipa, Dr.sc.ing. 

 
Kopā pa MTI 

Kvalifikācija Skaits % 
Profesori 5 23 
Asoc. profesori 5 18 
Docenti 10 45 
Lektori - - 
Asistenti 3 14 

Kopā: 22 100 
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Kopā pa IEEI 

Kvalifikācija Skaits % 
Profesori 5 45 
Asoc. profesori 4 37 
Docenti 1 9 
Lektori - - 
Asistenti 1 9 

Kopā: 11 100 
 

 
Kopā pa DADI 

Kvalifikācija Skaits % 
Profesori 3 14 
Asoc. profesori 3 14 
Docenti 8 35 
Lektori 5 23 
Asistenti 3 14 

Kopā: 22 100 
 
 Personāla apskats rāda, ka Mehatronikas programmu nodrošina augsti 
kvalificēts akadēmiskais personāls, kas aktīvi veic zinātnisko darbību, strādā 
dažādos projektos (skat. 5.2.punktu). Dotais akadēmiskais personāls nodrošina 
ap 90% Mehatronikas programmas disciplīnas. Pārējo daĜu sastāda 
matemātikas, fizikas un ėīmijas u.c. pasniedzēji. 
 

8.2. Akadēmiskā personāla atlase, apmācība un attīstība 
 

 Akadēmiskā personāla atlase notiek sistemātiski, izvērtējot apmācības 
studentus. Pēc bakalaura grāda iegūšanas labākiem studentiem tiek piedāvāts 
mācīties maăistrantūrā un pēc maăistra grāda iegūšanas tālāk mācīties 
doktorantūrā. 
 Šī attīstības ėēde ir sekojoša: 

- Bakalaura skaits – 100%; 
- Maăistru skaits – ~ 65% no bakalauru beidzēju skaita; 
- Doktoru skaits – ~ 60% no maăistrantūras beidzēju skaita. 

Apmēram 10% no uzĦemtajiem doktoriem sekmīgi beidz doktorantūru 
un kĜūst par akadēmiskā personāla rezervi. Pēdējos 6 gados ir notikusi sekojoša 
akadēmiskā personāla attīstība: 

Par asistentiem kĜuva: M.Kumermanis (2008.g.), G.Muižnieks (2008.g.), 
A.Kravalis (2009.g.), A.AvotiĦš (2009.g.). 

Par docentiem tika ievēlēti: N.Mozga (2008.g.), I.Boiko (2008.g.), 
A.FiĜipovs (2009.g.), T.Torims (2009.g.). 

Par profesoriem ievēlēti: I.Galkins (2009.g.), O.LiniĦš (2008.g.) u.c. 
Visi ievēlētie pasniedzēji ir relatīvi jauni cilvēki (35-50 g.), kas ir 

pietiekoši zinoši un kompetenti studentu apmācībai mūsdienu līmenī. 
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9. FINANSĒŠANAS AVOTI 
 
 Kā finansēšanas avotus studiju programmas attīstībai var minēt: 

- valsts budžeta dotāciju; 
- Eiropas sociālā fonda (ESF) un Eiropas attīstības fonda (ERAF) 

līdzekĜi; 
- zinātnes granti un projekti; 
- līgumi un projekti ar uzĦēmumiem. 

 
Valsts budžeta dotācijas programmai Mehatronika pēdējos gados 

samazinājās. MTI rīcībā tika nodots budžets ar sekojošu dinamiku: 
 

 2007/08.m.g. 2008/09.m.g. 2009/10.m.g. 
Studiju programma 
„Mehatronika” RMCE0 

6468 lati 6565 lati 6165 lati 

 
 Tā kā studentu skaits šajos mācību gados praktiski nesamazinājās (skat. 
7.1.punktu), tad uz 1 studējošo tiek izdalīti aptuveni par 10% mazāk naudas. 
  
 Eiropas fondu līdzekĜi raksturojas ar sekojošu dinamiku: 

 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
ESF 42 889 4354 - 
 
Zinātnes granti un projekti   

 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
LZP granti 15 000 15 000 13 000 
Projekti 10 000  10 000 4 000 
 
Līgumi un projekti ar uzĦēmējiem   

 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Līgumi 700 15 00 20 000 
    
 Finansēšanas apskats rāda, ka kopumā MTI rīcībā ir bijis diezgan liels 
finansējums, kas atĜāvis pārskata periodā izveidot 2 jaunas mācību 
laboratorijas (skat. 5.3.punktu) un nodrošināt studiju programmu gar ar 
tehniskiem līdzekĜiem, gan mācību materiāliem. 
 

10. ĀRĒJIE SAKARI 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

 MTI ir izveidojis labu sadarbību ar darba devējiem. Atskaites laikā notika 
sekojoša sadarbība prakšu jautājumos. Praksē tika nosūtīti studenti: 

1) konstruktoru praksē: 
SIA ,,Baltrotors” 
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SIA „Nākotne” 
SIA „Tehprojekts” 
A/S ,,Latvijas finieris” 
A/S ,,RVR” 
A/S ,,RER” 
A/S ,.Sidrabe” 
A/S ,,VEF, Radiotehnika”  
SIA ,,ELMI” 
SIA ,,FESTO” 
u.c. 

2) tehnologu praksē: 
A/S ,,RVR” 
A/S ,,Sidrabe” 
SIA ,,ELMI” 

Bez tam 2008.g. maija mēnesī notika MTI absolventu un patreizējo 
darba devēju salidojums, kurā piedalījās ap 300 cilvēku, kuri atbildēja uz 
aktuāliem mūsdienu apmācības jautājumiem: 

IEEI . Ar darba devējiem izveidojies ciešs kontakts caur Latvijas 
elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju LETERA, kuras valdes 
loceklis ir šīs programmas direktors prof. L.Ribickis. Regulāri tiek apspriestas 
prasības pret beidzēju kvalifikāciju, blīvajām darba vietām un citi jautājumi. 
Izveidojušies cieši individuālie kontakti starp katedras pasniedzējiem un 
asociācijas organizācijas vadītājiem. Sevišėi ciešas saites ir ar Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīcu un tās meitas organizācijām. 

DADI  sadarbojas ar tātām firmām kā ,,Microsoft" SIA "SIEMENS", 
SIA "OLIMPS", SIA "INTEGRIS", SIA "KLINKMANN VILLA"  u.c. 
Pasniedzēju kolektīvam turpinājās sadarbība arī ar SIA "ANDI", SIA "IBM 
Latvija", SIA "ELKO", SIA "Schneider Electric", Latvijas Elektrorūpniecības 
Biznesa inovāciju centru, A/S REX ,,Technologies", RTU Tehnoloăisko parku 
u.c. No 2002.g. uz SIEMENS automatizācijas tehnoloăiju klases materiāli 
tehniskās bāzes tiek veikta bakalauru apmācība. 
 

10.2. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

MTI ir laba sadarbība starptautiskā jomā. Studenti tiek uzaicināti uz 
konferencēm, semināriem un citiem pasākumiem ārzemēs. No pēdējo gadu  
konferencēm varam atzīmēt: 

- Istanbul TU (Turcija) augusts, 2008; 
- Teplicke TU (Slovākija), augusts, 2008; 
- Bergamo Univ. (Itālija), septembris, 2008; 
- Imenava TU (Vācija), septembris, 2008; 
- Exeter, Pētn. centrs (Anglija), septembris, 2008; 
- Kauna (Lietuva), novembris, 2008; 
- San Sebastian, Spānija, Jūnijs, 2009; 
- Alcoy, Spānija, jūnijs, 2009; 
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- GomeĜa, Baltkrievija, jūnijs, 2009. 
MTI sadarbojas arī ar citām augstskolām akadēmiskā personāla 

apmaiĦas jomā. 2009.g. maija mēnesī MTI pasniedzēji apmeklēja Tallinas 
TU (G.Muižnieks) un Stokholmas karalisko universitāti, Zviedrija 
(O.Tokmačovs, K.Kravalis). 

Savukārt MTI pasniedzēji 2009. gadā apmeklēja 6 ārzemju 
augstskolas, kurās tie nolasīja referātus semināros un konferencēs: 
- San Sebastian, Spānija – prof. J.Rudzītis; 
- Alcoy, Spānija - doc. T.Torims; 
- Exeter, Anglija - prof. J.Rudzītis; 
- Ilmenava, Vācija - prof. O.LiniĦš; ' 
- Kauna, Lietuva - doc. I.Boiko; 
- Tallina, Igaunija - doc. T.Torims. 

IEEI pasniedzēji regulāri kontaktējas ar Lietuvas un Igaunijas tehnisko 
augstskolu radniecisko specialitāšu pasniedzējiem. Viens no profesionālo 
bakalauru programmas vadošajiem pasniedzējiem Lija Galkins 2006./2007. 
m.g. stažējās Tallinnas Tehniskajā universitātē kā vadošais pētnieks, kā arī 
turpināja stažēties Tallinnas Tehniskajā universitātē kā pētnieks arī 2007./08. 
m.g. Pēdējā gadā I.Galkins stažējās arī Japānā Tokio tehniskajā universitātē. 

Latvijā līdzīgas programmas tiek realizētas LLU un LJA, un tajās aktīvi 
iesaistās IEEI akadēmiskais personāls. Tā, profesors Ivars RaĦėis ir arī LJA 
profesors, bet profesors J.Greivulis sadarbojas gan ar LLU, gan LJA attiecīgo 
elektrotehnisko programmu akadēmisko personālu, veidojot kopējus 
zinātniskos projektus. 

Profesors I.RaĦėis arī stažējies Stokholmas KTH energoelektronikas 
profesora grupā. Profesors LRibickis ir Eiropas PEMC (Power Electronic and 
Motion Control) Padomes loceklis un pastāvīgi uztur koordinējošās saites ar 
šīs specialitātes pārstāvjiem dažādās Eiropas augstskolās. Profesors J.Greivulis 
sadarbojas ar Harkovas Valsts Tehnoloăisko universitāti.  

DADI akadēmiskajam personālam ir nodibinājusies sadarbība ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloăijas fakultāti. Atsevišėus 
studiju kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z.Markovičs, doc. E.Stalidzāns 
un doc. A.Ozols, datortīklu virzienā - prof. V.Zagurskis, asoc.prof. A.Baums, 
doc. A.Ermuiža. Minētie pasniedzēji bija iesaistīti LLU projektā par 
akadēmisko kursu sagatavošanu Eiropas Sociālo fondu finansējuma ietvaros. 

DADI cieši sadarbojas ar Kaunas Tehnoloăisko universitāti medicīnisko 
attēlu apstrādes virzienā, bioloăisko procesu modelēšanas un datorvadības 
virzienā. 

DADI institūts ir iekĜauts kā viens no 26 partneriem starptautiskā 
projektā ,,Medical Image processing, Interpretation and Archiving”, projekta 
koordinators Kaunas Tehnoloăiskā universitāte. 

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā profesors A.Glazs ir 
Pattern Recognition Societv (USA) loceklis. 
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Bez tam arī atsevišėi studenti individuāli, izmantojot dažādas 
starpaugstskolu sadarbības programmas, cenšas sadarboties ar ārzemju 
augstskolām: 

- I.KuĜešovs, apgūst maăistra studijas Frankfurtes Universitātē 
(Vācija), 2009.g.; 

- G.Dlohi 1 semestris Vācijas mašīnbūves specialitātes augstskolā, 
2010.g.; 
- J.Zirjanova, maăistra studijas Anglijas augstskolā, 2010.g.; 
- S.Šarapojs 1.kursa maăistra studijas Zviedrijas augstskolā, 2010.g.; 
- T.Zoss, Tallinas TU (Igaunija), 2009.g. 

 
Izcilu panākumu guva Mehatronikas programmas 4. kursa students 

Ābele Māris, kurš Latvijā nodarbojas ar robotu būvi. ViĦa robots ieguva 2. 
vietu Starptautiskajās sacensībās robottehnikā ASV š.g. aprīlī. 
 

11. STUDIJU IESPĒJAS PROGRAMMAS LIKVID ĀCIJAS GADĪJUMĀ 
 
 Programmas likvidācijas gadījumā studentiem ir iespēja turpināt 
izglītību studiju programmā „Mašīnu un aparātu būvniecība” kas ir ar līdzīgu 
profilu: 
 - studiju ilgums – 4 gadi 
 - apjoms  – 180 KP 
 - iespējamā kvalifikācija, grāds 
  - Bakalaura profesionālais grāds mašīnu un aparātu būvniecībā, 
mehānikas inženieris 
 - programmas turētāji – Mašīnbūves tehnoloăijas institūts. 
 

12. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 
 Mehatronikas studiju programma ir plaša profila speciālistu 
sagatavošanas programma. Galvenā kadru pasūtītāja un saĦēmēja ir 
Mašīnbūves nozare. Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 
uzĦēmēju asociācija (vadītājs V.RantiĦš) rāda, ka ražošana Latvijā pēc krīzes ir 
nostabilizējusies un pieprasījums pēc inženieriem t.sk. arī mehatroniėiem ir 
nostabilizējies (skat. 6.2.p-tu). 
 To rāda arī pēdējo gadu studentu 1. kursa uzĦemšanas rezultāti: uz 
mehatronikas programmu ir konkurss – 1,25. 
 Izejot no šīs situācijas analīzes varam prognozēt sekojošu programmas 
attīstību: 

Studentu uzĦemšana 1. kursā 
Gads 

Skaits 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Studenti 20 25 25 25 25 25 25 
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13. PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA KOPĒJĀ ANAL ĪZE 

Studiju programmas „Mehatronika” pašnovērtējuma ziĦojums atĜauj 
izdarīt sekojošus secinājumus. 

Programmas stiprās puses: 
1. Programmai ir visa nepieciešamā mācību dokumentācija Bakalauru 

profesionālo studiju organizēšanai. Tā var nodrošināt augstākās 
profesionālās izglītības grādu un kvalifikāciju iegūšanu: 
- grāds: bakalaura profesionālais grāds mehatronika; 
- Kvalifik ācija: inženieris mehatronika. 

2. Programmas  studiju  organizācija un  vadība  atbilst  vispārpieĦemtiem 
principiem un Rīgas tehniskās Universitātes normativiem dokumentiem: 

- studiju programmas ir izstrādātas, pieĦemtas un apstiprinātas saskaĦā ar 
RTU Senāta noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus; 

3. Studiju  programmas   akadēmiskais  personāls   ir  ar  augstu  zinātnisku 
kvalifikāciju (77% ar zinātniskajiem grādiem) un darba pieredzi. Mācību 
priekšmetu lektoru korpuss sastāv tikai no profesoriem un docentiem, kas ir 
pamatdarbā RTU. 
4. Materiāli-tehniskā    bāze    programmas    apgūšanai    ir    pietiekoša.    Ir 

laboratorijas, kas jau patreiz atbilst Eiropas valstu labāko augstskolu 
prasībām, piemēram, laboratorija, izveidota uz firmas "FESTO" tehnikas 
bāzes. Notiek programmas materiāli-tehniskās bāzes atjaunināšana. 

