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Ievads 
 
 Augstākās izglītības attīstības stratēģijas un īstenošanas politikas fundamentālos 
jautājumus Eiropā un pasaulē atspoguļo virkne nozīmīgu dokumentu: 
 

• 98/56/EC Council Recommendation on European co-operation in quality 
assurance in higher education. 

• European Commission Green paper on Innovation. 
• European Commission Green paper, Education - Training - Research. The 

obstacles to transnational mobility. 
• European Commission. White paper on Education and training. Teaching and 

learning. Towards the "learning society". 
• European Commission. White paper on Growth, Competitiveness and 

Employment. The challenges and ways forward into the 21 st century. 
• World Conference on Higher Education. Summary of the World Declaration on 

Higher Education for the twenty - first century. 1998. 
 
 Eiropas Padomes rekomendācijas iezīmē augstākās izglītības galveno stratēģiju - pāreju 
uz jauno kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas sistēmu, kurai ir raksturīga efektīvās 
vadības sistēmas ieviešana augstskolās, studiju programmu harmonizācija un diversifikācija 
(dažādošana), neatkarīgas kompetentas sertifikācijas / akreditācijas veidošana, augstskolu 
pārvaldes deregulācija.  
Jaunā pieeja iezīmē pāreju uz efektīvu pastāvīgi pilnveidojošos augstākās izglītības vadības 
sistēmu, kur rūpīgi un saskaņoti izstrādāti valsts institūciju, profesionālo un tiesīgo 
organizāciju, augstskolu vadības, akadēmiskā personāla un studējošo pienākumi un tiesības.  

Dotajā RTU studiju programmā “Transporta elektronika un telemātika” ievēroti 

minētie dokumenti, jo programma aptver ļoti plašu un mobilu apmācības kursu piecos studiju 
virzienos. 

Studiju programma “Transporta elektronika un telemātika”  izstrādāta uz dažādu 
zinātņu nozaru saskares vietas, ietverot apmācību fundamentālos virzienos fizikā,  elektrotehnikā 
un plašus praktiskos pielietojumus tādās jomās kā transporta radioelektroniskās un 
telekomunikāciju sistēmas,  transporta datorsistēmas un tīkli,  transporta datorvadības un sakaru 
sistēmas, avionika.  
 Bakalaura profesionālā studiju programma “Transporta elektronika un telemātika”   ir 
ļoti tuva attiecīgām studiju programmām Drēzdenes tehniskajā universitātē (Vācijā) un Turīnas 
politehniskajā augstskolā (Itālijā). Maģistra  profesionālā studiju programma “Transporta 
elektronika un telemātika”   ir ļoti tuva attiecīgām studiju programmām Čalmeras 
Tehnoloģiskajā universitātē Zviedrijā, Dānijas Tehniskajā universitātē  un Tventes universitātē 
Nīderlandē. Līdzīga programmas Latvijā ar specializāciju aironavigācijas sistēmās un transporta 
telemātikā ir Transporta un sakaru institūtā.    
Visi salīdzinošie materiāli doti turpmāk 11. nodaļā.  
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
 Studiju programmas “Transporta elektronika un telemātika”  galvenais mērķis ir 
sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurences spējīgi modernajā darba tirgū, kāds veidojas 
Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni - 
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starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu (tai raksturīga ražošana tuvu tirgum, 
pirmapstrāde izejvielu ieguves vai nosūtīšanas vietās, kopreģionālo un globālo transporta 
radioelektronisko, telekomunikācijas un datorsistēmu tīklu izveide un sasaiste, 
saimniekošana īpašās ekonomiskās zonās, reģionālo un globālo informācijas sistēmu 
veidošanās, vienoto saimniekošanas datorvadības, informācijas, drošības un vides saderības 
sistēmu īstenošanās visās saimniekošanas jomās, virzība uz augsti izglītotas, zinošas un 
prasmīgas, patstāvīgi attīstošas sabiedrības veidošanos). 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmas galvenie uzdevumi, sagatavojot augstas 
klases speciālistu transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu  jomā, ir: 
• Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas 

atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, dot iespēju studēt ārzemju 
studentiem RTU programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām 
(piem., Electrical and Computer Engineering, Telematics Technology). 

• Aptvert galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas 
un pētniecisko darbu ( piem., katru gadu studentu zinātniskajā konferencē 
programma ir pārstāvēta ar  2  sekcijām, ar kopējo referātu skaitu no 10 līdz 
20 ). 

• Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un 
laboratorijas darbi, semināri u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīze, 
piem., par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas 
zālē; darbs transporta struktūrvienībās u.c.,). 

• Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltījot inovāciju 
ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, 
tehnoloģija, ražošana). 

• Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos, sākot ar teorētisko darbu 
izstrādi (piem., " Transporta telekomunikācijās", "Dzelzceļa transporta sakaru 
un informācijas sistēmās”) līdz pat praktiskajiem pielietojumiem (piem., " 
Transporta datorsistēmas un tīkli" , " Transporta radioelektroniskās 
sistēmās" ). 

• Lai apmierinātu galvenās interešu grupas (sabiedrību, studentus, mācību spēkus, 
klientus u.c.,) lielu nozīmi veltīt studiju vadības kvalitātes paaugstināšanai RTU un 
aģitācijas darbam (vidējās izglītības mācību iestādēs, kā arī projektēšanas, 
ražošanas, pārstrādes, apkalpošanas u.c. sfērās). 

• Pilnveidot studiju programmas realizētāju (Transporta elektronikas un 
telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta institūta) galvenās pamatvērtības 
(Eiropas sociālo fondu projekta izstrāde „Studiju programmas Transporta 
datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas materiāli tehniskās un 
metodiskās bāzes izveidošana”, Latvijas Republikas divu zinātnisko grantu 
izstrāde, profesoru darbība Latvijas Zinātņu akadēmijā, profesoru darbība 
Latvijas Profesoru asociācijā, Amerikas Optikas biedrībā, Latvijas 
Automātikas nacionālajā asociācijā, Latvijas imitācijas un modelēšanas 
asociācijā u.c.). 

• Popularizēt studiju programmas vienreizējās un atšķirīgās īpašības ( programma 
apvieno piecus virzienu studēšanu ar plašām iespējām izvēlēties sev 
piemērotāko, sākot ar, piem., " Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības 
sistēmām "  līdz pat "Transporta radioelektroniskām sistēmām" ;  
programmas virzieni  inženiertehnikas jomā sagatavo speciālistus darbam uz 
divu vai vairāku zinātņu nozaru robežas, piem., " Transporta datorsistēmas 
un tīkli", "Transporta telekomunikācijas" ). 
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2. Studiju programma un tās studiju plāni  
 
 Studiju programma ietver 5 specializācijas virzienus, kuri doti  2.1. tabulā, uzrādot vadošo 
struktūrvienību vai profesora grupu. Bakalaura un magistra profesionālās studiju  programmas ir 
vienotas, orientācija uz tālāko studiju specializācijas virzienu realizējas ar izvēles priekšmetiem 
(2.2. tabula). Tādā veidā dotajā studiju programmā studējošiem ir dotas ļoti plašas iespējas 
izvēlēties vēlamo specializācijas virzienu pēc pamatkursu apgūšanas. Studiju programmas 
bāzejas uz attiecīgām profesionālajām studiju programmām (ar sākotnējo vidusskolas un 
bakalaura izglītību), kuru realizācija tika pārtraukta 2004. gada beigās. Kā redzams no tabulas 
2.1. visos specializācijas virzienos ir gandrīz pilnīgi izstrādātas  programmas gan bakalaura, gan 
maģistra profesionālā  grāda iegūšanai (bakalaura profesionālajā programmā vrziens Dzelzceļa 
elektroiekārtu datorvadības sistēmas netiek atsevišķi izdalīts). Šis darbs ir paveikts laika posmā 
no profesionālo programmu iepriekšējās akreditācijas 2002. gadā.  

2.1. tabula  
 

Profils Elektrozinību 
Fakultāte Elektronikas un telekomunikācijas 

Programmas vadītājs Asoc. prof. Ansis Klūga 
 

Iegūstamais  grāds  

Studiju programmas 

specializācijas 

virzieni 

Bakalaura 
profesionālais 
grāds transporta 
elektronikā un 
telemātikā 

Maģistra 
profesionālais 
grāds transporta 
elektronikā un 
telemātikā 

 

Vadošā struktūrvienība, 

profesora grupa 

1. Transporta 
radioelektroniskās 
sistēmas  

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas 
un telemātikas katedra. 

2. Transporta 
telekomunikācijas   

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas 
un telemātikas katedra. 

3. Transporta 
datorsistēmas un 
tīkli   

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas 
un telemātikas katedra. 