Programmas vājās puses: 
1. Perspektīvā nepieciešama laboratorijas iekārtu atjaunošana un jaunu datoru 

parka paplašināšana un šajā sakarībā valsts finanšu izdalīšana. 
2. Akadēmiskais personāls, sevišėi profesori, ir pensijas un pirmspensijas 

vecuma. Nepieciešama jaunu mācību spēku piesaiste, taču tā ir saistīta ar 
valsts līmeĦa augstskolu finansējuma sakārtošanu 

3. Programmas disciplīnās trūkst mūsdienīga literatūra, žurnāli, kurus RTU 
finansu trūkuma dēĜ nevar pilnvērtīgi iegādāties vai pasūtīt. 

 
 
 
 

Programmas vadītājs, profesors    J.Rudzītis 
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PAPILDIN ĀJUMI 
pieteikumam profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Mehatronika ” akreditācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Programmas direktors 

RTU profesors Jānis Rudzītis 

________________________ 
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1. VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 

 

 Sakarā ar AIKNC 05.07.2010 vēstuli Nr. 3 – 2/191 (skat. 1.pielikumu) 

pēc AIKNC akreditācijai iesniegtās profesionālā bakalaura studiju programmas 
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„Mehatronika” pašnovērtējuma ziĦojuma sākotnējās ekspertīzes papildus vēl 

jāiesniedz sekojošas ziĦas: 

1. Precizētu studiju programmas kodu un studiju programmas īstenošanas 

formu; 

2. Informāciju par veiktajām absolventu aptaujām; 

3. Salīdzinājumu ar tāda paša līmeĦa līdzīgām akreditētām studiju 

programmām Latvijas augstskolās; 

4. Salīdzinājums ar vismaz 2 ES valstu augstskolu studiju programmām;  

5. Informāciju par ikgadējiem programmas pašnovērtējuma ziĦojumiem no 

2004. – 2010.gadam. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS KODS UN PROGRAMMAS  

ĪSTENOŠANAS FORMA 

 

 Studiju programmas kods: 42521 – saskaĦā ar RTU 2010.gada 29.marta 

Senāta lēmumu (protokols Nr.539) „Par uzĦemšanas plānu 2010.gadā 

pamatstudijās” (2.pielikums). 

  Programmas īstenošanas forma : Pilna laika (neklātienes) studijas 

 

3. INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJĀM ABSOLVENTU APTAUJĀM 

 

Īsa informācija par studentu aptaujām ir dota akreditācijas pieteikuma 

pamattekstā (7.2. punkts). Papildus tam var atzīmēt, ka absolventu aptaujas 

tiek veiktas saskaĦā ar RTU sistēmu „ORTUS” katru semestri, kurā 

maăistriem (kā bakalaura studiju absolventiem ir dotas iespējas piedalīties 

aptaujā par pasniedzēju kvalitāti (anketēšanas rezultātu piemēri doti 3. 

pielikumā). 

Plaša absolventu aptauja notiek MTI studentu salidojumos, kuri tiek 

organizēti ik pa 5 gadiem. 

Pēdējais salidojums notika 16.05.2008, kurā dalību Ħēma ap 180 

absolventu, t.sk. arī mehatronikas absolventi. Salidojuma materiāli atrodas 

MTI lietvedībā, Ezermalas ielā 6k, Rīgā. 

Bez tam atsevišėas absolventu, t.sk. arī mehatronikas absolventu 

aptaujas veic arī šīs programmas uzturētājkatedras: DADI (Datorvadības, 
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automātikas un datortehnikas institūts) un IEEI (Industriālās elektronikas 

elektropiedziĦas institūts). 4.pielikumā doti DADI absolventu aptaujas dati. 

Arī studentu parlaments organizē studentu aptaujas un ar to rezultātiem 

iepazīstina profesionālās katedras. 5.pielikumā dota studiju programmas 

„Mehatronika” aptauja, kuru veicis studentu parlaments. Visās aptaujās par 

Mehatronikas programmu iegūts pozitīvs rezultāts. 

 

4. SALĪDZINĀJUMS AR TĀDA PAŠA LĪMEĥA PROGRAMMĀM 

LATVIJAS AUGSTSKOLĀS 

 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju 

programma „Mehatronika” Latvijā bez RTU tiek apgūta vēl tikai vienā 

augstskolā – Rēzeknes augstskolā. Šī programma ir akreditēta līdz 31.12.2015. 

(6.pielikums). 

Tā kā šī programma tika veidota sadarbībā ar RTU (Vienošanās Nr. 9 – 

16/111 no 06.03.3007 skat. 7.pielikumu) starp abām programmām nav būtisku 

atšėirību. Redakcionāla rakstura atšėirības ir dažādu priekšmetu nosaukumos. 

Piemēram, 

RA RTU 

1) Tehniskā grafika; 1) Datorgrafika;  

2) Metālapstrādes tehnoloăijas. 2) Ražošanas tehnoloăijas pamati; 

u.c. u.c. 

 
5. SALĪDZINĀJUMS AR DIVĀM ES VALSTU AUGSTSKOLU 

STUDIJU PROGRAMMĀM 

 

 Salīdzināšanai ar RTU mehatronikas programmu izvēlētas 3 Eiropas 

valstu 

augstskolu programmas: Augsburgas pielietojamo zinatĦu universitāte (APZU, 

Vacija), Pāgas Tehniskā universitāte (PTU, Čehija) un Tallinas Tehniskā 

universitāte (TTU, Igaunija). 

 Tā kā katrā augstskolā ir savs kredītpunktu traktējums, ka arī  dažādi 

inženieru apmācības  ilgumi, uzskatāms salīdzinājums  iespējams pa 

priekšmetu blokiem – procentuāls. 
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 Kā priekšmetu bloki izvelēti tie, kas minēti profesijas standartā un 

raksturo nozares priekšmetus. 

 Studiju programmu salīdzināšana dota sekojošā tabulā. Redzam, ka 

atšėirības starp minēto augstskolu programmām ir nelielas (pa priekšmetu 

blokiem 2-3 %), kas izskaidrojams ar katras augstskolas apmācības specifiku. 

 Līdz ar to varam secināt, ka Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātā 

studiju programma mehatronikā būtiski neatšėiras no Eiropas valstu tehnisko 

augstskolu programmām.  

RTU studiju programmas Mehatronika salīdzinājums ar 
Augsburgas pielietojamo zinātĦu universitātes (APZU, Vācija), Prāgas 

Tehniskas universitātes (PTU, Čehija) un Tallinas Tehniskas universitātes 
(TTU, Igaunija) programm ām 

 

 

6. INFORMĀCIJA PAR IKGADĒJIEM PROGRAMMAS 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMIEM 

 

Pēc studiju programmas „Mehatronika” akreditācijas (02.07.2004) katru 

gadu tika sagatavoti pašnovērtējuma ziĦojumi, kurus apstiprināja RTU Senāts: 

Gads 
ZiĦojuma recenzents, 

vērtējums 
Apstiprināts Senātā 

2004 Profesors J.Ėipsna, 2005.g. 24.aprīlī 
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pozitīvs vērtējums Nr.495 

2005 Profesors J.Ėipsna, 

pozitīvs vērtējums 

2006.g. 24.aprīlī 

Nr.504 

2006 Profesors J.Ėipsna, 

pozitīvs vērtējums 

2007.g. 26.martā 

Nr.512 

2007/2008* Profesore A.ViĜumsone, 

pozitīvs vērtējums 

2008.g. 29.septembrī 

Nr.525 

2008/2009 Profesors J.Smirnovs, 

pozitīvs vērtējums 

2009.g. 26.oktobrī 

Nr.535 

2009/2010 Asoc.profesors A.Balodis, 

pozitīvs vērtējums 

    2010.g. 3.jūnija  **  

TMF Domes sēde 

Nr.47 

 

 Pašnovērtējuma ziĦojumi atrodami MTI lietvedībā Ezermalas ielā 6k, 

Rīgā. 

 

______________ 

* Ar šo mācību gadu ar RTU Senāta lēmumu tiek izmainīti pašnovērtējuma 

ziĦojumu termiĦi; 

** 2009/2010 m.g. pašnovērtējuma ziĦojumus paredzēts apstiprināt 2010.g. 

novembra mēneša RTU Senāta sēdē. 
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1. Vispārīgā informācija par programmu

Profesionālo  studiju  programma  „Mehatronika”  izveidota  ar  Rīgas  Tehniskās 
universitātes 2002.gada 28.janvāra Senāta lēmumu (protokols Nr. 464.) Tā darbojas RTU 
Transporta  un mašīnzinību fakultātē  (turpmāk tekstā TMZF) un bāzējas  uz trim savās 
nozarēs vadošiem institūtiem. 

• Mehānikā  –  Mašīnbūves  tehnoloģijas  institūts  (MTI),  direktors,  profesors, 
Dr.sc.habil.ing. J.Rudzītis (mehatronikas programmas vadītājs);

• Elektronikā,  elektrotehnikā –  Industriālās  elektronikas  un  elektropiedziņas 
institūts (IEEI), direktors, profesors, Dr.sc.habil. L.Ribickis;

• Datortehnikā – Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts (DADI), 
direktors profesors, Dr.sc.habil.ing. A.Glazs

Profesionālā studiju programma ir akreditēta ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
Akreditācijas  komisijas  2004.gada 09.jūnija  lēmumu Nr.  738 uz  6 gadiem līdz  2010.g. 
31.decembrim.

2004. gada laikā profesionālā studiju programmā „Mehatronika” tika izdarītas dažas 
izmaiņas  saskaņā  ar  Akreditācijas  komisijas  ieteikumiem  un  jaunpieņemto  likumu 
prasībām. Šīs izmaiņas tiek atspoguļotas dotajā pašnovērtēšanas ziņojumā un ir vērstas 
uz studiju programmas realizācijas uzlabošanu.

2. Studiju programmas realizācija 2005.gadā

2.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un to izpilde

Bakalaura  akadēmiskās  studiju  programmas  “Ražošanas  tehnoloģija”  mērķis ir 
sniegt teorētiskās zināšanas, kā arī pētniecības iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas, 
lai  turpinātu  izglītību  augstākā  līmeņa  akadēmiskajās  vai  profesionālajās  Ražošanas 
tehnoloģijas studiju programmās.

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas “Ražošanas tehnoloģija”  uzdevums ir 
lekcijās, praktiskajās nodarbībās un bakalaura darba izstrādes laikā apgūt zināšanas par 
fundamentālo  zinātņu  pamatiem,  vispārizglītojošiem  humanitārajiem  un  sociāliem 
priekšmetiem  kā  arī  studiju  programmai  atbilstošiem  speciāliem  teorētiskiem 
priekšmetiem.

2.2. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

Lai izpildītu LR Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumus Nr.2 “Noteikumi 
par  valsts  akadēmiskās  izglītības  standartu”  RTU  Senāts  2002.gada  25.februārī  ar 
lēmumu Nr.465 noteica Bakalaura akadēmisko studiju programmu struktūru (1.pielikums).

Šī lēmuma rezultātā tika pārstrādāta Ražošanas tehnoloģijas studiju programmas 
Bakalaura  akadēmiskā  studiju  programma.  Izmaiņas  veiktas  galvenokārt  samazinot 
obligāto studiju priekšmetu skaitu un ievedot jaunas modernas disciplinas – Datorgrafika 
mašīnbūvē,  Kvalitātes  vadība  u.c.,  ievērojot  Akreditācijas  komisijas  21.11.01 
rekomendācijas. Jaunā Bakalaura akadēmisko studiju programma dota 2.pielikumā.

2.3. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Pārstrādātā  Bakalaura  akadēmiskā  studiju  programma  atbilst  augšminētajam 
akadēmiskās izglītības standartam, kurš nosaka bakalaura darbu ar apjomu ne mazāk kā 
10 KP un obligātās izvēles disciplinu daļu ne mazāku kā 20 KP un citas prasības.
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2.4. Izmaiņas studiju programmas realizācijā

Veiktas nelielas izmaiņas Bakalaura akadēmiskais studiju programmas realizācijā. 
Izmainīti kreditpunkti disciplinās: Materiālzinību pamati (no1 uz 2 KP), Detaļu precizitāte 
(no 3 uz 2 KP),  Industriālā tehnoloģija (no 4 uz 3 KP).

Izmaiņas uzlabo studiju programmas sabalansētību par minētajām disciplinām.
Sakarā ar Bakalaura darba īpatnējā apjoma palielināšanos studiju programmā (no 3 

uz 10 KP) izmainīta šī darba izpildes organizācija, vadīšana un aizstāvēšana, kas kopumā 
nodrošina bakalaura darba augstāku kvalitāti.

2.5. Studiju programmas praktiskā realizācija

Materiāli tehniskā bāze.
1) Uzsākta multiprojektoru lietošana lekcijās Mašīnu elementu priekšmetā (RKI);
2) Datorklase  Ezermalas  ielā  6  –  324  papildus  aprīkota  ar  stacionāru 

multiprojektoru (RKI);
3) Iegādāts plēvju projektors 3M 2660 (RKI), kopēšanas iekārta FC228 (IBSI);
4) Pneimoautomātiskas laboratorija papildināta ar jaunu laboratorijas darbu (ARAI);
5) Iegādāts tekstu un zīmējumu skaneris Canoscan D1250 U2 (USB) (ARAI);
6) Iegādāta multifunkcionālā perifērijas iekārta HP psc 2210 (IBSI).

Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā.
Labākie bakalauru studiju III kursa studenti ir iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā 

darbā. Tādi ir: ARAI – 10; RKI – 2; IBSI – 2. Ziņojumi konferencēs parasti tiek nolasīti 
nākošā kursā.

Studentu kontingents.
Studenti Bakalaura studijā atskaites gadā tiek uzņemti saskaņā ar RTU apstiprināto 

plānu:
I kurss – 16
II kurss – 24
III kurss – 12
    Kopā:     57

Akadēmiskais personāls.
Akadēmiskais  personāls  atskaites  gadā  ir  palicis  nemainīgs.  Kopsummā 

Ražošanas  tehnoloģijas  studiju  programmā  piedalās  23  pasniedzēji  –  atbildīgie  par 
priekšmetiem, no kuriem :

- profesori ir 5 (17%);
- asoc. profesori ir 4 (13%);
- docenti ir 16 (53%);
- lektori ir 5 (17%).

Personāls ar vecumu virs 60 gadiem sastāda 50%.

2.6. Pašnovērtējums

2002.gadā Ražošanas tehnoloģijas Bakalaura akadēmiskajā studiju programmā ir 
veiktas izmaiņas, kas atbilst akadēmiskās izglītības standarta un Akreditācijas komisijas 
prasībām.
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3. Pašnovērtējuma ziņojums par maģistra akadēmisko studiju programmu

3.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Maģistru akadēmiskās studiju programmas “Ražošanas tehnoloģija” mērķis ir sniegt 
teorētiskās  zināšanas,  kā  arī  pētniecības  iemaņas  inženierzinātņu  grupas  mašīnzinību 
nozares Ražošanas tehnoloģijas jautājumos, lai sagatavotu studējošos tālākām studijām 
doktorantūrā.

Šīs studiju programmas uzdevums ir sniegt padziļinātas zināšanas fundamentālajos 
priekšmetos kā arī Ražošanas tehnoloģijai atbilstošos speciālos priekšmetos.