4. Dzelzceļa 
transporta sakaru 
un informācijas 
sistēmas  

 

+ 
 

+ 
TMZF, Dzelzceļa transporta 
institūts, Dzelzceļa 
transporta automātikas un 
telemātikas katedra 

5. Dzelzceļa 
elektroiekārtu 
datorvadības 
sistēmas 

 

- 
 

+ 
TMZF, Dzelzceļa transporta 
institūts, Dzelzceļa 
transporta automātikas un 
telemātikas katedra 

 
 

2.1. Bakalaura profesionālā studiju programma   
 
Studiju uzsākšanai nepieciešama vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība nozarēs, kas 

saistītas ar elektrozinībām. 
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Programmas mērķis ir sasniegt akadēmisko pamatizglītību elektrozinātņu nozares 
transporta elektronikas un telemātikas apakšnozarē un sagatavot tālākām studijām 
maģistrantūrā, kā arī dot nepieciešamās praktiskās iemaņas elektronikas inženiera kvalifikācijas 
iegūšanai. 

Studiju programma “Transporta elektronika un telemātika”  izstrādāta, lai sagatavotu 
augstas klases speciālistus Latvijas Republikas transporta nozarei elektronikā un telemātikā. 
Programmā apgūstamie studiju priekšmeti atbilst elektronikas inženiera profesijas standartam. 
Lai gan programma ietver fundamentālu apmācību elektronikā un telemātikā, tajā iespējama 
specializācija vienā no sekojošām ar transportu saistītām  jomām: 

- transporta radioelektroniskās sistēmas, 
- transporta telekomunikācijas, 
- transporta datorsistēmas un tīkli, 
- dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas.  
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, 

patstāvīgajās literatūras studijās un bakalaura darba ar projekta daļu izstrādes laikā apgūt 
fundamentālo zinātņu pamatus, transporta  elektronikas un telemātikas sistēmu teorētiskos 
pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos un sociālos priekšmetus. 
Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas, profesionālā kvalifikācija un praktiskā 
darba iemaņas: 

• transporta radioelektronisko sistēmu, transporta telekomunikācijas sistēmu, transporta 
datorsistēmu un tīklu, dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmu projektēšanā;  

• transporta  elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatācijā un remontā. 
Bakalaura profesionālā izglītība nodrošina arī pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību,  kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
profesionālajām un akadēmiskajām aprindām. 
 Bakalauru studiju programma  ietver 160 kredītpunktu studiju apjomu ar mācību ilgumu 4 
gadi, kura rezultātā tiek iegūts Bakalaura profesionālais grāds transporta elektronikā un telemātikā 
Kopējais mācību priekšmetu saraksts un apjoms dots 1. pielikumā, bet 2.2. tabulā rekomendētais 
ierobežotās izvēles profesionālās specializācijas mācību priekšmetu sadalījums pa programmas 
specializācijas virzieniem (pēc 2.1. tabulā dotās numerācijas)   

2.2. tabula 
Bakalauru profesionālās studiju programmas “Transporta  elektronika un telemātika” 

rekomendēto nozares profesionālās specializācijas ierobežotās izvēles studiju priekšmetu 
sadalījums pa programmas specializācijas virzieniem  

Nr. Mācību priekšmets                                   Kredītpunkti 
  1 2 3 4   
B. 1.1. Radiolokācijas pamati  +    3 KP 
B. 1.2. Radionavigācijas pamati +    3 KP 
B. 1.3. Transporta mobilās sakaru sistēmas ⊗ ⊗    3 KP 
B. 1.4. Transporta reāllaika elektroniskais bizness ⊗   ⊗  3 KP 
B. 1.5. Komunikācija transporta intelektuālajās sistēmās +    4 KP 
B. 1.6. Antenas un radioviļņu iaplatīšanās +    3 KP 
B. 1.7. Radioraidītāju un uztvērēju ierīces ⊗ ⊗   6 KP 
B. 1.8. Intelektuālās transorta sistēmas +    4 KP 
B. 1.9. Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi ⊗ ⊗   4 KP 
B. 1.10. Videotehnika             +   4 KP 
B. 1.11. Kanālu un pakešu komutācijas sistēmas                  +   3 KP 
B. 1.12. Satelītu sakari un radioreleju līnijas                                                      +   2 KP 
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B. 1.13. Transporta elektroniskās vadības sistēmas  +   2 KP 
B. 1.14. Programmēšanas valoda C  +   2 KP 
B. 1.15. Datoru uzbūves pamati     +  3 KP 
B. 1.16. Tīklu datu bāzes     +  3 KP 
B. 1.17. Integrētā sevisa cipartīkli (ISDN)     +  3 KP 
B. 1.18. Tīklu drošums   +  3 KP 
B. 1.19. Datoru tīklu kontrole, diognostika un pārvaldība   +  3 KP 
B. 1.20. Objektorientētā programmēšana   +  4 KP 
B. 1.21. Modernās datoru lietojumpakotnes   +  4 KP 
B. 1.22. Lokālie datoru tīkli   +  4 KP 
B. 1.23. Dzelzceļa telekomunikācijas un datoru tīkli    + 3 KP 
B. 1.24. Dzelzceļa elektriskie sakari un radio    + 4 KP 
B. 1.25. Dzelzceļa vispārīgais kurss    + 2 KP 
B. 1.26. Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmas    + 4 KP 
B. 1.27. Dzelzceļa ciparu komutācijas sistēmas    + 3 KP 
B. 1.28. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas    + 3 KP 
B. 1.29. Transporta šķiedru optiskās pārraides sistēmas    + 3 KP 
B. 1.30. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas    + 3 KP 
Piezīme: “+” - rekomendētie mācību priekšmeti, “⊗” -iespējamās ierobežotās izvēles mācību 
priekšmeti. 
 
 Bakalaura profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" 
kalendārais plāns attiecīgi pirmajam, otrajam, trešajam un ceturtajam mācību gadam pa 
semestriem parādīts 2.3. - 2.6. tabulās. 

 
2.3. tabula 

Bakalaura profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika"  mācību 
priekšmetu sadalījums I. kursam (RTU obligāto studiju priekšmeti). 

Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  
KP 

Pavasaris 
KP 

1.1. Matemātika 5 4 
1.2. Fizika 3 3 
1.3. Materiālzinību pamati 2  
1.4. Datormācība 3 2 
1.5. Ievads studiju nozarē 1  
1.6. Svešvaloda (A, V, F) 1 2 
1.7. Latviešu valoda * 2*   
1.8. Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus** 2*   
1.9. Sports 0 0 
1.10. Saskarsmes pamati  2 
1.11. Ekonomika 2  
1.12. Elektrotehnikas teorētiskie pamati   4 
1.13. Elektrība un magnētisms  2 
1.14. Darba aizsardzības pamati 1  
1.15. Civilā aizsardzība 1  
 Kopā : 21 19 



 8

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

2.4. tabula 
Bakalaura profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" mācību 

priekšmetu sadalījums II. kursam (Elektrozinību profila studiju priekšmeti)  
N.p.k Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2  
2. Metroloģija 3  
3. Matemātikas papildnodaļas 2  
4. Ķēžu teorijas pamati 3  
5. Sports 0 0 
6. Signālu teorijas pamati 3  
7. Pusvadītaju ierīces 3  
8. Darba aizsardzība 1  
9. Svešvaloda (A, V, F) 1  

10. Sakaru sistemu pamati  3 
11. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra  3 
12. Regulēšanas teorijas pamati  2 
13. Analogās ierīces  4 
14. Datortīkli  2 
15. Humanitārais un. Sociālais cikls (izvēle) 2  
16. Specializējošie priekšmeti  3 
17. Brīvās izvēles priekšmeti  4 

 Kopā : 20 21 
 

2.5. tabula 
Bakalaura profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" mācību 

priekšmetu sadalījums III. kursam (programmas obligātie studiju priekšmeti)  
Nr Priekšmeta nosaukums Rudens 

KP 
Pavasaris 
KP 

Gadā 
KP 

1. Transporta mikroprocesoru sistēmas 4  4 
2. Transporta reāllaika sistēmu projektēšana 3  3 
3. Informācijas pārraide un ciparu sakari transporta 

sistēmās 
4  4 

4. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša 
aparatūra 

 4 4 

5. Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija  2 2 
6. Transporta sakaru līnijas  3 3 
7. Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana  3 3 
8. Specializējošie priekšmeti 11 7 18 
 Kopā: 22 19  41 
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2.6. tabula 
Bakalaura profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" mācību 

priekšmetu sadalījums IV. kursam (programmas obligātie studiju priekšmeti)  
Nr Priekšmeta nosaukums Rudens 

KP 
Pavasaris 
KP 

Gadā 
KP 

1. Prakse 18  18 
2. Prakse  8 8 
3. Bakalaura darbs ar projekta daļu  12 12 
 Kopā: 18 20  38 
 
Pavisam kopā: I+II+III+IV : 40+41+41+38=160 KP. 
 
 Raksturojot bakalaura studiju programmas mācību priekšmetu apjomus kredītu punktos 
pa daļām A, B un C (t.i.,  "Obligātie mācību priekšmeti"  pret "Ierobežotās izvēles 
priekšmeti" un pret " Brīvās izvēles priekšmeti" ) ir šāda attiecība (skat.: 2.2. tabulu):  A : B : 
C = 127 : 27 : 6 . Tātad, studiju programmas ietvaros ir iespējams studēt un papildināt zināšanas 
līdz 20 % [(27+6) : 160]  humanitāro/sociālo un dabas zinātņu virzienos pēc savas izvēles. 

Studiju programma un studiju priekšmetu apraksti doti 1. pielikumā.  
Par studiju iespējām tiek dota informācija ikgadējās izstādēs Ķīpsalā, kā arī izplatīti 

prospekti un reklāmas materiāli vidusskolās un atvērto durvju dienās RTU. Prospektu un 
reklāmas materiālu paraugi doti 1.pielikumā.  

Pašreiz bakalauru profesionālajā programmā studējošo skaits ir apmēram 50 pie tam 25 
no tiem 1. kursā.  

Bakalaura profesionālā studiju programma licencēta 2004. gada 22. oktobrī. Tā kā 
programma veidota uz profesionālo studiju programmas „Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas” bāzes, tad daudzi no šīs programmas studentiem pārgāja uz 
jaunizveidoto profesionālo bakalaura programmu, jo redzēja šādas programmas priekšrocības 
salīdzinot ar četrgadīgo profesionālo un trīsgadīgo bakalaura studiju programmām. 
  
   
 

2.2. Maģistra profesionālā studiju programma  
 

 
Studiju programma “Transporta elektronika un telemātika”  izstrādāta, lai sagatavotu 

augstas klases speciālistus Latvijas Republikas transporta nozarei elektronikā un telemātikā. 
Programmā apgūstamie studiju priekšmeti atbilst elektronikas inženiera profesijas standartam. 
Programma ietver fundamentālu apmācību elektronikā un telemātikā, ar iespējām specializēties 
vienā no sekojošām ar transportu saistītām  jomām: 

- transporta radioelektroniskās sistēmas, 
- transporta telekomunikācijas, 
- transporta datorsistēmas un tīkli, 
- dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas, 
- dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas.  
Maģistra profesionālajā studiju programmā tiek uzņemti studenti, kas ieguvuši: 

o bakalaura grādu un (vai) 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, 
o  bakalaura akadēmisko grādu elektrozinībās. 
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Pirmajā gadījumā apmācības laiks ir 1,5 gadi, jo nav nepieciešams apgūt profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamos studiju priekšmetus, profesijas praktiskās iemaņas un 
izstrādāt inženierprojektu. Otrajā gadījumā apmācības laiks ir 2,5 gadi. 

Programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar maģistra 
profesionālo izglītību transporta elektronisko un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās 
ekspluatācijas darbu veikšanai sekojošās specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, 
transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, 
dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas, dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības 
sistēmas. 

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, 
patstāvīgajās literatūras studijās un maģistra darba izstrādes laikā apgūt transporta elektronisko 
un telemātikas sistēmu teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos 
un sociālos priekšmetus. 

 Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā 
kvalifikācija: 

• transporta elektronisko un telemātikas sistēmu   projektēšanā un izstrādāšanā;  
• zinātniski pētniecisku darba veikšanai transporta transporta elektronisko un telemātikas 

sistēmu  nozarē; 
• lai veiktu eksperimentālus pētījumus transporta sistēmu un telekomunikaciju iekārtu 

darbības izpētē; 
 Paredzēts arī, ka šī  izglītība nodrošina zināšanas, kas veido nepieciešamo kultūras un 

inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskām un profesionālajām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā. 

  Pirmā gada studiju plāns paredz apgūt programmas obligātos un specializējošos   studiju 
priekšmetus, pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetus, kā arī apgūt praktiskās darba iemaņas kādā 
no transporta uzņēmumiem. 
  Otrajā studiju gadā paredzēts   izstrādāt maģistra darbu vienā no izvēlētajām 
specializācijām. 
     Programma veidota uz profesionālās pēc bakalaura studiju programmas bāzes. Programmai 
paredzēta arī neklātienes apmācības forma. 

  Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums  
A. Obligātie studiju priekšmeti…………………………… 25 KP 
B. Obligātās izvēles priekšmeti………...………….………   8 KP 
C. Brīvās izvēles priekšmeti …………................................  3 KP 
D. Prakse .............................................................................  6 KP 
E. Valsts pārbaudījumi (maģistra darbs)......……………... 20 KP 
          KOPĀ:        62 KP 

 
Reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē, lai vienlaikus ar maģistra 
profesionālo grādu iegūtu arī inženiera profesionālo kvalifikāciju elektronikā, papildus maģistra 
profesionālo studiju programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības vismaz 40 KP 
kopapjomā, t.sk.: 
Profesionālās sagatavošanas priekšmeti ......................................………… 6 KP 
Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana ................................2 KP 
 Sakaru sistēmu pamati  .........................................................................3 KP 
Darba aizsardzības pamati .................................................................... 1 KP 
Prakse …………………………………………………………………..…26 KP 
Projekta daļa pie maģistra darba ………………………………………….. 8 KP 
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Valsts pārbaudījumu īpatnības  
 Svarīgākie  teorētiskie un specializācijas priekšmeti, kas raksturo studiju programmu un kuros 
zināšanas pārbauda Valsts pārbaudījumu komisija, ir šādi: 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas, Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes; 
Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās, Optimālā uztveršana un sakaru 
sistēmu traucējumnoturība; 
Tīklu operētājsistēmas, Transporta reāllaika sistēmu veiktspējas novērtēšanas 
metodes; 
Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētas sistēmas, Lidostu un gaisa trašu sakaru 
sistēmas; 
Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas, Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana, Vizuālā programmēšana 
transporta uzdevumos. 

 
 Maģistra darbs ir zinātniski pētniecisks darbs transporta elektronisko un telemātikas 

sistēmu virzienā. Darba mērķis ir iemācīt apkopot dažādās publikācijās un datortīklos pieejamo 
informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu shēmu un algoritmu izstrādei. 

Paredzēta maģistra darba vai maģistra darba ar projekta daļu publiska aizstāvēšana. Darbu 
vērtē komisija,  kuras sastāvā ir Elektronikas un telekomunikāciju  fakultātes pasniedzēji, kā arī 
pārstāvji no  elektroniskās rūpniecības  uzņēmumiem, kā arī no transporta uzņēmumiem. 
Komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU Rektora rīkojumu. 
Maģistra profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" kalendārais 
plāns attiecīgi pirmajam un otrajam mācību gadam pa semestriem parādīts 2.7 un 2.8 tabulās.  

 
 2.7. tabula 

Maģistra profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" mācību 
priekšmetu sadalījums I. kursam . 

Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  
KP 

Pavasaris 
KP 

1.1. Tīklu operētājsistēmas 3  
1.2. Transporta globālās vadības sistēmas 2  
1.3. Tehniskā elektrodinamika 3  
1.4. Specializējošie priekšmeti 6  
1.5. Prakse 6  
1.6. Sakaru sistēmu modeļi  3 
1.7. Sistēmu teorija  4 
1.8. Ciparu sakaru sistēmu teorija  4  
1.9. Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas  3 
1.10. Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija  3 
1.11. Brīvās izvēles priekšmeti  3 
1.12. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2 
 Kopā : 20 22 
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2.7. tabula 
Maģistra profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" mācību 

priekšmetu sadalījums II. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Maģistra darbs  20  
 Kopā :  20   
  
 Reflektanti ar bakalaura akadēmisko grādu 1. kursā prakses vietā apgūst studiju 
priekšmetus Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana 2 KP, Sakaru sistēmu pamati  3 
KP un Darba aizsardzības pamati 1 KP, otrajā kursā iziet praksi 32 KP apjomā un sagatavo 
maģistra darba projekta daļu 8 KP apjomā, bet 3. kursā izpilda maģistra darbu 20 KP apjomā. 

Kopējais mācību priekšmetu saraksts un to apraksti katram no pieciem specializācijas 
virzieniem doti  2. pielikumā.  
Galvenā atšķirība maģistru apmācībā, salīdzinot ar bakalauru studijām ir tā, ka maģistranti tiek 
piesaistīti konkrētam zinātniskam vadītājam, ar kuru otrajā studiju gadā notiek personīgie 
kontakti darba zinātniskās daļas izstrādāšanā un publikāciju sagatavošanā. Parasti visi maģistri 
katru studiju gadu piedalās studentu zinātniskajās konferencēs. 
 Pašreiz maģistra studiju programmā studē ap 30 studentu no tiem 14 pirmajā kursā. 

Maģistra profesionālā studiju programma licencēta 2004. gada 22. oktobrī. Tā kā 
programma veidota uz profesionālo studiju programmas „Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas” bāzes, tad daudzi no šīs programmas studentiem pārgāja uz 
jaunizveidoto profesionālo bakalaura programmu, jo redzēja šādas programmas priekšrocības 
salīdzinot ar divgadīgo profesionālo un divgadīgo maģistru studiju programmām, jo iespējama 
tālāka apmācība doktorantūrā un ir iespējas praktizēties izvēlētā specialitātē. 