3.2. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

Ražošanas tehnoloģijas Maģistru akadēmiskā studiju programmā ir veiktas līdzīgas 
izmaiņas, kā šī pašnovērtējuma Bakalaura programmā.

Atbilstoši  LR  Ministru  kabineta  2002.gada  3.janvāra  noteikumiem  Nr.2  un  RTU 
2002.gada  25.februāra  Senāta  lēmumam  Nr.465  tika  pārstrādāta  esošā  maģistru 
akadēmiskā studiju programma (3.pielikums).

Līdz ar to RTU pāriet uz divgadīgām maģistra akadēmiskājām studijām agrāko trīs 
gadu vietā.

Izmaiņu rezultātā iegūta uzlabota studiju programma, kas atbilst MK noteikumu Nr.2 
un Akreditācijas komisijas prasībām (4.pielikums).

3.3. Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmas praktiskajā realizācijā tiek izmantota tā pati atjaunotā materiāli 
tehniskā bāze, kas uzrādīta 2.5.punktā.

Programmas  maģistranti  aktīvi  piedalās  pētnieciskā  darbā.  2000.gadā  ar 
ziņojumiem RTU 43.Studentu zinātniskā un tehniskajā konferencē piedalījās:

- 4 studenti (ARAI);
- 8 studenti (IBSI).
Studentu skaits Maģistru akadēmiskajā studiju programmā sastāda: 45, t.sk. I kurss 

– 13, II kurss – 10; III kurss – 22.
Akadēmiskais personāls maģistrantu apmācībai atskaites gadā palicis nemainīgs.

3.4. Pašnovērtējums

2002.gadā  Ražošanas tehnoloģijas  Maģistra  akadēmiskajā  studiju  programmā ir 
veiktas  izmaiņas,  kas  atbilst  Ministru  kabineta  un  Akreditācijas  komisijas  noteiktajām 
prasībām.
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4. Pašnovērtējuma ziņojums par DOKTORA akadēmisko studiju programmu

4.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Doktora  studiju  programmas  mērķis ir  sagatavot  augstākās  kvalifikācijas 
speciālistus Ražošanas tehnoloģijas programmā.

Doktora  studiju  programmas  uzdevumi ir  sniegt  padziļinātas  zināšanas  par 
Ražošanas  tehnoloģijas  fundamentālām zinātnēm  kā  arī  iegūt  prasmi  veikt  zinātnisko 
darbu un zinātniskās diskusijas pa tēmu. 

4.2. Studiju programmas attīstība un realizācija

Atskaites gadā notika doktora studiju programmas realizācija.  Lielāka vērība tiek 
veltīta paša zinātniskā darba izstrādes, kurai paredzēti 102 KP.

Doktoranti aktīvi piedalījušies dažādās zinātniskajās konferencēs. RTU 43. SZTK 
2002.g.  aprīļa  mēnesī  ziņojumus  lasīja:  7  doktoranti  (ARAI),  4  doktoranti  (IBSI).  RTU 
140.gadiem  veltītajā  starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē  2002.g.oktobra  mēnesī 
ziņojumus sniedza: 16 Ražošanas tehnoloģijas programmas doktoranti.

Doktorantus vadīja esošie Ražošanas tehnoloģijas programmas institūtu vadītāji: 
profesors  J.Rudzītis,  V.Ataušs,  Fr.Sudnieks,  J.Krizbergs,  N.Salenieks,  E.Balcers, 
R.Dorošenko un G.Bunga. 

Doktorantu apmācībai tiek izmantoti tie paši jauninājumi institūtu materiālajā bāzē, 
kas uzrādīti šī pašnovērtējuma 2.5.punktā.

4.3. Pašnovērtējums

2002.gadā  Ražošanas  tehnoloģijas  Doktoru  akadēmiskajā  studiju  programmā 
sekmīgi veikta tālāka šīs programmas attīstība un realizācija.
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5. Akadēmiskās programmas pašnovērtējuma kopējā analīze

Akadēmiskās  studiju  programmas  “Ražošanas  tehnoloģija”  pašnovērtējuma 
ziņojums par 2002.gadu atļauj izdarīt sekojošus secinājumus.

Programmas stiprās puses:
1. Programmai  ir  visa  nepieciešamā  mācību  dokumentācija  Bakalauru  studiju, 

Maģistrantūras studiju un Doktorantūras studiju organizēšanai. Tā nodrošina augstākās 
akadēmiskās izglītības grādu iegūšanu:
- Bakalauru studijās: inženierzinātņu bakalaurus mašīnzinātnē;
- Maģistrantūras studijās: inženierzinātņu maģistrs mašīnbūves tehnoloģijā;
- Doktorantūras studijās: inženierzinātņu doktors.

2. Programmas  studiju  organizācija  un  vadība  atbilst  vispārpieņemtiem  principiem  un 
Rīgas tehniskās Universitātes normativiem dokumentiem:
- studiju  programmas  ir  izstrādātas,  pieņemtas  un  apstiprinātas  saskaņā  ar  RTU 

Senāta noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus;
3. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir ar augstu zinātnisku kvalifikāciju (77% 

ar  zinātniskajiem  grādiem)  un  darba  pieredzi.  Mācību  priekšmetu  lektoru  korpuss 
sastāv tikai no profesoriem un docentiem.

4. Materiāli-tehniskā bāze programmas apgūšanai ir pietiekoša. Ir laboratorijas, kas jau 
patreiz  atbilst  Eiropas  valstu  labāko  augstskolu  prasībām,  piemēram  laboratorija, 
izveidota uz firmas "FESTO" tehnikas bāzes. Notiek programmas materiāli-tehniskās 
bāzes atjaunināšana.

Programmas vājās puses:
1. Perspektīvā nepieciešama intensīva laboratorijas iekārtu atjaunošana un kompjūteru 

parka paplašināšana un šajā sakarībā valsts finansu izdalīšana.
2. Akadēmiskais  personāls,  sevišķi  profesori,  ir  pensijas  un  pirmspensijas  vecuma. 

Nepieciešama  jaunu  mācību  spēku  piesaiste,  taču  tā  ir  saistība  ar  valsts  līmeņa 
augstskolu finansējuma sakārtošanu

3. Programmas  disciplinās  maģistratūras  un  doktorantūras  studijās  trūkst  mūsdienīga 
literatūra, žurnāli, kurus RTU finansu trūkuma dēļ nevar iegādāties vai pasūtīt.

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2002.gadu gatavoja:

J.Rudzītis, profesors, Dr.habil.sc.ing.
Aparātbūves un ražošanas automatizācijas 
in-ta direktors, TMZ fak., programmas pr-js

R.Dorošenko, profesors, Dr.sc.ing.
Industriālā biznesa sistēmu in-ta direktors, TMZ fak.

J.Rudņevs, docents, Dr.sc.ing. 
Ražošanas kvalitātes in-ts, TMZ fak.
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1. Vispārīgā informācija par programmu

Profesionālo  studiju  programma  „Mehatronika”  izveidota  ar  Rīgas  Tehniskās 
universitātes 2002.gada 28.janvāra Senāta lēmumu (protokols Nr. 464.) Tā darbojas RTU 
Transporta  un mašīnzinību fakultātē  (turpmāk tekstā TMZF) un bāzējas  uz trim savās 
nozarēs vadošiem institūtiem. 

• Mehānikā  –  Mašīnbūves  tehnoloģijas  institūts  (MTI),  direktors,  profesors, 
Dr.sc.habil.ing. J.Rudzītis (mehatronikas programmas vadītājs);

• Elektronikā,  elektrotehnikā –  Industriālās  elektronikas  un  elektropiedziņas 
institūts (IEEI), direktors, profesors, Dr.sc.habil. L.Ribickis;

• Datortehnikā – Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts (DADI), 
direktors profesors, Dr.sc.habil.ing. A.Glazs

Profesionālā studiju programma ir akreditēta ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
Akreditācijas  komisijas  2004.gada 09.jūnija  lēmumu Nr.  738 uz  6 gadiem līdz  2010.g. 
31.decembrim.

2006. gada laikā profesionālā studiju programmā „Mehatronika” tika izdarītas dažas 
izmaiņas  saskaņā  ar  Akreditācijas  komisijas  ieteikumiem  un  jaunpieņemto  likumu 
prasībām. Šīs izmaiņas tiek atspoguļotas dotajā pašnovērtēšanas ziņojumā un ir vērstas 
uz studiju programmas realizācijas uzlabošanu.

2. Pašnovērtējuma pamatjautājumi

2.1         Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Studiju  programmas  “Mehatronika” mērķis ir  sagatavot  speciālistus  ar  augstāko 
profesionālo  (inženieru)  izglītību,  kuri  spētu  īstenot  iegūtās  zināšanas  mašīnbūves, 
enerģētikas, automātikas un citās jomās.

Inženieris  mehatronikā  strādā  tautsaimniecības  nozarēs,  kurās  tiek  veikta 
mehānismu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas palīdzību.

Inženieris mehatronikā spēj izstrādāt mehatronikas iekārtas, spēj veikt to darbības 
uzraudzību, spēj vadīt kopīgus mērķus, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu, kas 
veic mehatronikas sistēmu projektēšanu.

Studiju programmas “Mehatronika” uzdevumi izriet no šīs programmas nosaukuma 
definīcijas.

Mehatronika ir  mācība par mehānismu un mehānisko sistēmu vadību ar integrētu  
elektronikas un datortehnikas pielietošanu.

Inženierim mehatronikā ir šādi veicamā darba pienākumi un uzdevumi:
 
1) pienākumi
      -  mehatronikas iekārtu projektēšana

2) uzdevumi
- analizēt esošo iekārtu standartus;
- izvēlēties aprēķinu metode un 

veikt aprēķinus;
- izpildīt rasējumus

-  mehatronisko  iekārtu  darbības 
uzturēšana

- analizēt  esošo  iekārtu  atteikuma 
cēloņus;

- zināt  iekārtu  vājās  vietas  un 
trūkumus;

- paredzēt  rezerves  elementus 
iekārtu darbības uzturēšanai.
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           Līdz ar to dotajā studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratoriju 
un studiju darbos, praksē un inženierprojekta izstrādē nepieciešams apgūt profesionālās 
zināšanas mašīnbūvē, elektronikā un datortehnikas pielietošanā.

Uzdevumu izpildei ir paredzēta kontrole, kas ietver:
- studentu zināšanu pārbaudi, uzsākot jaunu priekšmetu apguvi;
- pasniedzēju pieredzes apmaiņu, organizējot atklātas nodarbības;
- atsevišķu priekšmetu svarīgāko tēmu analīzi institūta metodiskajos semināros.

2.2          Studiju programmas attīstība

Studiju programmā atskaites gadā būtiskas izmaiņas netika izdarītas. Galvenokārt 
tikai  precizēts  studiju  plāns.  Prakse,  kas  bija  plānota  26  KP apjomā,  tika  sadalīta  pa 
kursiem: 1.kursā – mācību prakse, 4 KP, 2.kursā – konstruktoru prakse, 4KP, 3.kursā - 
tehnoloģiskā prakse 4KP, bet 4.kursā – pirmsdiploma prakse, 14 KP.

Šādos prakses sadalījums vienmērīgi tuvina studentu praktisko iemaņu veidošanos 
pa kursiem atbilstoši uzņēmumu prasībām.

Studiju programmas attīstība notiek veidojot  materiāli  tehnisko bāzi,  mācību spēku 
sastāvu u.c.

Mācību process 
Apskates periodā studiju programmai ir būtiski uzlabota apgāde ar datortehniku un 

laboratoriju iekārtām sakarā ar Latvijas IZM piešķirto ESF projektu „Bakalaura profesionālo 
studiju programmas „Mehatronika” pilnveidošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana 
RTU”. Projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0028/0007.

Iepirktās tehnikas saraksts dots sekojošā tabulā.

N.p.k. Artikuls Nosaukums Vienīb
a

Skaits

1. 99-052-54
Virsmas raupjuma mērītājs saskaņā ar Līgumu 
219/06-AK (1-Nov-2006) par aparatūras iegādi gab. 1

2. Digitālais kopētājs REX ROTARY DSm616 gab. 1
3. Digitālais kopētājs REX ROTARY DSm620d gab. 1

4. BHPZ-017 Plaukstdators HP iPAQ hw6515 Mobile Messenger gab. 3

5. A0600637 Port.dators HP nx6310 
T2300/512/60/DWR/15/WLBT/XP gab. 3

6. PLEH-078 Printeris HP LaserJet 1020, Q5911A ar kabeli gab. 3

7. 529386-3 1.FluidSIM 3.5 Pneumatik FLSIM 3.6-P NET (3 
licenzes+serveris) gab. 1

8. 542164-4 Cosimir Programmatūra gab. 2
9. MPS-D Apmācības stacija MPS Distribution kompl. 1
10. MPS-S Automātikas aprīkojums MPS Sorting kompl. 1
11. MPS-T Automātikas aprīkojums MPS Testing kompl. 1

Mācību spēki
Studiju virziena teorētisko un speciālo priekšmetu nodrošinājumu veic 3 institūtu 

akadēmiskais personāls:
- Mašīnbūves tehnoloģijas institūts, TMZ fak.: profesori – J.Rudzītis, J.Krizbergs, 
asoc. profesori  - Fr.Sudnieks, O.Liniņš, A.Kamols, I.Odītis;
- Datorvadības   automātikas   un   datortehnikas   institūts,   AST  fak.: 
profesori - A.GIazs, Z.Markovics, docents - A.Ozols;
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-Industriāls elektronikas   un   elektropiedziņas   institūts,   EE   fak.: 
profesori - L.Ribickis, I.Rankis, J.Greivulis;
Fundamentālo,  vispārtehnisko,  humanitāri  -  sociālo  un  ekonomisko  priekšmetu 

pasniegšana notiek saskaņā ar RTU vispārtehnisko kārtību, veidojot studiju plūsmas.
Atsevišķu priekšmetu pasniegšanai tiek pieaicināti pasniedzēji arī no Mehānikas un 

Ražošanas kvalitātes institūtiem. Specialos jautājumos tiek uzaicināti arī citu augstskolu 
vieslektori.

Studenti
Atskaites gadā robototehnikas pasniegšanai tika uzaicināts pasniedzējs J.Kaņeps 

(Mehānikas institūts).
Programmā tiek uzņemti studenti ar vispārīgo vidējo izglītību un saskaņā ar līgumu 

starp RTU un Rīgas tehnisko koledžu (RTK) arī koledžas beidzēji uz otro programmas 
kursu. Atskaites gadā studentu skaits pa kursiem sadalījās sekojoši:

-1.kurss 26 stud.
-2.kurss 26 stud.
-3.kurss   8 stud.
-4.kurss   7 stud. 

Kopā   67 stud.
Iepriekšējā gadā studentu kopējais skaits bija 56. Tātad tas ir palielinājies.

2.3.       Darbības rezultātu vērtēšana

Sastādīts  programmas īstenošanas  pasākumu plāns,  kurā ietverta  gan materiāli 
tehniskās bāzes attīstība, gan jauno pasniedzēju apmācība u.c. jautājumi.

Studiju darbības rezultāti tiek vērtēti daudzpusīgi.
 I  -  II  kursā. Notiek  studentu  atlase  mācību  un  konstruktoru  praksēm. 