  
 
 
 

2.3. Studējošo un akadēmiskā personāla pašnovērtējuma secinājumi par studiju 
programmu 

 
 Studiju programmu "Transporta elektronika un telemātika" augstu novērtējuši gan 
studējošie gan darba devēji un paši pasniedzēji. Transporta elektronikas un telemātikas speciālisti 
nepieciešami Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lielajām transporta organizācijām Latvijas 
Dzelzceļam un Latvijas Gaisa satiksmei kā arī daudzajām Latvijas auto pārvadātāju firmām. Kā 
piemēru var minēt ap 20 speciālistu sagatavošanu pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma 
Latvijas republikas gaisa spēkiem 1998. gadā (atbildīgais as. prof. A.Klūga). Pēdējos gados ir 
palielinājies to studentu skaits, kas pēc studiju beigšanas strādā izraudzītajā virzienā, apmēram 
līdz 40-50%, jo studējošie rūpīgāk izvēlas programmas virzienus, domājot par iespējām strādāt 
izvēlētā specialitātē kādā no transporta organizācijām. Visi dati šajā sadaļā iegūtu aptaujājot 
profesionālās studiju programmas „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas” absolventus un darba devējus, jo programmā „Transporta elektronika un telemātika” 
tādu vēl nav. 
 Iegūtās izglītības novērtējums kopumā. Bakalauru un maģistru profesionālo programmu 
beidzēji un viņu darba devēji tika lūgti novērtēt studiju programmas kopumā ar sekojošām 
atzīmēm: 4 – ļoti labi; 3 – labi; 2 – viduvēji; 1 – vāji. Iegūtie rezultāti redzami 2.1. att. 
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2.1. att. Kopējais programmas vērtējums 
 
Bez tam studiju programmu beidzēji un viņu darba devēji tika lūgti novērtēt iegūtās zināšanas 
atsevišķās zināšanu grupās pēc iepriekš minētā vērtējuma. 2.8. tabulā parādīti aptaujas rezultāti 
atsevišķās zināšanu grupās bakalauru un maģistru programmu beidzējiem, kā arī darba devēju 
kopējais vērtējums. Grafika formā rezultāti redzami 2.2., 2.3. un 2.4. attēlos.  

 2.8. tabula 
Zināšanu grupas un vidējie vērtējumi 

Zināšanu grupas Bakalauri Maģistri 
Darba 
devēji 

1. Ķēžu un signālu teorija 2,67 3,00 2,80 

2. Pusvadītāju elektronika, mikroelektronika  2,14 2,67 2,20 

3. Analogās shēmtehnikas pamati  1,83 2,33 3,00 

4. Ciparu shēmtehnikas pamati  2,50 2,67 2,60 

5. Operētājsistēmas, Unix, Internets  2,70 2,33 2,67 

6. Programmēšana asemblerā  1,80 1,33 3,00 

7. Programmēšana augsta līmeņa valodā  2,40 2,33 2,83 

8. Mikrokontrolieri, signālprocesori  2,00 2,00 2,60 

9. Ciparu signālu procesori  2,00 2,00 1,80 

10. Programmējamās integrētās shēmas  1,83 1,67 2,33 

11. Elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas  1,50 1,33 1,00 

12. Elektronisko shēmu izstrāde un modelēšana  2,38 2,33 2,40 

13. Elektronisko ierīču un iekārtu mērīšana, testēšana un pārbaude  1,78 2,00 2,40 

14. Standarti un tehniskās normas  1,86 2,00 2,50 

15. Audio, video un multimediju sistēmas, TV un radio apraides sistēmas  1,86 2,67 2,60 

16. Runas un datu pārraides sistēmas  2,25 3,00 3,00 

17. Elektromagnētisms un antenas  2,22 2,67 3,00 

18. Prasme pielietot standarta programmatūru  2,75 3,00 2,83 

19. Zināšanas par raidītāju/uztvērēju uzbūves principiem  2,11 3,00 3,00 

20. Zināšanas par antenu uzbūves principiem  2,11 2,67 3,00 

21. Zināšanas par sakaru sistēmu uzbūves principiem  2,44 3,00 3,00 

22. Tīklu operētājsistēmas  2,67 2,33 2,40 

23. Datortīklu struktūra un arhitektūra  2,67 2,67 2,83 

24. Tīklu projektēšana un novērtēšana  2,44 2,33 2,75 

25. Datorsistēmu un tīklu uzstādīšana un ekspluatācija  2,38 2,50 2,50 

26. Standarta datu bāzu uzstādīšana un ekspluatācija  2,25 2,50 2,50 

27. Objektu pozicionēšana un navigācija  1,83 1,67 2,25 

28. Transporta sistēmu struktūra un funkcionēšanas principi  1,38 1,33 1,00 

29. Svešvalodas 2,33 2,67 3,00 
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2.2. att. Bakalaura profesionālās programmas beidzēju vērtējumi 
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2.3. att. Maģistra profesionālās programmas beidzēju vērtējumi 
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2.4. att. Darba devēju vērtējumi 
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Aptaujas rezultāti parāda, ka ne vienā no zināšanu grupām vidējais vērtējums nav zemāks 
par vāji, tomēr ir priekšmetu grupa, kurā zināšanas vajadzētu uzlabot un tā ir: Transporta sistēmu 
struktūra un funkcionēšanas principi. Par zināšanām elektronisko shēmu ražošanas tehnoloģijās 
jāteic, ka programmā tiešām nav studiju priekšmetu šajā virzienā un arī nākotnē netiek plānotas 
apmācības šajā virzienā. 

Par programmas augsto novērtējumu var spriest arī pēc daudzajiem apbalvojumiem ko 
studējošie ir saņēmuši no Latvijas Izglītības fonda: 2002. gadā -2, 2003. gadā – 3, katru gadu 
vairāki studenti saņem Lattelekom SIA vai a/s Dati stipendijas. Interesanti ir aptaujas dati par to 
kāpēc studējošie izvēlējušies "Transporta elektronikas un telemātikas" studiju programmu. Tā 
2004. gada aptaujā, kurā piedalījās 15 studenti, un 2005 gada aptaujā, kurā piedalījās 27 studenti, 
atbildes bija sekojošas: 
Kāpēc izvēlējos konkrēto studiju programmu 2004. gads 2005. gads 
Atbilst manām interesēm 40% 59% 
Programma nodrošina labas perspektīvas nākotnē 81% 82% 
Nodrošina iespēju dabūt darbu 59% 52% 
un tikai viens aptaujātais katru gadu atbildēja, ka programma ir vieglāka kā citas un to izvēlējies 
kļūdas dēļ. Interesanti, ka pēc aptaujas datiem 1. kursā studējošie arvien vairāk ierodas no citām 
Latvijas pilsētām. 2004. gadā no Rīgas skolām programmā iestājās 56%, bet 2005. gadā 37%.  
 

3. Studiju programmas perspektīvu novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 
 

 Patreizējā Latvijas valsts attīstības stadijā studiju programma ir ļoti nepieciešama, jo ļoti 
daudzās transporta nozarēs (aviācija, autotransports, dzelzceļa transports, ūdens transports) 
nepieciešami transporta elektronikas un telemātikas sistēmu speciālisti. Ļoti daudzām 
elektrozinātņu nozarēm, kā piemēram, radiolokācija, radionavigācija, transporta sakaru sistēmas, 
gaisa satiksmes automatizētās vadības sistēmas,  u.c. nepieciešami speciālisti, kuru apmācībai 
vajadzīga speciāla elektrozinātņu profila  apmācības programma ar transporta ievirzi. Šādu 
speciālistu sagatavošanai Latvijai ir paredzēta studiju programma "Transporta elektronika un 
telemātika". 

Pašreizējā laika posmā lielākais pieprasījums ir pēc iekārtu ekspluatācijas speciālistiem, jo 
pagaidām noteicošā ir ārzemju tehnika un tehnoloģija, kas ievērojami pārspēj vietējos ražojumus 
gandrīz visās jomās (kaut dārgāki, tomēr ir nesalīdzināmi efektīvāki un ar lielāku ražību). Tomēr 
pēdējā laikā ļoti aktivizējusies Latvijas speciālistu plašāka iesaistīšanās dažādu projektu 
realizēšanā, sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas savienībā un NATO un tā varētu vēl straujāk 
attīstīties tuvākajā nākotnē. 
 

4. Studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" attīstības plāns  
 
 Attīstības plāns ietver studentu skaita pieaugumu, ārzemju studentu piesaistīšanu no 
Rietumiem un Austrumiem, esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un  jaunu 
kadru sagatavošanu, materiālās bāzes pilnīgu atjaunošanu, modernās skaitļošanas tehnikas iegādi, 
metodisko materiālu izdošanu, zinātniskās darbības paplašināšanu. Galvenie attīstības plāna 
posmi doti 4.1. tabulā. Tabulā dotie rādītāji bāzējas uz iepriekšējo gadu pieredzi studentu 
apmācībā RTU Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes transporta elektronikas un 
telemātikas katedrā un Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta automātikas un 
telemātikas katedrā. Piemēram, pirmajā uzņemšanas gadā uz 20 budžeta vietām bija pieteikušies 
40 studētgribētāji un tika uzņemti 21 budžeta students un 5 maksas studenti  Kopējais studentu 
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skaits bakalauru un maģistru profesionālajās studiju programmās pašreiz ir 80 studenti (4.1. 
tabulā uzrādītais pasniedzēju skaits nodarbināts arī akadēmiskajā studiju programmā un citās 
studiju programmās ). 
 Galvenā problēma, kas būs jāpārvar perspektīvā, ir kadru atjaunošana, jo esošā profesūra 
ir ar ievērojamu vecumu. Sakarā ar akadēmiskā personāla zemo atalgojumu, pēdējo 10 gadu laikā 
nav būtiski izmainījies pasniedzēju sastāvs, jo jaunie speciālisti nevēlas turpināt pedagoģisko 
darbību. Tāpat trūkst līdzekļu modernas materiālās bāzes atjaunošanai. No 2004. gada 1. 
septembra atalgojums ir jūtami paaugstinājies un ir parādījusies jauno speciālistu interesi par 
akadēmisko karjeru. Eiropas struktūrfondu ietvaros ir apstiprināts projekts par programmas 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un metodisko līdzekļu izstrādi laika posmā no 2005. gada 
līdz 2008. gadam ar finansējumu 60 000 Ls. Galvenais apmācības līdzeklis ir skaitļotājs ar 
INTERNET pieslēgumu, kas palīdz daļēji kompensēt grāmatu trūkumu. Tomēr neskatoties uz 
iepriekš minētiem trūkumiem, pašlaik apmācošās katedrās ir septiņi doktorandi .Gandrīz visi 
doktoranti piedalās pedagoģiskā darbā, kas vieš cerības, ka nākotnē viņi varētu kļūt par 
pasniedzējiem. Jāatzīmē arī, ka šogad būtiski palielinājās mācību spēku atalgojums un līdz ar to 
bija arī liels konkurss doktorantūrā (programmā bija pieteikušies 4 pretendenti uz divām vietām). 
Tātad ir cerība, ka nākotnē var būtiski celties pasniedzēja darba prestižs un notiks jaunu mācību 
spēku pieplūdums. 

4.1. tabula 
Studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" ilgtermiņa attīstības plāns   

.Laika periods Kopējais 
studējošo 

skaits 

Ārzemj
u 

student
u skaits 

Asoc. 
profesoru  

un 
profesoru 

skaits 

Materiālā bāze, 
skaitļošanas 

tehnika 

Metodisko 
materiālu un 

grāmatu 
izdošana 

Zinātnisko 
rakstu 
skaits 

2006. – 2010. g. 180 5 10 Modernizācija +5 grāmatas 50 
Akreditācija       

2011 – 2015. g. 200 10 12 Nomaiņa +5 grāmatas 60 
Akreditācija       

2020 – 2025 . g. 220 15 14 Modernizācija 
un nomaiņa 

+5 grāmatas 70 

Akreditācija       
 

 Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Katru gadu pirmajā 
kursā bakalaura profesionālajās studijās tiek uzņemti 20 – 25 studenti, bet maģistra 
profesionālajās studijās 10-15 studenti. Apmēram tāds pats varētu būt arī studentu skaits, kas 
saņems attiecīgos diplomus.   
 
 

5. Studiju programmas finansiālais un materiāli tehniskais nodrošinājums 
 

 Finansiālais nodrošinājums pamatā ir par valsts budžeta līdzekļiem. To katru gadu nosaka 
procentos no valsts budžeta, tālāk sadalot pa katedrām pēc RTU izstrādātas metodikas. Patreiz 
maksas apmācība studiju programmā notiek apmēram 10% apmērā, jo ir relatīvi augsta 
apmācības maksa. Vispieprasītākā ir neklātienes apmācība maģistratūrā – katru gadu programmā 
mācās 2-3 studenti.   Nākotnē maksas studentu skaitam noteikti jāpalielinās. 
 Galvenā materiāli tehniskā bāze ir izvietota Lomonosova ielā 1. Studiju programmai 
nepieciešamās auditorijas un semināru telpas atrodas arī Ķīpsalā (piem., matemātika, fizika, 
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ievads studiju nozarē, analogās ierīces utt.) un Indriķa ielā 8. Agrāk apmācības notika arī 
Ezermalas ielā, bet sakarā ar Transporta elektronikas un telemātikas katedras pievienošanu 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei, varējām optimizēt apmācību vietu izvietojumu. 

Kā viens no galvenajiem instrumentiem studiju procesā tiek lietots plēvju projektors, 
kuru skaits katedrās ir pietiekams. Laika posmā no 2002. gada apmācības procesā ir ieviesti divi 
video projektori ar piezīmju datoriem, kas jūtami uzlabojuši apmācības procesa kvalitāti. Tomēr 
to izmantošanas efektivitāte vēl ir zema, jo nav sagatavoti metodiskie materiāli. Lai veicinātu 
šādu materiālu izstrādi ir apstiprināts Eiropas Sociālais fonda projekts Studiju programmas 
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas materiāli tehniskās un 
metodiskās bāzes izveidošana, paredzot izstrādāt 4 mācību grāmatas un 2 laboratorijas darbu 
aprakstus: Mikroprocesori un mikroprocesoru sistēmas, Informācijas pārraides un ciparu sakaru 
sistēmu pamati, Transporta sakaru līnijas, ANGĻU-KRIEVU-LATVIEŠU VĀRDNĪCA un 
laboratoriju darbu aprakstus - Kļūdu atklājoša cikliska koda traucējumnoturības pētīšanas ierīce, 
Datu pārraides pa elektrotīklu vadiem pētīšanas ierīce. 
 Studiju programmā galvenokārt tiek izmantota mācību literatūra, kas atrodas RTU ZB 
Aviācijas filiālē un ETF filiālē. Bibliotēku kopējais literatūras fonds ir vairāk par 800 000  
vienībām, pie tam mācību literatūras fonds ir 508 000 vienību, bet zinātniskās literatūras – 306 
000 vienību. Bibliotēkās ir plašas lasītavas ar vairāk kā 40 sēdvietām, plaša zāle, kurā izvietotas 
kartotēkas. 2005. gadā izremontēta bibliotēkas Aviācijas filiāles telpas un nodrošināta pieeja 
kopējai RTU bibliotēkas datu bāzei. Tas viss ļauj secināt, ka programmas vadība nepārtraukti 
rūpējas par bibliotēku, un ka programmas nodrošinājums ar literatūru ir ļoti labs. Katru gadu 
bibliotēkas tiek papildinātas ar jaunām grāmatām un žurnāliem, kuru skaits katru gadu pieaug. 
Lai arī izjūtamas literatūras trūkums, tomēr interneta pieejamība lielā mērā kompensē šo 
trūkumu. 
 Arī metodiskās literatūras izdošanas tempi pēdējā gadā ir strauji uzlabojušies. Tā 2005. 
gadā izdoti divi lekciju konspekti par tīklu analīzi un projektēšanu (autors prof. E.Pētersons), kā 
arī divi metodiskie līdzekļi Ķēžu teorijā (autors docents A.Ziņkovskis). 
 Apmācības dotajā programmā ir organizētas galvenokārt Lomonosova ielas 1 kompleksa 
V un 3. korpusos. Tajos izvietota Transporta elektronikas un telemātikas katedra.  Korpusos ir 
divas lekciju auditorijas, trīs datoru klases (auditorijā V-201 – 16 datori, auditorijā V-312a – 15 
datori, auditorijā 3-104 – 12 datori) un liels skaits specializēto laboratoriju. Jāatzīmē šādas 
specializētās laboratorijas, kas ir unikālas Latvijas republikā: Radionavigācijas sistēmu 
laboratorija, Radiolokācijas sistēmu laboratorija, Aviācijas virszemes sakaru laboratorija, 
Specializēto aviācijas trenažieru laboratorija u.c. Lai arī visas datorklases nav vienādi aprīkotas, 
tomēr racionāli izmantojot dažāda līmeņa datorus, iespējams labi apmācīt studentus sākot ar 
vienkāršāko uzdevumu risināšanu un beidzot ar sarežģītu modelēšanas programmu izmantošanas 
apmācību. 2005. gadā izremontētas korpusa V datorklases, kā arī tās aprīkotas ar jauniem 
datoriem on monitoriem. 
  Daudzus mācību priekšmetus studenti apgūst Dzelzceļu institūtā Indriķa ielā 8. 
Auditorijās 205, 206, 207, 213, 214 katrā ir ap 10 Pentium dažāda tipa datoriem, bet auditorijā 
320 - 4 Pentium tipa datori (minētie datori tiek izmantoti arī citu programmu apguvē). Arī 
Dzelzceļa institūtā ir daudz unikālu specializētu laboratoriju, kā piemēram, Dzelzceļa dispečeru 
centralizācijas, Dzelzceļa elektrisko sistēmu, Automātiskās diagnostikas, Transporta 
telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras, Dzelzceļa sakaru sistēmu un Transporta 
sakaru līniju laboratorijas. 
 Studiju programmas „Transporta elektronika un telemātika” prakses vietu 
nodrošinājums. Tā kā studiju programma bāzējas uz iepriekš realizēto profesionālo studiju 
programmu, tad arī visas prakses vietas jau ir saskaņotas un studenti tajās jau strādā.  Studējošo 
iespējamās prakses vietas, ko apliecina līgumi vai izziņas ir sekojoši: 
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1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”. 
Studenti praktizējas sekojošās struktūrvienībās: 

- Rīgas signalizācijas un sakaru distance, 
- Daugavpils signalizācijas un sakaru distance, 
- Jelgavas signalizācijas un sakaru distance, 
- Rēzeknes tehniskās apkalpošanas centrs, 
- Liepājas tehniskās apkalpošanas centrs, 
- Informatīvais skaitļošanas centrs. 

2. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”. 
3. Rīgas Domes Satiksmes departament. 
4. AS „Alfa” Rīgas pusvadītāju aparātu rūpnīca. 
5. SIA “VerLAN”. 
6. SIA :VERSIJA” 

Tā kā prakses vietas nodrošina  lieli un Latvijā pazīstami valsts un pašvaldības uzņēmumi, tad 
studenti ir nodrošināti ar labām praktizēšanās iespējām gan tagad, gan arī perspektīvā. Tā kā 
minētie uzņēmumi ir arī lielākie programmas beidzēju patērētāji, tad viņi ir arī ieinteresēti dot 
labu praktisko apmācību. 
  
 

6. Studiju programmas vadība  
 
 Studiju programmu "Transporta elektronika un telemātika" vada programmas komisija 
šādā sastāvā: priekšsēdētājs - Dr. habil.sc.ing.,  prof. A.Zeļenkovs; sekretārs - Dr.sc.ing, asoc. 
prof. A. Klūga; locekļi: Dr. habil.sc.ing.,  prof. Ē.Pētersons; Dr. habil.sc.ing., prof. V.Karpuhins;   
Habil.dokt.fiz., prof. V.Popovs; Dr.sc.ing., asoc. prof. L.Sergejeva. 
 Stratēģiskie studiju programmas jautājumi tiek apspriesti RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes Domes sēdēs. 
 
 

7. Studiju programmas akadēmiskā personāla kvalifikācija 
 
 Lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru zinātniskā kvalifikācija ir dažāda. 
Teorētisko priekšmetu pasniedzēju kvalifikācija ir ļoti augsta.  

Studiju programmas ietvaros, ieskaitot pasniedzējus ārpus Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes, lekcijas lasa ap 20 habilitētie zinātņu doktori, profesori.  

Pārējie pasniedzēji līdz 90 % - ir zinātņu doktori, asociētie profesori un docenti. Lektoru 
skaits ir pavisam mazs, katrā katedrā viens vai divi. Sakarā ar nepietiekošo finansējumu tikai 
epizodiski savu pedagoģisko darbību veic otrā un trešā kursa doktoranti, kā arī maģistri. Tas 
nozīmē, ka kadru atjaunošanās notiek lēni. 
 Vadošie pasniedzēji pēdējo piecu gadu laikā ir izdevuši vairāk kā desmit metodisko darbu 
un publicējuši vairāk kā 90 zinātnisko rakstu. 

Bakalauru un maģistru studiju programmās nodarbināto pasniedzēju saraksts dots attiecīgi 
tabulās 7.1. un 7.2. , bet dzīves un darba gājums pielikumos 1 un 2. 
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7.1. tabula 
Bakalaura  profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" akadēmiskā 

personāla saraksts 
Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 

grāds, 
nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniegtie priekšmeti 

1. Andronovs 
Aleksandrs 

Dr. habil. inž., 
profesors  

Pamatdarbs Objektorientētā programmēšana, 
Modernās datoru lietojumpakotnes,  

2. Asars Alfrēds M. Sc. Ing., 
lektors 

Blakus-
darbs 

Integrētie servisa cipartīkli (ISDN) 

3. Augstkalns Uldis Docents Pamatdarbs Latvijas politiskā sistēma, Apvienotā 
Eiropa un Latvija 

4. Biezā Līga Doc., Dr. math. Pamatdarbs Matemātika 
5. Boicovs Viktors Inž. zin. doktors, 

docents 
Blakus-
darbs 

Transporta reāllaika sistēmu 
ekspuatācija, Tīklu datu bāzes, 
Datoru tīklu kontrole, diagnostika un 
pārvaldība, 
Lokālie datoru tīkli 

6. Carkovs Jevgeņijs Dr.habil.math., 
profesors 

Pamatdarbs Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 

7. Gudzuka Sandra Mg. Phych., pr. 
Docente 

Pamatdarbs Saskarsmes pamati 

8. Iltiņš Ilmārs Inž. zin. doktors, 
docents 

Pamatdarbs Matemātikas papildnodaļas 
(elektrozinībās) 

9. Jankovskis Jānis Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Elektrība un magnētisms, 
Materiālzinību pamati 

10. Jemeļjanovs 
Anatolijs 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Civilā aizsardzība 

11. Karpuhins 
Vladimirs 

Dr.habil.sci.ing., 
profesors 

Blakus- 
darbs 

Metroloģija, Radiolokācijas pamati 

12. Klūga Ansis Inž. zin. doktors, 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Ievads specialitātē, Ciparu 
elektronika un datoru arhitektūra, 
Regulēšanas teorijas pamati, 
Transporta mikroprocesoru sistēmas, 
Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana, Radio navigācijas 
pamati, Intelektuālās transporta 
sistēmas, Transporta elektroniskās 
vadības sistēmas, Datoru uzbūves 
pamati 

13. Mirzagitovs 
Nikolajs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Transporta mobilās sakaru sistēmas, 
Satelītu sakari un radioreleju līnijas 

14. Muižnieks Jānis Docents Pamatdarbs Sports 
15. Nešpors Viktors Dr. oec. 

Profesors 
Pamatdarbs Ekonomika 

16. Otlāne Ingrīda Lektore Pamatdarbs Franču valoda 
17. Ozols Andris Dr. habil. Phys., 

profesors 
Pamatdarbs Fizika 
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18. Ozolzīle Gunārs Dr. sc. soc., 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Vispārējā socioloģija, Politoloģija, 
Mazās grupas un personības 
socioloģija 

19. Pētersons Ernests Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Datortīkli, Transporta reāllaika 
sistēmu projektēšana, Transporta 
reāllaika elektroniskais bizness, 
Komunikācija transporta 
intelektuālajās sistēmās, Tīklu 
drošums 

20. Plutahins Viktors Dr.Sc.Ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Pusvadītāju ierīces, Analogās ierīces 

21. Popovs Valentīns Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Transporta telekomunikāciju sistēmu 
kanālveidojošā aparatūra, Transporta 
sakaru līnijas, Dzelzceļa 
telekomunikācijas un datoru tīkli, 
Dzelzceļa elektriskie sakari un radio, 
Dzelzceļa telekomunikācijas 
sistēmas, Dzelzceļa ciparu 
komutācijas sistēmas, Dzelzceļa 
mobilās sakaru sistēmas, Transporta 
šķiedru optiskās pārraides sistēmas, 
Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas līnijas, 
Elektrodinamika un SAF tehnikas 
elementi 

22. Sergejevs Dijs Dr.sc.Ing., doc. Pamatdarbs Dzelzceļa vispārējais kurss 
23. Ilze Siliņa Asoc. profesore Pamatdarbs Vācu valoda 
24. Sikeržickis Jurijs Dr. habil. sci, 

ing., profesors 
Blakus- 
darbs 

Antenas un radioviļņu izplatīšanās, 
Radioraidītāju un uztvērēju ierīces, 
Videotehnika 

25. Skaļskis Anatolijs docents Blakus-
darbs 

Kanālu un pakešu komutācijas 
sistēmas 

26. Taraškevičs 
Ronalds 

Dr. sc. oec., 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Vadības socioloģija 

27. Zeļenkovs 
Alberts 

Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Informācijas pārraides un ciparu 
sakari transporta sistēmās, Sakaru 
sistēmu pamati, Programmēšanas 
valoda C 

28. Ziemelis Juris Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Datormācība, Datormācība 
(speckurss) 

29. Ziemelis Valdis Docents Pamatdarbs Darba aizsardzības pamati, Darba 
aizsardzība 

30. Ziņkovskis 
Aleksandrs 

Dr. inž., docents Pamatdarbs Elektrotehnikas teorētiskie pamati, 
Ķēžu teorija pamati, Signālu teorijas 
pamati 

31. Anastasija 
Žiravecka 

docente Pamatdarbs Angļu valoda 
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7.2. tabula 
Maģistra  profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un telemātika" akadēmiskā 

personāla saraksts 
Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 

grāds, 
nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniegtie priekšmeti 

1. Boicovs Viktors Inž. zin. 
doktors, docents 

Blakus-
darbs 

Tīklu operētājsistēmas,  
Datoru tīklu ekonomika un 
marketings, Tīklu telemātiskie 
dienesti 

2. Garjāne Beatrise Dr. pead.. 
docente 

Pamatdarbs Pedagoģija /maģistriem/ 

3. Jeremejevs 
Vitālijs 

Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Blakus-
darbs 

Signālu ciparapstrāde transporta 
telekomunikāciju sistēmās, 

4. Klūga Ansis Inž. zin. 
doktors, asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Sistēmu teorija,  
Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana, 
Transporta globālās vadības sistēmas, 
Transporta radioelektronisko sistēmu 
modelēšana, 
Transporta līdzekļu lokalizācijas 
metodes, Globālās navigācijas 
satelītu sistēmas, 
Gaisa satiksmes vadīšanas 
automatizētās sistēmas, Lidostu 
radioelektronisko ierīču 
elektromagnētiskā savietojamība 