Nesekmīgie  studenti  netiek  pie  prakses  pielaisti.  Studentu 
praktiskā  darbība  tiek  novērtēta  pie  prakses  atskaites 
aizstāvēšanas. 

III – IV kursā. Studiju programmas īstenošana notiek veicot aptaujas gan studentu, 
gan  darba  devēju  kontingentā.  Aptaujās  atzīmēts,  ka  jāpastiprina 
materiālu zinības.

V  kursā. Apmācības  rezultāts  tiek  vērtēts  pie  inženierprojekta  aizstāvēšanas. 
Komisijā vairāk kā 50% ir ražošanas pārstāvji.

2.4.        Pašnovērtējums

Programmas pašnovērtējuma ietvaros veikta SVID analīze. Formulēti Stiprie, Vājie 
punkti, uzrādīti draudi un iespējas.

Iepriekšējā gadā plānotie pasākumi galvenos vilcienos izpildīti. Taču nepieciešams 
modernizēt mācību laboratorijas.

Mācību laboratoriju aprīkojuma modernizācija
-  Konstruēšanas datorprogramma SolidWorks, iegāde un instelācija
- Tehnoloģiskā programma Master Cam, iegāde un instelācija 
- Plaukstas datori
- Klēpja datori
- Automātikas aprīkojums
- Mērīšanas iekārtas

2 d.vietas
4 d.vietas
3 gab.
6 gab.
2 lab. darbu iekārtas
2 lab. darbu iekārtas
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3.            Pašnovērtējuma analīze

Programmas stiprās puses:
1. Programmai  ir  visa  nepieciešamā  mācību  dokumentācija  profesionālo  studiju 

organizēšanai. Tā nodrošina inženiera kvalifikācijas iegūšanu mehatronikā.
2. Studiju  programmas  organizācija  un  vadība  atbilst  vispārpieņemtiem principiem  un 

Rīgas Tehniskās universitātes normatīviem dokumentiem.
3. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir ar augstu zinātnisku kvalifikāciju (70% 

ar  zinātniskajiem  grādiem)  un  darba  pieredzi.  Mācību  priekšmetu  lektoru  korpuss 
sastāv tikai no profesoriem un docentiem.

4. Materiāli-tehniskā bāze programmas apgūšanai ir pietiekoša. Ir laboratorijas, kas jau 
patreiz  atbilst  Eiropas  valstu  labāko  augstskolu  prasībām,  piemēram,  laboratorija, 
izveidota  uz  firmas  "FESTO"  un  „Siemens”  tehnikas  bāzes.  Notiek  programmas 
materiāli-tehniskās bāzes atjaunināšana.

5. MTI, DADI, un IEET izstrādāti un regulāri tiek papildināti mācību informācijas materiāli 
e-tehnoloģijā  visos programmas priekšmetos;  ik  gadu tiek gatavoti  jauni  mūsdienīgi 
studiju priekšmeti novecojušo vietā.

Programmas vājās puses:
1. Perspektīvā nepieciešama intensīva laboratorijas iekārtu atjaunošana un šajā sakarībā 

valsts finansu izdalīšana.
2. Akadēmiskais  personāls,  sevišķi  profesori,  ir  pensijas  un  pirmspensijas  vecuma. 

Nepieciešama  jaunu  mācību  spēku  piesaiste,  taču  tā  ir  saistīta  ar  valsts  līmeņa 
augstskolu finansējuma sakārtošanu.

3. Latvijā  jauniešu vidū vēl  pilnībā nav izprasta  zināšanu nepieciešamība mašīnbūves 
jomā.

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2006.gadu gatavoja:

J.Rudzītis, profesors, Dr.habil.sc.ing.
Mašīnbūves tehnoloģijas in-ta direktors,
TMZ fak., programmas pr-js
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI UN TO 
ĪSTENOŠANA

Profesionālās  bakalaura  studiju  programmas  „Mehatronika”  mērķis ir 
sagatavot  speciālistus  ar  augstāko  profesionālo  izglītību,  kuri  spētu  atbilstoši 
specializācijai īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas 
un citās jomās.

Šīs studiju programmas  uzdevums ir  sniegt  padziļinātas zināšanas gan 
fundamentālajos  priekšmetos,  gan  arī  Mehatronikai  atbilstošos  speciālos 
priekšmetos.

Profesionālo  studiju  programma  „Mehatronika”  izveidota  ar  Rīgas 
Tehniskās  universitātes  2002.gada  28.janvāra  Senāta  lēmumu  (protokols 
Nr.464.). Tā darbojas RTU Transporta un mašīnzinību fakultātē (turpmāk tekstā 
TMF) un bāzējas uz trim savās nozarēs vadošiem institūtiem:

- Mehānikā – Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (MTI), direktors, profesors, 
Dr.sc.habil.ing. J.Rudzītis (mehatronikas programmas vadītājs);

-  Elektronikā,  elektrotehnikā –  Industriālās  elektronikas  un 
elektropiedziņas institūts (IEEI), direktors, profesors, Dr.sc.habil. L.Ribickis;

-  Datortehnikā –  Datorvadības,  automātikas  un  datortehnikas  institūts 
(DADI), direktors, profesors, Dr.sc.habil.ing. A.Glazs.

Profesionālā studiju programma ir akreditēta ar LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas  Akreditācijas  komisijas  2004.gada  9.jūnija  lēmumu  Nr.738  uz  6 
gadiem līdz 2010.g. 31.decembrim.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

2007./2008. mācību gadā studiju programmā, gan arī studiju plānos notika 
izmaiņas.  Sakarā  ar  RTU  2007.g.  29.janvāra  senāta  lēmumu  Nr.510  tika 
pieņemts  lēmums  par  studiju  projektu  ieviešanu  profesionālās  studiju 
programmās.

Mehatronikas  Bakalaura  profesionālo  studiju  programmu  šīs  izmaiņas 
skāra  visus  kursus.  Par  šīm  izmaiņām  tika  izdots  RTU  mācību  prorektora 
rīkojums 2008.g. 17.martā, Nr.02000-01/33:

I. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Mehatronika - MCEO” izdarīt 
šādas izmaiņas:

1. Iekļaut obligātās (A) daļas sarakstā studiju projektus:
Aparātu konstruēšana (studiju projekts) – 3KP;
Energoelektronikas sistēmas (studiju projekts) – 3KP;
Datorvadības sistēmas (studiju projekts) – 2KP;

2. Mainīt apjomu obligātās daļas studiju priekšmetam:
Datorvadības sistēmas un to projektēšana – no 4KP uz 2KP;

3.  Pārcelt obligātās (A) daļas studiju priekšmetu  Mikroprocesu tehnika – 
3KP uz ierobežotās izvēles specializējošo priekšmetu (B. 1.sadaļa) sarakstu.

4. Svītrot no obligāto priekšmetu (A. daļa) saraksta studiju priekšmetu:
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Konstruēšanas  pamati  –  3KP  un  no  ierobežotās  izvēles 
specializējošo priekšmetu saraksta (B. 1.sadaļa) studiju priekšmetu:

Energoelektronikas sistēmu projektēšana – 3KP.
5.  Aizstāt valsts  pārbaudījumu  (E)  daļā  Bakalaura-inženiera  integrētais 

projekts – 16 KP ar Bakalaura darbs ar projekta daļu – 16KP.
Atskaites gadā notika šo izmaiņu realizācija: studiju programma un plānu 

pārveidošana.

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības 
standartam

Bakalaura profesionālā studiju programma „Mehatronika” atbilst profesijas 
standartam,  kas  apstiprināts  ar  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  2002.gada 
10.jūlija rīkojumu Nr.405.

Standartā paredzēts: Programmā paredzēts apjoms:
1) Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20 
KP apjomā 20 KP

2) Nozares teorētiskie pamatpriekšmeti 37 
KP apjomā 37 KP

3) nozares profesionālās specializācijas 
priekšmeti 74 KP apjomā 74 KP

4) brīvās izvēles priekšmeti 6 KP apjomā 6 KP
5) prakse 26 KP 26 KP
6) valsts pārbaudījumi 16 KP 16 KP

Tātad  programma  pilnībā  atbilst  profesionālās  augstākās  izglītības 
standartam.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

Izmaiņas  studiju  programmas  īstenošanā  atskaites  gadā  saistītas  ar 
studiju  projektu  ieviešanu.  Sakarā ar  programmas studentu priekšlikumu TMF 
Domē 2009.g.  26.martā (sēdes protokols Nr.44) apstiprināja MTI priekšlikumu 
pastiprināt mehānisko priekšmetu ciklu programmā. Domē nolēma:

1. Izslēgt no programmas:
MTM 341 Skaitliskā analīze inženiermehānikā      - 2 KP
DIM 208  Matemātiskās papildnodaļas (mašīnzinībās)      - 2 KP 

2. Aizstāt minētos mācību priekšmetus ar
MAB 217 Mašīnu un aparātu elementi      - 2 KP
MAB 270 Datorizētā projektēšana aparātu būvē      - 2 KP
Līdz ar to atbilstoši tiek mainīta studiju programma un plāni.

Nelielas  izmaiņas  ir  saistītas  ar  studiju  projektu  ieviešanu  (skat. 
2.1.punktu). Lai šīs izmaiņas īstenotu izveidotas kursa projektu komisijas:

- Aparātu konstruēšanā (vadītājs profesors O.Liniņš);
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- Energoelektronikas sistēmās (vadītājs profesors I.Ranķis);
- Datorvadības sistēmās (vadītājs profesors Z.Markovičs).

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas
mērķu un uzdevumu sasniegšanā

Programmas realizācijā ir izmantotas esošās mācību metodes: kontakta 
stundas ar studentiem un pašu studentu individuālais darbs.

Pie kontakta stundām pieder: lekcijas, semināri, laboratoriju darbi, kā arī 
konsultācijas par Bakalaura darbu.

Pie  pašu  studentu  individuālā  darba  pieder:  darbs  ar  internetu  par 
aktuāliem jautājumiem, darbs ar literatūru, grāmatām. 

Visas šīs metodes tiek izmantotas Bakalauru sagatavošanā.
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 

laboratorijas darbi.  Samērā liels īpatsvars ir  studentu patstāvīgajam darbam – 
studiju programmā katru semestri ir paredzēta studiju darbu izstrāde.

Lekcijas  notiek,  izmantojot  filmplēves  un  datrprojektoru.  Praktiskās 
nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs.

Katra  mācību  priekšmeta  apmācības  laikā  studentiem  ir  jāizstrādā 
individuālie mājas darbi  un kursa darbi.  Pie eksāmeniem tiek pielaisti  tikai  tie 
studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības. 
Eksāmenu un ieskaišu rezultāti tiek fiksēti ieskaišu grāmatiņā un eksaminācijas 
lapā.

Atskaites  gadā  turpinājās  darbam  jaunās  darbmašīnu  laboratorijas 
apgūšana,  kurā  ir  divas  CNC  tipa  mācību  darbmašīnas,  ar  datora  vadību. 
Laboratorijā ir arī aktīvā tāfele, kas būtiski izmaina pasniedzēja darbu.

Var uzskatīt, ka uzskaitītās mācību metodes veicina programmas mērķu 
un uzdevumu sasniegšanu.

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze

Atskaites  gadā turinājās jaunās CNC darbmašīnu laboratorijas  darbība, 
kurā  ir  2  jaunās  mācību  darbmašīnas.  Šī  laboratorija  tiek  izmantota  Mašīnu 
iekārtu un Mašīnbūves tehnoloģijas disciplīnu apgūšanai. 

Šajā mācību gadā tika sagatavotas arī vairākas jaunas mācību grāmatas, 
kas paredzētas Mehatronikas studentiem:

MTI:
-  J.Ozoliņš,  Ē.Geriņš,  G.Muižnieks  „Inženiermateriālu  īpašības  un 
marķēšana” 60 lpp. 2008.g.; 

3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Mehatronikas  studenti  izrāda  lielu  interesi  par  pētniecības  darbu.  Tā 
asoc.profesora  J.Kaņepa  vadībā  pētniecības  darbu  par  Pneimoautomātikas 
problēmām veica 2 studenti (T.Zoss, V.Andrejevs).
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Profesora  O.Liniņa  vadībā  3  studenti  (T.Žirjanova,  V.Čerpinskis, 
P.Konstantīnovs) sagatavoja robotizētu iekārtu konstrukcijas.

Mehatronikas  programmas  III  kursa  studentu  grupa  apmeklēja  FESTO 
firmas jaunāko iekārtu demonstrācijas autobusu.

Studenti tiek regulāri iesaistīti MTI zinātnes grantos un citos projektos:
LZP granti Z 04.1176 (vadītājs A.Fiļipovs) – 1 stud.

Z 04.1193 (vadītājs J.Rudzītis) – 1 stud.
Z 04.1194 (vadītājs J.Krizbergs) – 1 stud.
RTU ZP-2007/22 (vadītājs J.Rudzītis) – 1 stud.

Studenti  piedalās  arī  SZ  konferenču  darbā.  Tā  RTU 48.SZTK  2008.g. 
oktobrī piedalījās 8 studenti.

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

MTI  ir  laba  sadarbība  starptautiskā  jomā.  Studenti  tiek  uzaicināti  uz 
konferencēm, semināriem un citiem pasākumiem ārzemēs:

- Hemmicas TU (Vācija), janvāris, 2008, 2 stud.
- Tallinas TU (Igaunija), aprīlis, 2008, 1 stud.
- Zurich TU (Šveice), maijs, 2008, 3 stud.
- Minskas TU (Baltkrievija), maijs, 2008, 1 stud.
- Bialostok TU (Polija), jūlijs, 2008, 4 stud.

Bez  tam  atsevišķi  studenti  vienu  semestri  veica  mācības  ārzemju 
augstskolās:

T.Zoss, Singapūras TU (Singapūra), pavasara sem. 2008

MTI sadarbojas arī ar citām augstskolām akadēmiskā personāla apmaiņas 
jomā. 2008.gada maija mēnesī MTI apmeklēja Somijas Helsinku TU pasniedzēji 
(3  cilv.),  kas  interesējās  par  plūsmas  mehānikas  jautājumiem.  Savukārt  MTI 
pasniedzēji atskaites gadā apmeklēja 7 ārzemju augstskolas, kurās tie nolasīja 
ziņojumus semināros un konferencēs.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem

MTI ir izveidojis labu sadarbību ar darba devējiem. Atskaites gadā notika 
sekojoša sadarbība prakšu jautājumos. Praksē tika nosūtīti studenti:

1) konstruktoru praksē:
SIA „Baltrotors” – 1 stud.
SIA „Nākotne” – 2 stud.
SIA „Tehprojekts” – 2 stud.
A/S „Latvijas finieris” – 1 stud.
A/S „RVR” – 6 stud.
A/S „RER” – 2stud.
A/S „Sidrabe” – 2 stud.
A/S „VEF, Radiotehnika” – 3 stud.
SIA „ELMI” – 2 stud.
SIA „FESTO” – 2 stud.
u.c.
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2) tehnologu praksē:
A/S „RVR” – 3 stud.
A/S „Sidrabe” – 3 stud.
SIA „ELMI” – 4 stud.