5. Ļevčenko 
Anatolijs 

Inž. zin. 
doktors, asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Vizuālā programmēšana transporta 
uzdevumos 

6. Mareks Mezītis Inž. zin. 
doktors, docents 

Pamatdarbs Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu 
drošums,  
Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmas 
Dzelzceļa transporta mikroprocesoru 
sistēmas, 
Dzelzceļa tehnisko sistēmu un 
procesu modelēšana,  
Dispečeru vadības informācijas 
tehnoloģijas dzelzceļa transportā 

7. Pētersons 
Ernests 

Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Sakaru sistēmu modeļi,  
Kriptogrāfija un datu aizsardzība, 
Transporta reāllaika sistēmu 
veiktspējas novērtēšanas metodes, 
Tīklu analīze un projektēšana 
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8. Popovs 
Valentīns 

Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Transporta šķiedru optiskie tīkli un 
sistēmas, 
Tehniskā elektrodinamika,  
Dzelzceļa ciparu pārraides 
informācijas sistēmas, 
Dzelzceļa sakaru sistēmas,  
Šūnu mobilo sakaru sistēmu 
projektēšana, Transporta 
augstfrekvences ciparu pārraides 
informācijas sistēmas 

9. Sergejeva 
Ludmila 

Inž. zin. 
doktore, asoc. 
profesore 

Pamatdarbs Dzelzceļa pārvadājumu procesa 
vadības datortehnoloģijas,  
Dzelzceļa transporta datortīklu 
administrēšana 

10. Skaļskis 
Anatolijs 

docents Blakus-
darbs 

Maģistrālas sakaru sistēmas,  
Lidostu un gaisa trašu sakaru 
sistēmas 

11. Slaidiņš Ilmārs Inž. zin. 
doktors, asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Statistiskā radiotehnika 

12. Šteinberga Airisa Dr. psych., 
docente 

Pamatdarbs Psiholoģija /maģistriem/ 

13. Zeļenkovs 
Alberts 

Habilitētais inž. 
zin. doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Sakaru sistēmu pamati, 
Ciparu sakaru sistēmu teorija,  
Informācijas kompresijas un 
kodēšanas teorija,  
Optimālā uztveršana un sakaru 
sistēmu traucējumnoturība,  
Programmēšana C++ valodā, 
Signālu ciparapstrādes algoritmi 
sakaru sistēmās 

14. Ziemelis Valdis Docents Pamatdarbs Darba aizsardzības pamati 
 

8. Studiju programmas ietvaros veiktā zinātniski pētnieciskā darbība   
 
 Galvenās zinātnisko darbu tēmas saistītas ar Latvijas republikas zinātnisko grantu izstrādi, 
kuru vadītāji ir vadošie RTU profesori. Programmas ietvaros realizēti šādi LZP granti: Nr. 
97.0798 “Butstrep-metodes pielietošana sistēmu modelēšanā”, Nr. 01.0842 “Intensīvas 
datormetodes datu analīzei un modelēšanai”, Nr.96.0160 “Datoru sistēmu un tīklu 
rekonfigurēšanas metodes un algoritmi mainīgās darba slodzes un elementu atteiču apstākļos”, 
Nr. 01.0859 “Modeļu un metožu izstrādāšana datoru tīklu analīzei un projektēšanai sevlīdzīgas 
darba slodzes vidē”, Nr. 04.1259 - Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru 
sistēmām). Šajos projektos aktīvi piedalās maģistranti un doktorandi. Bez tam vadošie 
pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu vietējo un starptautisko līgumdarbu izstrādē: piemēram ar 
amerikāņu firmu Deloitte & Touche, ar LU CFI Radioelektronikas daļu u.c. 

Transporta elektronikas un telemātikas katedrā zinātniskie pētījumi tiek veikti profesoru 
E.Pēterona, A.Zeļenkova un A.Klūgas vadībā. Profesora E.Pētersona grupa jau vairākus gadus 
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strādā pie LZP informātikas nozarē finansēto projektu realizācijas. Galvenā uzmanība tika veltīta 
mainīgās slodzes ietekmei uz datoru tīklu un sistēmu darbību. Turpinot sevlīdzīgā trafika 
pētījumus, paralēli tiek izstrādātas tīklu strukturālās optimizācijas un operētājsistēmu 
modelēšanas metodes, saistībā ar tīklu veiktspējas un drošuma optimizāciju, ko veic E.Pētersons 
ar saviem doktorandiem  P.Ulanovu, A.Asaru un S.Iļņicki. 

 Profesora A.Zeļenkova vadībā tiek pētīti signālu apstrādes algoritmi sakaru sistēmās. 
Pētījumu rezultāti apkopoti vienā publikācija, un 4 izstrādātos maģistru darbos. Otrs virziens, 
kurā darbojas profesors A.Zeļenkovs ir zemvirsmas radiolokācija. Šajā virzienā kopā ar 
S.Zeļenkovu izstrādāti signālu apstrādes algoritmi, kas ir izmantoti sērijveidā ražotā 
radiolokatorā. 

 Asociētā profesora A.Klūgas vadībā katedrā tiek veikti pētījumi par signālu komplekso 
apstrādi transporta navigācijas sistēmās un šo sistēmu datormodelēšanu. Zinātnisko pētījumu 
rezultāti atainoti 3 publikācijās  uz to bāzes izstrādāti 3 maģistru darbi. 

 Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedrā zinātniskie pētījumi tiek veikti 
profesoru V.Popova un L. Sergejevas vadībā. V.Popova grupa izstrādā LZP granta darbu 
„Radioviļņu izplatīšanās pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām)”,  izdota monogrāfija  
“GSM standarta  šūnu mobilo sakaru sistēmas. Projektēšanas problēmas”, Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp.  
 Zinātnisko darbu izstrādes gaita tiek apspriesta institūtu zinātniskajos semināros, kā arī 
RTU ikgadējā studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē, kuras materiālus publicē. 
Programmas studentu darbi ir augstu novērtēti. Katru gadu vairāki studenti saņem Latvijas 
izglītības fonda mērķprogrammu stipendijas, kā arī zinātniskie darbi ir ieguvuši konkursu 
uzvarētāju nosaukumus un balvas. 2005. gadā Latvijas izglītības fonda zinātnisko darbu konkursā 
balvas izcīnīja: 

- Arvīds Pelšs, 
- Igors Sturme, 
- Māris Lešavnieks. 

Latvijas izglītības fonda stipendijas 2005. gadā  ieguvuši  studenti Viktorija Semjonova un 
Mihails Kuļikovs. 
  Galvenās publikācijas tiek sūtītas uz starptautiskajām konferencēm Rietumos un 
Austrumos, uz kurām iespējams lētāk nokļūt. Daļa zinātnisko darbu tiek publicēta RTU 
izdevumos, tai skaitā RTU organizēto starptautisko konferenču un simpoziju materiālos. Analīze 
parāda, ka praktisko priekšmetu pasniedzējiem būtu vēlams vairāk pievērsties publikācijām 
starptautiski atzītos izdevumos. 

 

9. Sadarbība studiju programmu realizācijā  
 
 Kā ļoti pozitīvu momentu programmas ""Transporta elektronika un telemātika"  
realizācijā var minēt divu RTU fakultāšu Elektronikas un telekomunikāciju un Transporta un 
mašīnzinību sadarbību. Transporta elektronikas un telemātikas katedra programmas realizācijā 
sadarbojas ar Transporta un mašīnzinību fakultātes Dzelzceļa transporta automātikas un 
telemātikas katedru.  Šī sadarbība saistīta ar  minēto katedru ciešo saikni ar transporta speciālistu 
sagatavošanu. Sadarbība programmas realizācijā ir  arī ar citām  Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes struktūrvienībām, jo pirmajā kursā apmācības notiek pēc vienotas 
RTU programmas. Bez tam programmai ir arī vienota profila priekšmetu daļa ar citiem RTU 
elektrozinātņu bakalauriem. 
 Sadarbība ar darba devējiem notiek studentu prakses laikā, kā arī vadošo nozares 
speciālistu pieaicināšana maģistrantu lekciju kursu lasīšanā. Šāda sadarbība ir ar SIA “GAREKS” 
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direktoru N.Mirzagitovu, kas regulāri piedalās studiju kursa “Mobilo sakaru sistēmu” 
pasniegšanā un ar VAS Latvenergo filiāles Tehniskais centrs datu pārraides dienesta vadītāju 
A.Asaru, kas piedalās studiju priekšmeta Integrētie servisa cipartīkli (Integrated Service Digital 
Networks) pasniegšanā. 