Bez tam 2008.g. maija mēnesī notika MTI absolventu un patreizējo darba 
devēju  salidojums,  kurā  piedalījās  ap 300 cilvēku,  kuri  atbildēja  uz aktuāliem 
mūsdienu apmācības jautājumiem:

- vai esat apmierināts ar specialitāti;
- kas no augstskolā mācītiem priekšmetiem noderējuši praktiskā darbā;
- kāda varēta būt tālākā sadarbība ar institūtu;
- u.c.

4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA

MTI pasniedzēji  strādā pēc Latvijas IZ ministrijas apstiprinātās 10 baļļu 
sistēmas, kurā sekmīgas atzīmes ir:

- 10 – izcili;
- 9 – teicami;
- 8 – ļoti labi;
- 7 – labi;
- 6 – gandrīz labi;
- 5 – viduvēji;
- 4 – gandrīz vidēji.

Vairums pasniedzēju (prof. Šīrons, Rudzītis, Ozoliņš u.c.) veic arī studentu 
uzskaiti, kas apmeklē nodarbības.

Ļoti  detalizēta  studentu  darbības  izvērtēšana  notiek  Vispārīgās 
metroloģijas disciplīnā, kur studenta darbību atzīmē krāsās, aktīviem studentiem 
tiek piedāvātas eksāmenu atlaides u.c.

Novērojumi rāda, ka nodarbību apmeklēšana ir būtiski saistīta eksāmenu 
rezultātam: pie 100% nodarbību apmeklējuma eksāmenu rezultāti galvenokārt ir 
„9” balles.

5. STUDĒJOŠIE
5.1. Studējošo skaits programmā

Programmā tiek uzņemti studenti ar vispārīgo vidējo izglītību un saskaņā 
ar līgumu starp RTU un Rīgas tehnisko koledžu (RTK) arī koledžas beidzēji uz 
otro  programmas  kursu.  Atskaites  gadā  studentu  skaits  pa  kursiem sadalījās 
sekojoši:

1.kurss 20 stud.
2.kurss 22 stud.
3.kurss 20 stud.
4. kurss 20 stud.
5.kurss 6 stud.
Kopā: 88 stud.

7



Iepriekšējā gadā studentu kopējais skaits bija 67. Tātad tas ir palielinājies.

5.2. Studējošo sekmības raksturojums

Studiju sekmība ir samērā laba, jo studentiem uz šo programmu I kursā ir 
konkurss.  Apskatot  2008.g.  absolventus  varam  atzīmēt  studējošo  vidējo 
sekmību:

E.Mahovikovs: 7,44
M.Naumčins: 7,88
J.Kazušs: 8,11.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā

Studenti  aktīvi  piedalās studiju programmas apspriešanā. Tā 2007.gada 
maija mēnesī pie dotās studiju programmas akreditācijas piedalījās visi studenti, 
kas izteica vairākus priekšlikumus Akreditācijas Komisijai.

Bet  tam katra  semestra  sākumā (septembra  un  Janvāra  mēnešos tiek 
organizētas MTI plānotāju sapulces ar studentu pārstāvjiem, lai veidotu optimālu 
nodarbību sarakstu).

Pie  pasniedzēju  pārvēlēšanas  tiek  ievēroti  studentu  aptaujas  dati. 
Atskaites gadā tā bija pozitīva visiem pārvēlamiem pasniedzējiem.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika

Uz atskaites perioda beigām (1.07.2008) MTI akadēmiskais personāls pēc 
akadēmiskās kvalifikācijas raksturojams sekojoši:

Aparātu būvniecības (AB) katedra:
Kvalifikācija Skaits %

Profesori 4,0 40
Asoc.profesori 4,0 30
Docenti 3,0 20
Lektori - -
Asistenti 2 10

Kopā: 13,0 100
Materiālu apstrādes tehnoloģijas (MAT) katedra:

Kvalifikācija Skaits %
Profesori 2 17
Emer.prof. 1 8
Asoc.prof. 1 8
Docenti 6 50
Lektori - -
Asistenti 2 12

Kopā: 12 100
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Kopā pa MTI:
Kvalifikācija Skaits %

Profesori 7 27
Asoc.profesori 5 22
Docenti 9 31
Lektori - -
Asistenti 2 20

Kopā: 25 100

Atskaites gadā kvalifikācijas izmaiņas notika 3 pasniedzējiem: N.Mozga, 
I.Boiko – no lektora tika ievēlētas par docentēm un O.Liniņš – no asoc.profesora 
tika ievēlēts par profesoru.

Programmu  nodrošina  arī  citi  institūti:  Datorvadības,  automātikas  un 
datortehnikas  institūts (DADI),  un  Industriālas  elektronikas  un  elektrotehnikas 
institūts (IEEI).

DADI pasniedzēji: prof. 5, doc. 9, asist. 2, lekt. 4.
IEEI pasniedzēji: prof. 3, docenti 4, asist. 1.        

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs

MTI pasniedzēji atskaites gadā veikuši sekojošu metodisko darbu:

Publicētie darbi:

F.Sudnieks, O.Liniņš Ražošanas mācību prakses programma, Rīga, RTU, 
2007, 8 lpp.;

A.Kamols, N.Mozga Datorgrafika mašīnbūvē, Rīga, RTU, 2007, 302 lpp.;
F.Sudnieks un citi Ražošanas automatizācijas pamati, Rīga, 2007, 119.;
N.Mozga,  A.Kamols  Mašīnbūves  elastīgās  automatizētās  ražošanas 

projektēšanas pamati. Rīga, RTU, 2007, 92 lpp.;
J.Krizbergs  Tehnoloģisko  procesu  datorizētā  projektēšana,  Rīga,  RTU, 

2007, 151 lpp.;

Publicēšanai sagatavotie dati

A.Kamols, Atslēdznieku darbi.
N.Mozga, F.Sudnieks, Mehāniskā apstrāde.
A.Kamols, Pielietojamie materiāli.
N.Mozga, O.Liniņš, Mērīšanas metodes un instrumenti.
I.Boiko, Metināšana un lodēšana
N.Mozga, O.Liniņš, F.Sudnieks, Ražošanas un mācību prakse – izdales 

materiāli.
E.Šīrons, Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana.
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A.Kamols,  O.Liniņš,  Materiālu  apzīmējumi  un  pielietojums  Eiropas 
Savienībā.

J.Ozoliņš,  G.Muižnieks.  Inženiertehniskie  materiāli  un  to  pielietojums. 
Rīga, 2008

R.Dorošenko.Apstrādes tehnoloģijas jaunās metodes. Rīga; RTU, 2007
R.Dorošenko, J.Rudzītis. Nodiluma aprēķini. Rīga; RTU, 2007
J.Ozoliņš, Ē.Geriņš, G.Muižnieks. Konstrukcijas materiāli (134lpp.)
J.Ozoliņš,  G.Muižnieks.  Konstrukcijās  un  instrumentos  izmantoto 
materiālu termiskā apstrāde. (48.lpp.)
Bunga G. Virskārtas raupjuma noteikšana un analīze apvirpojot tērauda 
rotācijas ķermeņus.
Ē.Prīmanis. Mašīnbūves iekārtu piedziņa. Lekciju konspekts.
Ē.Prīmanis. Mašīnbūves iekārtu vadība. Lekciju konspekts.
Ē.Prīmanis. Apstrādes ciklu veidi.
E.Riekstiņš.  Laboratorijas  un  praktisko  darbu  metodikas  pilnveidošana. 
Rīga; RTU., 2008

DADI
A.Glazs.  A.Timuhins.  Neironu  tīklu  apmācība  ģeometrisko  objektu 
atpazīšanai  virtuālā vidē. RTU zinātniskie raksti.  Datorzinātne.  Sērija  5. 
sējums 27, Rīga. 2006. , 10 – 15 lpp.
A.Glazs,  S.Veselovs.  Ģenētiskais  algoritms  un  nejaušas  meklēšanas 
algoritms optimizācijas uzdevumos. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. 
Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 16 – 19 lpp.
M.Alekseičevs,  A.Glazs,  T.Pudža.   Komiteju  metodes  atpazīstošos 
neironu tīklos. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, 
Rīga. 2006. , 24 – 29 lpp.
I.Kivlāns. Telpisku objektu interaktīva formas maiņa klienta servera vidē. 
RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 30 
– 34 lpp.
A.Sisojevs.  Staru  trasēšana  un  bilineāru  virsmu  vizualizācija.  RTU 
zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 35 – 41 
lpp.

Referāti semināros un konferencēs

A.Kamols,  O.Liniņš,  F.Sudnieks,  J.Kaņeps  Elektropneimotehnika.  4 
Referāti FESTO seminārā. 2007.g.

J.Rudzītis  Prakses  organizācija  Mašīnbūves  tehnoloģijas  institūtā  RTU 
Metodiskais seminārs 2007.g. 2.septembrī.

Pikurs G., Bunga G. Trokšņu un vibrāciju samazināšana RTU konferencē, 
2007.g.oktobrī
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R.Dorošenko. B.Holodovs.Применение СОЖ при внутренним 
протягиванииб ХIV International Sciens technikal Conference. Machine –
Bulding and Technosphere of the XXI Century Sevastopol, 2007

R.Dorošenko, Ē.Prīmanis. Точность при протягивании XIV international 
Sciens technikal Conference. Machine –Bulding and Technosphere of the 
XXI Century Sevastopol, 2008

B.Holodovs, R.Dorošenko. Определение температурных деформаций 
деталей при внутреннем протягивании. XV Internationa Scientific and 
Technical conference, Sevastopol,2008

R.Dorošenko, Ē.Prīmanis. Detaļu apstrādes tehnoloģiskā procesa 
projektēšanas īpatnības. RTU 48 starptautiskā zinātniskā konference, 
Rīga, 2007

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANALĪZE

Studiju programmas „Mehatronika” pašnovērtējuma ziņojums atļauj izdarīt 
sekojošus secinājumus.

Programmas stiprās puses:
1. Programmai  ir  visa  nepieciešamā  mācību  dokumentācija  Bakalauru 

profesionālo  studiju  organizēšanai.  Tā  var  nodrošināt  augstākās 
profesionālās izglītības grādu un kvalifikāciju iegūšanu:
- grāds: bakalaura profesionālais grāds mehatronikā;
- kvalifikācija: inženieris mehatronikā.

2. Programmas  studiju  organizācija  un  vadība  atbilst  vispārpieņemtiem 
principiem un Rīgas tehniskās Universitātes normatīviem dokumentiem:
- studiju programmas ir izstrādātas, pieņemtas un apstiprinātas saskaņā ar 
RTU Senāta noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus.

3. Studiju  programmas  akadēmiskais  personāls  ir  ar  augstu  zinātnisku 
kvalifikāciju  (77%  ar  zinātniskajiem  grādiem)  un  darba  pieredzi.  Mācību 
priekšmetu lektoru korpuss sastāv tikai no profesoriem un docentiem, kas ir 
pamatdarbā RTU.

4. Materiāli-tehniskā bāze programmas apgūšanai ir pietiekoša. Ir laboratorijas, 
kas jau patreiz atbilst Eiropas valstu labāko augstskolu prasībām, piemēram, 
laboratorija, izveidota uz firmas "FESTO" tehnikas bāzes. Notiek programmas 
materiāli-tehniskās bāzes atjaunināšana.

Programmas vājās puses:
1. Perspektīvā  nepieciešama  intensīva  laboratorijas  iekārtu  atjaunošana  un 

kompjūteru parka paplašināšana un šajā sakarībā valsts finanšu izdalīšana.
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2. Akadēmiskais  personāls,  sevišķi  profesori,  ir  pensijas  un  pirmspensijas 
vecuma. Nepieciešama jaunu mācību spēku piesaiste, taču tā ir saistīta ar 
valsts līmeņa augstskolu finansējuma sakārtošanu.

3. Programmas  disciplīnās  trūkst  mūsdienīga  literatūra,  žurnāli,  kurus  RTU 
finanšu trūkuma dēļ nevar iegādāties vai pasūtīt.

SVID  analīzes  rezultātā  sastādīts  plāns  mācību  laboratoriju 
modernizācijai, kas ietver:
- konstruēšanas datorprogrammas SolidWorks, iegāde un instalācija 2 d.vietās;
- tehnoloģiskās programmas Master Cam, iegāde un instalācija  4 d.vietās;
- plaukstas datoru iegāde 3 gab.;
- klēpja datoru iegāde 6 gab.;
- automātikas aprīkojums 2 lab. darbu iekārtas.

8. PRIEKŠLIKUMI PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS KVALITĀTES 
UZLABOŠANAI

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu 
īstenošana

Iepriekšējā  2006./2007.m.g.  pašnovērtējuma  ziņojuma  priekšlikumi  ir 
īstenoti pilnībā, jo atjaunota laboratoriju bāze divās laboratorijās, izdotas jaunas 
mācību grāmatas, atjaunināts akadēmiskais personāls.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 

1. Mācību darbā:
♦ papildināt programmas nodrošinājumu ar jaunām mācību grāmatām;
♦ modernizēt studiju kursus programmā;
♦ saistīt apmācības procesu ar darba devēju priekšlikumiem.

2. Zinātniskajā darbā:
♦ strādāt  pie  zinātnes granta  tēmu 04.1193 (vadītājs  prof.  J.Rudzītis), 

04.1194  (vadītājs  asoc.prof.  J.Krizbergs),  04.1176  (vadītājs 
prof.A.Fiļipovs) un 04.1355 (vadītājs profesors R.Dorošenko) izpildes;

♦ sagatavot RTU 48.zinātniskās konferences apakšsekciju "Ražošanas 
tehnoloģija" un publicēt referātus RTU rakstu krājumā

3. Organizatoriski-saimnieciskajā darbā:
♦ veikt Ezermalas 6 IV, I stāva MTI telpu remontu un rekonstrukciju;
♦ izpētīt iespējas izveidot specializētu auditoriju, Ez-6 I stāvā.
♦ organizēt metālapstrādes darbmašīnu un instrumentu konsultāciju un 

apmācības centru.
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI UN
TO ĪSTENOŠANA

Mērķis.
Programmas  mērķis ir  nodrošināt  plašu  profesionālu,  praktiskai  izmantošanai 

derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, Mehatronikas nozarei nepieciešamu izglītību, 
kas dod iespēju studentam iegūt prasmi patstāvīgi izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt 
to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniku un datorspeciālistu 
darba  grupu,  kas  veic  mehatronikas  sistēmu  projektēšanu.  Pēc  studiju  programmas 
beigām students spēj turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai.

Uzdevumi.
Bakalaura  profesionālā  studiju  programma  paredz  lekcijās,  praktiskajās 

nodarbībās  un  projektu  izstrādes  laikā  apgūt  fundamentālo  zinātņu  pamatus, 
vispārizglītojošos  humanitāros,  sociālos  un  vadības  priekšmetus,  profilam atbilstošos 
vispārīgos  teorētiskos,  tehniskos  un  ekonomiskos  pamatpriekšmetus,  kā  arī 
programmas virzieniem atbilstošos izvēles priekšmetus. Bakalaura profesionālo studiju 
rezultātā studējošajam tālākajām studijām maģistrantūrā vai profesionālai darbībai:

- jāspēj  izstrādāt  un  saskaņot  mehatronikas  iekārtas  projektēšanas  tehnisko 
dokumentāciju;

-  jāspēj strādāt ar speciālām projektēšanas un mehatronikas iekārtu vadības 
datorprogrammām;

- jāspēj veikt vizuālu mehatronikas iekārtu darbības novērtējumu;
- jāspēj izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības sistēmu;
- jāspēj  sastādīt  mehatronikas  galveno  mezglu  sarakstu  un  kārtot  to 

pasūtījumus;
- jāspēj izvērtēt un noteikt mehatronikas iekārtu atteikuma cēloņus un biežumu; 
- jāspēj sastādīt bieži maināmo mehatronikas iekārtu detaļu sarakstu un veikt to 

pasūtījumus;
- jāspēj sekot mehatronikas iekārtu rezerves daļu daudzumam; 
- jāspēj noteikt nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot to izvietojumu;
- jāspēj izstrādāt tehnoloģisko operāciju secību un noteikt to veikšanai 

nepieciešamo laiku;
- jāspēj organizēt un vadīt struktūrvienības personāla darbu;
- jāspēj analizēt izmaksas un sastādīt ražošanas kalkulācijas;
- jāspēj plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi;
- jāspēj nodrošināt tehnoloģiskā procesa un produkcijas kvalitātes stabilitāti;
- jāspēj nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. 
Akadēmiska  pamatizglītība,  kuru  nodrošina  humanitārie,  sociālie  priekšmeti  un 

valodas  dod  pamatzināšanas,  kas  veido  noteiktu  kultūras  pakāpi,  ļaujot  uzsākt 
sabiedrisku darbību,  kā arī  zināšanas,  pieredzi  un spējas kontaktēties ar Latvijas un 
ārzemju inteliģences aprindām. Iegūtā izglītība ir atbilstoša mūsdienu tirgus prasībām, 
kas ir arī pamats izglītībai mūža garumā.

Profesionālo  studiju  programma  „Mehatronika”  izveidota  ar  Rīgas  Tehniskās 
universitātes  2002.gada 28.janvāra  Senāta  lēmumu (protokols  Nr.  464.)  Tā darbojas 
RTU Transporta  un  mašīnzinību  fakultātē  (turpmāk  tekstā  TMF)  un  bāzējas  uz  trim 
savās nozarēs vadošiem institūtiem:
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-  Mehānikā –  Mašīnbūves  tehnoloģijas  institūts  (MTI),  direktors,  profesors, 
Dr.sc.habil.ing. J.Rudzītis (mehatronikas programmas vadītājs);

-  Elektronikā,  elektrotehnikā –  Industriālās  elektronikas  un  elektropiedziņas 
institūts (IEEI), direktors, profesors, Dr.sc.habil. L.Ribickis;

-  Datortehnikā  –  Datorvadības,  automātikas  un  datortehnikas  institūts  (DADI), 
direktors profesors, Dr.sc.habil.ing. A.Glazs

Profesionālā  studiju  programma  ir  akreditēta  ar  LR  Izglītības  un  zinātnes 
ministrijas Akreditācijas komisijas 2004.gada 09.jūnija lēmumu Nr. 738 uz 6 gadiem līdz 
2010.g. 31.decembrim.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

2009./2010.  mācību  gadā  studiju  programmā,  gan  arī  studiju  plānos  notika 
izmaiņas.

Saskaņā ar  RTU mācību prorektora  26.03.2010 Rīkojumu Nr.02000-01/23 tika 
ieviestas sekojošas izmaiņas:

Apstiprināt  bakalaura  profesionālo  studiju  programmā  „Mehatronika  –  MCEO” 
šādas izmaiņas:

1. aizstāt obligātās (A) daļas studiju priekšmetus
1.1.„Detaļu precizitāte un standartizācija - 3 KP” ar „Vispārīgā metroloģija - 3 KP";
1.2.„Mehānismu analīze un sintēze - 2 KP" ar „Aparātu konstruēšana - 2 KP";
1.3.„Skaitliskā analīze inženiermehānikā - 2 KP" ar „Mašīnu un aparātu elementi - 
2 KP".
2. ieviest prakses (D daļa) kopējā apjoma (26 KP) sadalījumu
2.1.Ražošanas mācību prakse - 4 KP;
2.2.Konstruktoru prakse - 4 KP;
2.3.Tehnoloģiskā prakse - 4 KP;
2.4.Pirmsdiploma prakse mehatronikā - 14 KP.     
1. punkta izmaiņas paredzēja studentiem stiprināt mehānisko sagatavotību, bet 

2.punktā dotās izmaiņas – stiprināt praktisko sagatavotību.
Vēl tika sagatavots un izdots mācību prorektora 19.04.2010 Rīkojums Nr.02000-

01/30, kas paredzēja:
Apstiprināt  bakalaura  profesionālo  studiju  programmā  "Mehatronika  -  MCEO" 

obligātās (A) daļas studiju priekšmeta «Matemātikas papildnodaļas - 4 KP" aizstāšanu ar 
studiju priekšmetiem:

Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās) - 2 KP
Varbūtības teorija un matemātiskā statistika - 2 KP
Šīs  izmaiņas  ļāva  sakārtot  programmai  matemātikas  apmācību,  pievienojot 

mehatronikas studentus esošām apmācības studentu plūsmām.

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

Bakalaura  profesionālā  studiju  programma  ,,Mehatronika"  atbilst  profesijas 
standartam,  kas  apstiprināts  ar  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  2002.gada  10.jūlija 
rīkojumu Nr.405.
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Standartā paredzēts: Programmā paredzēts apjoms:
1) Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 20

KP apjomā

20 KP

2) Nozares teorētiskie pamatpriekšmeti 

37 KP apjomā

37 KP

3) nozares profesionālās specializācijas

priekšmeti 74 KP apjomā

74 KP

4) brīvās izvēles priekšmeti 6 KP apjomā 6 KP
5) prakse 26 KP 26 KP
6) valsts pārbaudījumi 16 KP

Tātad programma pilnībā atbilst  esošajam profesionālās  augstākās  izglītības 
standartam.

Bez tam jāpiezīmē, ka līdz ar studiju programmas pārakreditāciju, kas paredzēta 
līdz  2010.g.  31.decembrim,  saskaņā  ar  LR  MK  27.02.2007  noteikumiem 
Nr.149”Profesijas  standartu  izstrādes  kārtība”,  tiek  sagatavots  jauns  mehatronikas 
inženiera profesijas standarts. 

     Jaunais  standarts  atšķiras  no  esošā  ar  palielinātu  apjomu  profesionālās 
kompetences, nepieciešamās prasmes un nepieciešamo zināšanu jautājumos.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA

3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā

Izmaiņas studiju programmas īstenošanā atskaites gadā saistītas ar 2.2. punktā 
veiktām izmaiņām studiju programmā. 

Līdz ar to šo priekšmetu īstenošana paredzēta sekojošos semestros:
- Vispārīgā metroloģija, 3 KP – 3.semestrī;
- Aparātu konstruēšana, 2 KP – 4.semestrī;

Šo priekšmetu īstenošana dos papildus sagatavotību mehānikas jautājumos.
Savukārt prakses tiek saliktas pa kursiem:

- Ražošanas mācību prakse, 4 KP – pirmā kursa 2.sem.;
- Konstruktoru prakse, 4 KP – otrā kursa 4.sem.;
- Tehnoloģiskā prakse, 4 KP – trešā kursa 6.sem.;
- Pirmsdiploma rakse mehatronikā, 14 KP – ceturtā kursa 8.sem.

Kopējais praksēm paredzētais kredītpunktu skaits ir nemainīgs - 26 KP.

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas
mērķu un uzdevumu sasniegšanā

Programmas realizācijā ir izmantotas esošās mācību metodes: kontakta stundas 
ar studentiem un pašu studentu individuālais darbs.

Pie  kontakta  stundām  pieder:  lekcijas,  semināri,  laboratoriju  darbi,  kā  arī 
konsultācijas par Bakalaura darbu.

Pie  pašu  studentu  individuālā  darba  pieder:  darbs  ar  internetu  par  aktuāliem 
jautājumiem, darbs ar literatūru, grāmatām.

Visas šīs metodes tiek izmantotas Bakalauru sagatavošanā mehatronikā.
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Mācību  plānā  paredzētajos  priekšmetos  notiek  lekcijas  un  praktiskie  vai 
laboratorijas  darbi.  Samērā  liels  īpatsvars  ir  studentu  patstāvīgajam darbam -studiju 
programmā katru semestri ir paredzēta studiju darbu izstrāde.

Lekcijas  notiek,  izmantojot  filmplēves  un  datorprojektu.  Praktiskās  nodarbībās 
arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs.

Katra  mācību  priekšmeta  apmācības  laikā  studentiem  ir  jāizstrādā
individuālie  mājas  darbi  un  kursa  darbi.  Pie  eksāmeniem  tiek  pielaisti  tikai  tie
studenti,  kas  izpildījuši  visas  studiju  priekšmeta  programmā  paredzētās  prasības.
Eksāmenu  un  ieskaišu  rezultāti  tiek  fiksēti  ieskaišu  grāmatiņā  un  eksaminācijas
lapā.

Atskaites gadā turpinājās darbs jaunās darbmašīnu laboratorijas apgūšanai, kurā 
ir divas CNC tipa mācību darbmašīnas, ar datora vadību. Laboratorijā ir arī aktīvā tāfele, 
kas būtiski atvieglo pasniedzēja darbu.

Atskaites gadā ar 3 institūtu kopīgiem līdzekļiem: MTI, DADI, IEEI, tika iegādāts 
rūpniecības robots, kas būtiski nostiprinās DADI materiālo bāzi mehatronikas studentu 
apmācībai.

Var  uzskatīt,  ka  uzskaitītās  mācību  metodes  veicina  programmas  mērķu  un 
uzdevumu sasniegšanu.

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze

Atskaites gadā turpinājās jaunās CNC darbmašīnu laboratorijas darbība, kurā ir 2 
jaunās  mācību  darbmašīnas.  Šī  laboratorija  tiek  izmantota  Mašīnu  iekārtu  un 
Mašīnbūves tehnoloģijas disciplīnu apgūšanai.

Bez tam atskaites gadā tika izveidota robotu pētniecības laboratorija programmas 
atbalsta institūta DADI telpās, izmantojot firmas ABB daļēju finansējumu.

Tuvākā  perspektīvā  notiks  dotā  robota  apgūšana  un  tā  vadības  programmu 
izstrāde.

Šajā mācību gadā tika sagatavotas arī  vairākas jaunas mācību grāmatas,  kas 
paredzētas Mehatronikas studentiem:

- M.Kumermanis, A.Kamols,  J.Rudzītis.  Bakalaura darbs ar projekta daļu. RTU 
izdevniecība, Rīga, 2010. 50 lpp.

- P.Lielpēters, Ī.Ķirsis, K.Kravalis, T.Torims. Fluīdu mehānika. RTU izdevniecība, 
Rīga, 2009. 105 lpp.

- I.Straume, J.Ozoliņš, T.Torims. Instrumentu materiāli. RTU izdevniecība, Rīga, 
2009. 95 lpp.

- N.Mozga. Projektēšanas pamati programmā Auto CAD. SIA „Mācību grāmata”, 
Rīga, 2010. 286 lpp.

 Programmas realizācijas uzlabošanai tiek apgūtas iegādātās laboratoriju 
iekārtas:
MTI:

1. Metināšanas pusautomāts OrigoMig  3001i  400V -  Universāla 
lokmetināšanas iekārta (KOMPLEKTS);

2.IPF Imageprograf PRINTERIS - lielformāta ploteris;
3.AutoDESK programmatūra AIP 2009;

4.Multimedija projektors Optoma EP761;
5.Digitālā videokamera mikroskopam IM 7200 MEIJI – mikrostruktūru ievadīšanai 
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datorā.
6.Atskaņošanas aprīkojums interaktīvai tāfelei (Ez6k -102)
7.Hidroautomātikas iekārta - stends no SIA FESTO.
DADI:
1.Klēpjdators Toshiba Portage R200
2.Plaukstdators HPIPAQ HVV 6915 Mobile Messenger - 3 gab.
3.Digitālā kamera FujiFinaPix 5600
4.Epidiaskops Vega Opus4
5.Filmu projectors Medium 536P
6.Ekrāns Properta Proffesional Matte White 180x180
7.Datorsistēma DS3 NEO GX04 - 4 gab.
8.LCD monitori 19"- 4 gab.
9.Programmatūra CAD sistēma SolidWorks EDU - 20 licences
IEEI:
Par Eiropas sociālā fonda līdzekļiem iegādāti jauni laboratorijas stendi elektriskās 

piedziņas modelēšanā un testēšanā:
1- saules bateriju pētīšanas ietaise;
2- enerģētisko siltumelementu Fuel Celi izpētes sistēma;
3- asinhrono dzinēju frekvenču pārveidotāju vadības principu izpēte;
4- elektromotoru raksturlUcņu un enerģētisko parametru datortestešana.
Par Eiropas sociālā fonda līdzekļiem iegādāti 5 jauni un sevišķi moderni analogie 

oscilogrāfi, jauni digitālie testeri un mērinstrumenti.

3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Mehatronikas  studenti  izrāda  lielu  interesi  par  pētniecības  darbu.  Tā 
asoc.profesora J.Kaņepa vadībā pētniecības darbu par Pneimoautomātikas problēmām 
veica 2 studenti (T.Zoss, V.Andrejevs).

Profesora O.Liniņa vadībā 3 studenti (T.Žirjanova, V.Čerpinskis, P.Konstantīnovs) 
sagatavoja robotizētu iekārtu konstrukcijas.

Izcilu panākumu guva Mehatronikas programmas 4. kursa students Ābele Māris, 
kurš Latvijā nodarbojas ar mini robotu būvi. Viņa robots ieguva 2. vietu Starptautiskajās 
sacensībās robottehnikā ASV š.g. aprīlī.

Studenti tiek regulāri iesaistīti MTI zinātnes grantos un citos projektos:
LZP granti Z 04.1176 (vadītājs A.Fiļipovs) - 1 stud.

Z 04.1193 (vadītājs J.Rudzītis) - 1 stud.
Z 04.1194 (vadītājs J.Krizbergs) - 1 stud.
RTU ZP-2007/22 (vadītājs J.Rudzītis) - 1 stud.

Studenti  piedalās  arī  SZ  konferenču  darbā.  Tā  RTU  50  studentu  SZTK
2009.g. aprīlī piedalījās 18 studenti.

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

MTI DADI un IEEI ir laba sadarbība starptautiskā jomā. Studenti tiek uzaicināti uz 
konferencēm, semināriem un citiem pasākumiem ārzemēs.

Kā svarīgākos MTI pasākumus varam atzīmēt konferences ārzemēs:
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- West London (UK), jūlijs, 2009;
- Rzeszow (Poland), jūlijs, 2009;
- Zagreb (Horvātija), septembris , 2009;
- Tallina (Igaunija), aprīlis, 2010.
MTI sadarbojas arī ar citām augstskolām  akadēmiskā personāla apmaiņas jomā. 

2009.g.  maija  mēnesī  MTI  doktoranti  apmeklēja  Tallinas  TU  (G.Muižnieks)  un 
Stokholmas karalisko universitāti, Zviedrija (O.Tokmačovs, K.Kravalis).

MTI pasniedzēji  atskaites  gadā  apmeklēja  3 ārzemju  augstskolas,  kurās  tie 
nolasīja referātus semināros un konferencēs:

- Opole, Polija, prof. J.Rudzītis, asist. G.Muižnieks;
- Tallina, Igaunija, asoc.prof. G.Bunga, asist. J.Vilcāns;
- Grenoble, Francija, asist. I.Strazdiņa.
IEEI pasniedzēji regulāri kontaktējas ar Lietuvas un Igaunijas tehnisko augstskolu 

radniecisko  specialitāšu  pasniedzējiem.  Stažējās  Tallinas  Tehniskajā  universitātē  kā 
pētnieks. Pēdējā gadā I.Galkins stažējās arī Japānā Tokio tehniskajā universitātē.

 Profesors I.Raņķis arī stažējies Stokholmas KTH energoelektronikas profesora 
grupā.  Profesors  L.Ribickis  ir  Eiropas  PEMC (Power  Electronic  and  Motion  Control) 
Padomes loceklis un pastāvīgi uztur koordinējošās saites ar šīs specialitātes pārstāvjiem 
dažādās  Eiropas  augstskolās.  Profesors  J.Greivulis  sadarbojas  ar  Harkovas  Valsts 
Tehnoloģisko universitāti.

DADI akadēmiskajam  personālam  ir  nodibinājusies  sadarbība  ar  Latvijas 
Lauksaimniecības  universitātes  Informācijas  tehnoloģijas  fakultāti.  Atsevišķus  studiju 
kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z.Markovičs, doc. E.Stalidzāns un doc. A.Ozols, 
datortīklu  virzienā  -  prof.  V.Zagurskis,  asoc.prof.  A.Baums,  doc.  A.Ermuiža.  Minētie 
pasniedzēji  bija  iesaistīti  LLU  projektā  par  akadēmisko  kursu  sagatavošanu  Eiropas 
Sociālo fondu finansējuma ietvaros.

DADI  cieši  sadarbojas  ar  Kaunas  Tehnoloģisko  universitāti  medicīnisko  attēlu 
apstrādes virzienā, bioloģisko procesu modelēšanas un datorvadības virzienā.

DADI  institūts  ir  iekļauts  kā  viens  no  26  partneriem  starptautiskā  projektā 
,,Medical Image processing, Interpretation and Archiving", projekta koordinators Kaunas 
Tehnoloģiskā universitāte.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā profesors A.Glazs ir  Pattern 
Recognition Societv (USA) loceklis.

Bez tam arī atsevišķi mehatronikas programmas studenti individuāli,  izmantojot 
dažādas  starpaugstskolu  sadarbības  programmas,  cenšas  sadarboties  ar  ārzemju 
augstskolām:

- I.Kuļešovs,  apgūst  maģistra  studijas  Frankfurtes  Universitātē
(Vācija), 2009.g.;

-G.DJohi  1.  semestris  Vācijas  mašīnbūves  specialitātes  augstskola,
2010.g.;
-J.Zirjanova, maģistra studijas Anglijas augstskolā, 2010.g.;
-S.Šarapojs 1.kursa maģistra studijas Zviedrijas augstskolā, 2010.g.;
-T.Zoss, Tallinas TU (Igaunija), 2009.g.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem

9



MTI  ir  izveidojis  labu  sadarbību  ar  darba  devējiem.  Atskaites  gadā  notika 
sekojoša sadarbība prakšu jautājumos. Praksē tika nosūtīti studenti:

1) konstruktoru praksē:
SIA „Peruza”
SIA „Mega loģistika”
SIA „Fonons”
SIA „Instrap”
u.c.

2) tehnologu praksē:
SIA „SNS nodaļa”
A/S „Sidrabe”
SIA „ELMI”
u.c.

IEEI ar darba devējiem izveidojies ciešs kontakts caur Latvijas elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociāciju LETERA, kuras valdes loceklis ir šīs programmas 
direktors prof. L.Ribickis. Regulāri tiek apspriestas prasības pret beidzēju kvalifikāciju, 
blīvajām darba  vietām un citi  jautājumi.  Izveidojušies  cieši  individuālie  kontakti  starp 
katedras pasniedzējiem un asociācijas organizācijas vadītājiem. Sevišķi ciešas saites ir 
ar Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcu un tās meitas organizācijām, kas aplūkotajā mācību 
gadā nodrošināja 4 prakses vietas (gan profesionālajiem maģistriem), kā arī ar Latvijas 
dzelzceļu, kas nodrošināja ar prakses vietām visus dzelzceļa automātikas studentus.

IEEI  absolventi  un  pat  studenti  ir  ļoti  pieprasīti  darba  tirgū.  Visi  profesionālā 
bakalaura studijas beigušie atradīs darbu ražojošos un pakalpojumu sfēras uzņēmumos. 
Te jāmin Rīgas PU Tramvaju - trolejbusu pārvalde, VAS Latvenergo, PU "Rīgas Ūdens", 
SIA EK Sistēmas, SIA Arcus Elektronika, SIA VEF KT, SIA Energv Line, SIA ABB Latvia, 
SIA Siemens Latvia, SIA Danfoss Latvia u.c.

LETERA nepārtraukti  izsaka akūtu jaunu speciālistu trūkumu elektrotehnoloģiju 
datorvadībā.  Jāatzīmē tādi  uzņēmumi kā SIA EK Sistēmas,  VAS Latvenergo un SIA 
ABB  Latvia,  kas  ir  ziedojuši  līdzekļus  IEEI  mācību  laboratoriju  pilnveidošanai  un 
modernizēšanai. SIA ABB Latvia ir uzdāvinājusi modernas rokasgrāmatas un frekvences 
pārveidotājus  elektriskās  piedziņas  vadības  laboratorijas  modernizēšanai,  kā  arī 
piedāvājis jaunas prakses vietas ABB uzņēmumos.

DADI Studiju  programmu  absolventi,  ieskaitot  mehatronikas  studentus  strādā 
tādas  firmās  kā  ,,Microsoft"  SIA  "SIEMENS",  SIA  "OLIMPS",  SIA  "INTEGRIS",  SIA 
"KLINKMANN VILLA" u.c. Pasniedzēju kolektīvam turpināta sadarbība ar SIA "ANDI", 
SIA  "IBM Latvija",  SIA "ELKO",  SIA  "Schneider  Electric",  Latvijas  Elektrorūpniecības 
Biznesa inovāciju centru, A/S REX ,,Technologies", RTU Tehnoloģisko parku u.c.

4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA

Studiju programmas pasniedzēji strādā pēc Latvijas IZ ministrijas apstiprinātās 10 
baļļu sistēmas, kurā sekmīgas atzīmes ir:

-10-izcili;
-9-teicami;
-8 - ļoti labi;
-7-labi;
-6 - gandrīz labi;
-5 - viduvēji;
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-4 - gandrīz vidēji.
Vērtēšanas sistēma programmā atbilst Latvijas valsts standartā noteiktajai:

•pozitīvie studiju rezultāti tiek summēti;
•katra priekšmeta nobeigumā vērtējums ir obligāts;
•prasības tiek formulētas pirmajā lekcijā un ir pieejamas internetā;
•tiek  pielietoti  dažādi  zināšanu  un  prasmes  pārbaudes  veidi  -  kursa  darbi,
individuālie  mājas  darbi,  uzstāšanās  ar  referātiem  semināros,  ieskaites,
eksāmeni  (rakstiskā  formā),  iesniegto  kursa  un  laboratorijas  darbu
aizstāvēšana.

Vairums  pasniedzēju  (prof.  Šīrons,  Rudzītis,  Ozoliņš  u.c.)  veic  arī  studentu 
uzskaiti, kas apmeklē nodarbības.

Ļoti  detalizēta  studentu  darbības  izvērtēšana  notiek  Vispārīgās  metroloģijas 
disciplīnā,  kur  studenta  darbību  atzīmē  krāsās,  aktīviem  studentiem  tiek  piedāvātas 
eksāmenu atlaides u.c.

Novērojumi  rāda,  ka  nodarbību  apmeklēšana  ir  būtiski  saistīta  eksāmenu 
rezultātam:  pie  100% nodarbību  apmeklējuma eksāmenu  rezultāti  galvenokārt  ir  ,,9" 
balles.

5. STUDĒJOŠIE

5.1. Studējošo skaits programmā

Programmā  tiek  uzņemti  studenti  ar  vispārīgo  vidējo  izglītību  un  saskaņā  ar 
līgumu  starp  RTU  un  Rīgas  tehnisko  koledžu  (RTK)  arī  koledžas  beidzēji  uz  otro 
programmas kursu. Atskaites gadā studentu skaits pa kursiem sadalījās sekojoši:

1.kurss 20 stud.
2. kurss 12 stud.
3. kurss 14 stud.
4. kurss 11 stud.
5. kurss 18 stud.
Kopā: 75 stud.
Iepriekšējā gadā studentu kopējais skaits bija 76. Tātad tas ir praktiski nemainīgs.

5.2. Studējošo sekmības raksturojums

Studiju  sekmība  ir  samērā  laba,  jo  studentiem  uz  šo  programmu  I  kursā  ir
konkurss.  Apskatot  2009.g.  absolventus  varam  atzīmēt  studējošo  vidējo  sekmību. 
Piemēram, A.Smurigo – 7,10 V.Rakickis – 6,75

E.Lielcepurs – 6,87 A.Rūsa – 6,20
O.Gailis – 6,77 u.c.

Dotā mācību gada absolventu vidējā svērtā atzīme ir no 6,50 – 7,00.
Lielākā daļa šo studentu var kandidēt uz vietām maģistrantūrā.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā
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Studenti  aktīvi  piedalās studiju  programmas apspriešanā.  Tā 2007.gada maija 
mēnesī pie dotās studiju programmas akreditācijas piedalījās visi studenti, kas izteica 
vairākus priekšlikumus Akreditācijas Komisijai.

Bet  tam  katra  semestra  sākumā  (septembra  un  Janvāra  mēnešos  tiek 
organizētas  MTI  plānotāju  sapulces  ar  studentu  pārstāvjiem,  lai  veidotu  optimālu 
nodarbību sarakstu).

Pie pasniedzēju pārvēlēšanas tiek ievēroti studentu aptaujas dati. Atskaites gadā 
tā bija pozitīva visiem pārvēlamiem pasniedzējiem.

Jāatzīmē,  ka  mehatronikas  studenti  ļoti  aktīvi  izsaka  priekšlikumus  arī  tekošā 
mācību  gadā.  Sakarā  ar  studentu  ieteikumu  pastiprināt  mehatronikas  programmā 
mehānisko ciklu MTI Padome sagatavoja studiju programmas izmaiņas, kas aprakstītas 
2.1.punktā.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika

Uz  atskaites  perioda  beigām  (1.07.2010)  MTI akadēmiskais  personāls  pēc 
akadēmiskās kvalifikācijas raksturojams sekojoši:

Aparātu būvniecības (AB) katedra:
Kvalifikācija Skaits %
Profesori 4,0 30
Asoc. profesori 2,0 20
Docenti 6,0 50
Lektori - -
Asistenti - -
Kopā: 12,0 100

Materiālu apstrādes tehnoloģijas (MA T) katedra:
Kvalifikācija Skaits %
Profesori 1 10
Emer.prof. 1 10
Asoc.prof. 1 10
Docenti 4 40
Lektori - -
Asistenti 3 30
Kopā: 10 100
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Kopā pa MTI:
Kvalifikācija Skaits %
Profesori 5 23
Asoc.profesori (emeret.) 5 18
Docenti 10 45
Lektori - -
Asistenti 3 14

      Kopā: 22 100

IEEI programmā  iesaistītais  IEEI  Industriālas  elektronikas  un 
elektrotehnoloģiju katedras akadēmiskais personāls ir  9 cilvēki,  ar kuriem noslēgti 
nodomu līgumi  par  studiju  realizāciju  atsevišķos nozares speciālajos priekšmetos. 
Visu pasniedzēju darbs katedrā ir pamatdarbs un RTU ir pamatdarba vieta. Līgumi 
noslēgti ar šādiem pasniedzējiem:

1- profesors, Hab.Dr.sc, LZA akadēmiķis Leonīds Ribickis,
2- profesors, Hab Dr.sc. Jānis Greivulis,
3- profesors, Hab.Dr.sc. Ivars Raņķis,
4- profesors , Dr.sc.Anatolijs Ļevčenkovs,

5- asociētais profesors, Dr.sc. Ilja Galkins ,
6- asociētais profesors, Dr.sc. Jānis Valeinis,
7- asoc.prof., Dr. Sc. Anastasija Žiravecka,
8- asistents Dr.sc. Viesturs Bražis,
9- docente Dr.sc. Nadežda Kuņicina.

Līgumi par studiju darbu noslēgti ar šādiem jaunajiem zinātniekiem:
1- M.sc. Oskaru Krievu,
2- M.sc. Aināru Bikši,
3- Inženieri Jāni Voitkānu

Visi minētie pasniedzēji tiks iesaistīti arī bakalaura darbu vadīšanā. No 
dzelzceļa transporta institūta puses darbojās

1- profesore Ludmila Sergejeva,
2- docents Mareks Mezītis.

Kā rāda analīze, no 9 specializētos priekšmetus mācošajiem pasniedzējiem 9 
ir ar Dr. zinātnisko grādu (100% no kopskaita).

DADI
DADI  mehatronikas  programmā  ir  iesaistīts  caur  Datorvadības  sistēmu 

profesoru grupu. Tajā sekojošs personāls:
Akadēmiskais personāls Datorvadības sistēmu profesora grupā:

Prof. Z.Markovičs - grupas vadītājs
Doc. A.Ozols Doc. I.Markoviča
Doc. E.Stalidzāns
Lekt. J.Lauznis
Lekt. I.Lipste
Zinātniskais personāls
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I.Markoviča - vadošais pētnieks
J.Lauznis - zin. asistents
G.Balodis - zin.asistents
K.Virka - vec.labor.zin.
M.Birznieks - vec.labor.zin.
Atskaites gadā kvalifikācijas izmaiņas notika ar sekojošiem pasniedzējiem:

- profesors J.Rudzītis tika pārvēlēts, 2010.g. maijs;
- profesors Ē.Geriņš tika pārvēlēts, 2010.g. maijs.

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs

6.2.1. Metodiskais darbs

Pasniedzēji atskaites gadā veikuši vispārēju rakstura metodisko darbu:
- gatavotas lekcijas saskaņā ar individuālajiem pasniedzēju plāniem;
- gatavoti praktisko darbu un semināru uzdevumi;
- uzlaboti laboratoriju protokoli;
- sagatavoti eksāmenu uzdevumi;
- veikti citi darbi saskaņā ar RTU, Fakultātes un katedras vadības uzdevumiem.

6.2.2. Zinātniskais darbs

MTI. Zinātniskais virziens: Cietu ķermeņu virsmu statistiskā kontaktmehānika.
Ziņojumi svarīgākās konferencēs:

- Švabinskis  L,  Liniņš  O.  Aluminium  Detail  End  Milling  and  Surface
Roughness  Engineering  Research  //  Scientific  Journal  of  RTU.  6.
series., Mašlnzinātne un transports. - 1. vol. (2009), pp 6-41.

- Rudzītis J., Krizbergs J., Odītis I., Torims T.,  Kumermanis M., Muižnieks 
G.,  Strazdiņa I.  Determination of  3D Surface Roughness Parameters by 
Using  Cross-Section  Methods  //  Scientific  Journal  of  RTU.  6.  series., 
Mašīnzinātne un transports. -31. vol. (2009), pp. 71-74.

- Torims  T.,  Prizivaitis  A.,  Pupainis  J.  The  Impact  of  Grinding
Technological Regimes to the 3D Roughess Parameters of

- Cvlindrical Surfaces // MESIC '09 Conference Proceedings, Spain, Alcoy, 
17.-19. June, 2009. -pp. 805-811.

- Mironovs V., Boiko I., Muktepāvela F. AL-W-B Powder Composite Materials 
// Transactions of the VSB — Technical Universitv of Ostrava, Metallurgical 
Series, 2009, Vol.LII, No.3, Czech Republic, Ostravice - Beskydy, 24.-27. 
August, 2009. - pp. 157-162. (Thomson Reuters Web of Science)

- Ļitvinovs D., Rudzītis J. High-Frequency Vibration Analysis of Planēt Gears 
of Two-Stage Planetary Gearmotor // Proceedings of the 6th International 
Congress of  Croatian Society  of  Mechanics ICCSM, Croatia,  Dubrovnik, 
3O.September-2.  October,  2009.  -  pp.  1  -6.  (Thomson Reuters  Web of 
Science)

- Torims T., Vilcāns J., Zariņš M., Avišāne A., Mokšins R. New Approach for 
the Crankshafts Grinding and Determination of the 3D Surface Roughness 
Modei  for  the  Crankshaft  Bearings  //  Proceedings  of  the  20th  DAAAM 
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International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation:  Theory, 
Practice & Education, Austria, Vīne, 25.-28. November, 2009. - pp. 1563-
1564. (Thomson Reuters Web of Science)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:
1. ,,Eļļas slāņa parametru ietekme uz mašīnu detaļu dilšanas intensitāti”, vadītājs 

prof. J.Rudzītis Z04.1193.
2. ,,Materiālu  iekšējas  struktūras  identificēšana  ar  fizikāla  lauka  izraisītas 

materiāla reakcijas analīzi un signālu apstrādes metodēm", vadītājs vad. pētn. 
I.Matīss Z05.1651.
Līgumdarbi:
Līgums Nr. 212/08-SP 2008.g. 25.septembris starp RTU un A/S ,,Sidrabe”.
RTU pētniecības projekti:

1. ,,Precīzās  mehānikas  elementu  virskārtas  sagraušanas  procesa  izpēte”, 
vadītājs prof. J.Rudzītis.

2. ,,Precīzijas  pāru  virsmu  tehnoloģiskais  nodrošinājums  salikšanai”,  vadītājs 
prof. J.Rudzītis ZP - 2008/22.

IEEI.  Zinātniskais  virziens:  Jauna  tipa  pusvadītāju  pārveidotāju  izveide 
Ziņojumi svarīgākās konferencēs:

- Beinarts  L,  Ļevčenkovs A.  Usage algorithm of  AI methods in control  of 
railway passengers coach environment parameters. Int. Conf. „Increasing 
the  European  Rail  System”,  EURO-Žel  2009,  3-4  June,  2009,  Zhilina, 
Slovakia.

- Bražis  V.,  Gorobecs  M.,  Grigans  L.,  Latkovskis  L.,  Ļevčenkovs  A. 
Optimization  of  energy  consumption  for  light  rail  electric  transport.  Int. 
Conf.  ,,Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics SystemsM, 
ITELMS'2009, 4-5 June, 2009, Panevezys, Lithuania.

- Ļeontjevs V.,  Liem  K.,   Singh  M,  Miiller  A.,  Kecskemēthy  A. Improved 
force  control  of  a  compliant      pneumatic-muscle       driven  parallel 
platform.     ECCOMAS Thematic Conf. ,,Multibody Dynamics 2009", 29 
June-2 July, 2009, Warszaw, Poland.

- Purviņš A., Krievs O., Steiks L, Ribickis L. Influence of the current ripple on 
the  hvdrogen  fiael  celi  povvered  inverter  system  efficiency.  The  13th 
European Conf.  on Power Electronics and Applications,  EPE2009,  8-10 
September, 2009, Barcelona, Spain.

Īstenotie projekti.
ES un starptautiskas programmas:
1. ES 7. IP projekts „Reserachers's night in Latvia”, vadītājs prof. L.Ribickis.
2. ES 7.  IP  projekts  „Pan  European  Grid  Advanced  Simulation  and  State 

Estimation”,  PEGASE.  Vadītāji:  prof.  A.Sauhats,  prof.  V.Čuvičins,  prof. 
L.Ribickis.

3. COST  356  ,,Towards  the  definition  of  a  measurable  environinenta]ly 
sustainable transport (EST)”, vadītāja asoc.prof. N.Kuņicina.

4. COST IC0603  ,,Antenna  Systems  &  Sensors  for  Information   Society 
Technologies (ASSIST)", vadītāja vad.pētn. J.Čaiko.
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5. COST IC0902   ,,Cognitive   Radio   and   Networking   for   Cooperative 
Coexistence  of  Heterogeneous  Wireless  Networks",  vadītāja  vad.pētn. 
J.Čaiko. 

6. COST  IC0806  ,,Intelligent  Monitoring,  Control  and  Security  of  CriticaJ 
Infrastructure  Systems",  vadītāji  prof.  L.Ribickis,  asoc.prof.  N.Kuņicina, 
prof. TJuhna.

LZP        fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:  
1.„Intelektuālās  lēmuma  atbalsta  sistēmas  elektriskā  transportā”,
vadītājs prof. A.Ļevčenkovs.
2.„Elektronisko  iekārtu  un  sistēmu  vadība  un  optimizācija”,  vadītājs  prof.
I.Raņķis.
Līgumdarbi  :  
1.„Tīkla  sprieguma  kvalitātes  un  harmoniskā  sastāva  analīze  Rīgas  Piena
kombināta  sauso  piena  produktu  ražotnē”,  pasūtītājs  AS  „Rīgas  Piena
kombināts”.
2.,,Izpētīt un izdarīt slēdzienu par 2 LED gaismekļu parametriem", pasūtītājs
SIA ,,ArkiLED".
3.„Veikt  mikroshēmas  projektēšanu  atbilstoši  tehniskās  specifikācijas
prasībām", pasūtītājs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:
1.„Asinhronās  vilces  piedziņas  rekuperācijas  enerģijas  uzkrājēju  darbības
optimizācija ar intelektuālo vadības sistēmu”, vadītājs vad.pētn. V.Bražis.
2.„Autonomas  ārējās  apgaismošanas  sistēmas  izstrāde  un  izpēte  Latvijas
apstākļos”, vadītājs prof. I.Galkins.
3.„Elektroenerģijas  patēriņa  samazināšana  modeļu  eksperimentāla
pārbaude elektroapgādes sistēmās”, vadītāja vad.pētn. J.Čaiko.
4.„Inovatīvu  mūžizglītības  apmācības  moduļu  izstrāde  ražošanas
automatizācijā  un  mehatronisko  sistēmu  datorvadībā”,  vadītājs  prof. 
L.Ribickis.
5.„IT  produkta  „Virtuālo  laboratorijas  darbu  pakete
energoelektronikā  un  elektropiedziņā”  izveides  principu  izpēte,  realizācija
un pilnveidošana”, vadītājs prof. I.Raņķis.
6.„Multiaģentu  intelektuālo  elektrotransporta  sistēmu  modelēšana”,
vadītājs prof. A.Ļevčenkovs.
7.„Paralēlā aktīvā filtra izstrāde nelineāru patērētāju harmonisko kropļojumu un 
jaudas koeficienta kompensēšanai”, vadītājs vad.pētn. O.Krievs.
RTU pētniecības projekti:
1. „Pilsētas sliežu elektrotransporta elektroenerģijas patēriņa optimizācija ar 

daudzslaņu  hibrīdi  apmācītiem  neironu  tīkliem”,  vadītājs  vad.pētn. 
V.Bražis.

2. „Elektrotransporta intelektuālo vadības sistēmu modelēšana neparedzētu 
situācīju gadījumā”, vadītājs prof. A.Ļevčenkovs.

DADI.  Zinātniskais  virziens:  Sistēmu darbības  korekcijas  un  atveseļošanās 
datorvadība.

Ziņojumi svarīgākās konferencēs:
- Balodis G., Markovičs Z., Lauznis J. Development of online blood pressure 

monitoring using vvireless mobile technologies.  
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- Alekseičevs M., Glazs A. Recognition using ensemble of neural networks. 
The   Int.   Conf.   on   Aģents   and   Artificial   Intelligence ICAART'09, 1-2 
January, 2009, Porto, Portugal. 

- Sisojevs  A.,  Glazs  A.  Efficient  approach  to  direct  B-spline  surface 
rendering by a ray tracing.  The 17th Int.  Conf.  On Computer  Graphics, 
Visualization     and Computer  Vision  WSCG2009,  3-6  February,  2009, 
Plzen, The Czech Republic.

- Zagursky V., Bliznjuk D. Approach to verification of mixed-signal non-linear 
object. Int. Conf. „System Identification and Control Problems”, SICPRO-
09, 26-30 January, 2009, Moscow, Russia. 

- Alekseičevs ML, Glazs A. Recognition using ensemble of neural networks 
// Proc. of the Int. Conf. on Aģents and Artificial Intelligence ICAART'09, 
Porto, Portugal, 1-2 January, 2009. - pp. 144-149.

- Milasevica S., Prancane E. , Markovica I., Markovics Z. Knowledge bases 
for arterial hvpertensiom strategy selection: development and estimation // 
Proc.  of  the  13th  Annual  Int.  Conf.  „Biomedical  Eneineerine”.  Kaunas, 
Lithuania, 29-30 October, 2009.-pp. 208-213.

- J.Rudzītis  Prakses  organizācija  Mašīnbūves  tehnoloģijas  institūtā  RTU 
Metodiskais seminārs 2007.g. 2.septembrī.

- Pikurs G., Bungā G. Trokšņu un vibrāciju samazināšana RTU konferencē, 
2007.g.oktobrī.

- R.Dorošenko,  B.Holodovs. Применение  СОЖ  при  внутренним 
протягиванииб XIV International Sciens technikal Conference. Machine - 
Bulding and Technosphere of the XXI Century Sevastopol, 2007.

- R.Dorošenko,  Ē.Prīmanis. Точность при протягивании  XIV  international 
Sciens technikal Conference. Machine - Bulding and Technosphere of the 
XXI Centurv Sevastopol, 2008.

- В.НоIоdоvs,  R.Dorošenko.  Определение  температурных  деформаций 
деталей при внутреннем протягивании.  XV  Internationa Scientific  and 
Technical conference, Sevastopol, 2008.

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS - SVID ANALĪZE

Studiju  programmas  „Mehatronika”  pašnovērtējuma  ziņojums  atļauj  izdarīt 
sekojošus secinājumus.

Programmas stiprās puses:
1. Programmai  ir  visa  nepieciešamā  mācību  dokumentācija  Bakalauru

profesionālo  studiju  organizēšanai.  Tā  var  nodrošināt  augstākās
profesionālās izglītības grādu un kvalifikāciju iegūšanu:

-grāds: bakalaura profesionālais grāds mehatronikā;
-kvalifikācija: inženieris mehatronikā.
2. Programmas  studiju  organizācija  un  vadība  atbilst  vispārpieņemtiem

principiem un Rīgas Tehniskās universitātes normatīviem dokumentiem:
- studiju programmas ir izstrādātas, pieņemtas un apstiprinātas saskaņā 

ar RTU Senāta noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus.
3.  Studiju  programmas  akadēmiskais  personāls  ir  ar  augstu  zinātnisku

kvalifikāciju  (77%  ar  zinātniskajiem  grādiem)  un  darba  pieredzi.  Mācību
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priekšmetu  lektoru  korpuss  sastāv  tikai  no  profesoriem  un  docentiem,  kas  ir
pamatdarbā RTU.

4.  Materiāli-tehniskā  bāze  programmas  apgūšanai  ir  pietiekoša.  Ir 
laboratorijas,  kas  jau  patreiz  atbilst  Eiropas  valstu  labāko  augstskolu  prasībām, 
piemēram,  laboratorija,  izveidota  uz  firmas  "FESTO"  tehnikas  bāzes.  Notiek 
programmas materiāli-tehniskās bāzes atjaunināšana.

Programmas vājās puses:
1.Zemāks vidusskolas absolventu sagatavošanas līmenis.
2.  Perspektīvā nepieciešama intensīva laboratorijas  iekārtu  atjaunošana un

kompjūteru parka paplašināšana un šajā sakarībā valsts finanšu izdalīšana.
3. Akadēmiskais personāls,  sevišķi  profesori,  ir pensijas  un  pirmspensijas

vecuma.  Nepieciešama  jaunu  mācību  spēku  piesaiste,  taču  tā  ir  saistīta  ar
valsts līmeņa augstskolu finansējuma sakārtošanu.

4.  Programmas disciplīnās  trūkst  mūsdienīga  literatūra,  žurnāli,  kurus RTU
finanšu trūkuma dēļ nevar iegādāties vai pasūtīt.

5. Auditoriju izvietojums dažādās ēkās, kas atrodas ievērojamā attālumā viena
no otras.

8. PRIEKŠLIKUMI PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS KVALITĀTES
UZLABOŠANAI

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu
īstenošana

Iepriekšējā 2008./2009.m.g. pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumi ir īstenoti 
pilnībā,  jo  atjaunota  laboratoriju  bāze  divās  laboratorijās,  izdotas  jaunas  mācību 
grāmatas, atjaunināts akadēmiskais personāls.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai

1. Mācību darbā:
♦papildināt programmas nodrošinājumu ar jaunām mācību grāmatām;
♦modernizēt studiju kursus programmā;
♦saistīt apmācības procesu ar darba devēju priekšlikumiem;
♦iekļauties RTU ORTUS sistēmā ar mācību priekšmetu reģistru.

2. Zinātniskajā darbā:
♦strādāt pie LZP zinātnes granta tēmu izpildes;
♦sagatavot  RTU  51.  zinātniskās  konferences  apakšsekciju  „Ražošanas
tehnoloģija” un publicēt referātus RTU rakstu krājumā;
♦aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanos starptautiskajos projektos.

3. Organizatoriski-saimnieciskajā darbā:
♦veikt Ezermalas 6k IV, I stāva MTI telpu remontu un rekonstrukciju ievērojot 

18



arī maģistru un doktorantu vajadzības;
♦organizēt  Transporta  un  mašīnbūves  zinātniskā  centra  izveidi,  izmantojot 
Valsts un ERAF finansējumu. 
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