10. Zināšanu novērtēšanas sistēma  
 
 Pozitīvas zināšanas vērtē ar atzīmēm no 4 līdz 10. Ja parasto priekšmetu zināšanu 
pārbaudes laikā to līmenis tiek novērtēts no 1 līdz 3, tad tiek nozīmēta atkārtota pārbaude. Trešajā 
zināšanas pārbaudes reizē studenta zināšanas vērtē komisija. 

Zināšanu  līmeņa novērtēšana (atkarībā no pārbaudāmā studiju elementa) notiek:  
- rakstiski; 
- mutvārdos. 
 Pēc RTU Senāta lēmuma no 26.01.98 rakstiski eksāmenus kārto studenti, kas mācās 
bakalaura programmās. Mutvārdu eksāmenus var kārtot tikai maģistranti līdz 50% no mācību 
priekšmetiem pēc institūta Padomes vai fakultātes Domes lēmuma. 
 Studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un doktora darbu aizstāvēšana notiek 
mutvārdos (10.1. tabula). 
 

10.1. tabula 
Mutvārdu pārbaudes veidi (darbs paliek arhīvā) 

Darba veids Studiju darbs  Bakalaura darbs Maģistranta 
darbs 

Doktoranta darbs 

Darba   
aizstāvēšana 

Darba satura 
mutvārdu 
izklāsts, 
diskusija ar 
vadītāju 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
informācija, 
diskusija  
 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
uzstāšanās, 
recenzenta 
ziņojums, 
diskusija 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
ziņojums, 
recenzentu 
uzstāšanās, 
diskusija 

 

11. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām 
 

11.1.  Bakalaura profesionālās studiju programmu salīdzinājums 
 

 Bakalauru porofesionālā studiju programma tika salīdzināta ar līdzīgām studiju 
programmām Drēsdenes Tehniskajā universitātē (Vācijā) un Torino Politehniskajā inženieru 
skolā (Itālijā). Salīdzinājuma rezultāti pa priekšmetu grupām doti 11.1.tabulā un diagrammas 
veidā 11.1.attēlā. Tabulā un diagrammās pieņemti sekojoši saīsinājumi: 

- TET RTU – Transporta elektronikas un telemātikas bakalauru profesionālā programma 
Rīgas Tehniskajā universitātē, 

- Turino Politehn.- Informācijas inženieru studiju programma Torino Politehniskajā 
inženieru skolā, 

- Dresden TU- Elektrotehnikas un informācijas studiju programma Drēsdenes Tehniskajā 
universitātē. 
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Bakalaura profesionālās studiju programmas salīdzinājuma dati 11.1. tabula 
Grupa Priekšmets (priekšmetu grupa) TET 

RTU KP 
Torino Politehn. 

KP 
Dresden 
TU KP 

1. Matemātika 13 24 26 
2. Fizika 8 10 9 
3. Vispārīgie inženierzinātņu mācību 

priekšmeti 
5 13 14 

4. Vispārīgie elektrozinātņu mācību priekšmeti 18 25 39 
5. Vispārīgie datorzinātņu mācību priekšmeti 11 15 32 
6. Speciālie elektrozinātņu un datorzinātņu 

mācību priekšmeti 
35 38 29 

7. Izvēles priekšmeti vienā no virzieniem 21 35 25 
8. Ekonomika un citi netehniskie mācību 

priekšmeti 
11 18 8 

9. Prakse 26 0 20 
10. Noslēguma darbs 12 2 24 

Kopā 160 180 226 
Apmācības laiks, gadi:  4 3 5 

 
 Apkopojot tabulā un diagrammās doto informāciju var teikt, ka RTU piedāvātā studiju 
programma ļoti lielā mērā ir analoģiska Drēsdenes un Torino augstskolās piedāvātajām studiju 
programmām, tomēr ir redzamas arī nelielas atšķirības. Vislielākās atšķirības vērojamas Torino 
Politehniskajā inženieru skolā prakses un noslēguma darba izpildē. Šīs atšķirības izskaidrojamas 
ar apmācības īpatnībām Torino: pēc trīsgadīgās inženieru skolas beigšanas turpinās darbs kādā ar 
skolu saistītā zinātniski pētnieciskā institūtā. Institūtā arī tiek izstrādāts nobeiguma (zinātniskais) 
darbs noteiktā informācijas tehnoloģijas jomā, tāpēc programmā prakses laiks ir samazināts. 
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11.1.att. Transporta elektronikas un telemātikas studiju programmas salīdzinājums ar Drēsdenes 
un Torino augstskolu studiju programmām 
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Informācija par Drēsdenes Tehniskajā universitātē (Vācijā) un Torino Politehniskajā 

inženieru skolā (Itālijā) realizētajām studiju programmām tika iegūti izmantojot internetu. 

Programmu oriģinālie nosaukumi un interneta adreses: 

1. Dresden TU, Studiengang Elektrotechnik, Informationstechnik, Studienablaufplan des 

Grundstudiums (1-4 Sem.)+Studienablaufplan der Pflichtfächer (5-8,9,10 Sem.) 

http://www.et.tu-dresden.de/infos/grundstudium/et-studienablaufplan.html 

http://www.et.tu-dresden.de/infos/hauptstudium/pflichtfaecher_inf.html 

2. The Third School of Engineering of the Politecnico di Torino, as known as the School of 

Information Engineering: 

Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Delle Telecomunicazioni (formato .pdf 42 KB) 

Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Informatica (formato .pdf 40 KB) 

Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Electronica (formato .pdf 43 KB) 

http://www.polito.it/ateneo/facolta/III_fac_ing/index.en.html 

http://www.corsiadistanza.polito.it/presentazione/stampe.html 

 
 

  
11.2. Maģistru profesionālās studiju programmas salīdzinājums 

 
 Maģistru profesionālā studiju programma tika salīdzināta ar līdzīgām studiju 

programmām Čalmeras Tehnoloģiskajā universitātē (ČTU), Dānijas Tehniskajā universitātē 
(DTU) un Tventes universitātē (TU). Salīdzinājuma rezultāti pa priekšmetu grupām doti 11.2. 
tabulā un diagrammas veidā 11.2. attēlā. Tabulā un diagrammās pieņemti sekojoši saīsinājumi: 

- TET RTU 1.5 g. – Transporta elektronikas un telemātikas programma Rīgas Tehniskajā 
universitātē studentiem ar bakalaura grādu un (vai) 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, 

- TET RTU 2.5 g. – Transporta elektronikas un telemātikas programma Rīgas Tehniskajā 
universitātē studentiem ar bakalaura grādu, 

- ČTU – Digitālo komunikāciju sistēmu un tehnoloģiju studiju programma Čalmeras 
Tehnoloģiskajā universitātē Zviedrijā, 

- DTU -  Telekomunikāciju studiju programma Dānijas Tehniskajā universitātē, 
- TU – Telekomunikāciju tīklu studiju programma Tventes universitātē Nīderlandē. 

 
Apkopojot tabulā un diagrammās doto informāciju var teikt, ka RTU piedāvātā studiju 

programma ļoti lielā mērā ir analoģiska Čalmeras, Dānijas un Tventes augstskolās piedāvātajām 

studiju programmām, tomēr ir redzamas arī nelielas atšķirības. Vislielākās atšķirības vērojamas 

izvēles priekšmetu skaitā, kaut gan kopējais piedāvāto priekšmetu skaits RTU programmā arī ir 

ļoti liels (62 vai 102 KP).  
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Informācija par Čalmeras Tehnoloģiskajā universitātē Zviedrijā, Dānijas Tehniskajā 

universitātē un  Tventes universitātē Nīderlandē realizētajām studiju programmām tika iegūti 

izmantojot internetu. Programmu nosaukumi un interneta adreses: 

1. MSC in Telecommunications Programs at DTU for International Students – 
http://www.adm.dtu.dk/studier/ik/studin/msc/msc-dtu.htm 

2. International Master’s Program in Digital Communication Systems and Technology - 
http://www.s2.chalmers.se/imp/applicants/courses.htm 

3. Master’s program is eligible to BSc international in Telecommunication Networks at 
University of Twente (Netherland) –  

3.1. General program structure: 
http://www.el.utwente.nl/onderwijs/studieprog/masters/studieprog.php 

3.2. Telecommunication Networks. Introduction: 
http://www.el.utwente.nl/onderwijs/studieprog/masters/telecommunication/ 

3.3. Telecommunication Networks. Program structure: 
http://www.el.utwente.nl/onderwijs/studieprog/masters/telecommunication/progra

mmastructuur.php 
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     11.2. tabula 
Maģistra studiju programmas “Transporta elektronika un telemātika” (TET RTU 2.5 g. un TET 
RTU 1,5 g.) salīdzinājums ar Čalmeras Tehnoloģiskās universitātes (ČTU), Dānijas Tehniskās 
universitātes (DTU) un Tventes universitātes (TU) attiecīgajām programmām  
 

Grupa Priekšmets  
(priekšmetu grupa) 

TET RTU 
2.5 g. 
(KP) 

TET RTU 
1.5 g. 
(KP) 

ČTU 
(credit 
unit) 

DTU 
(credit 
points) 

TU 
(ECTS*) 

1. Ciparu sakaru 
sistēmas un 
telekomunikācijas 

10 7 13.5 17.5 15.5 

2. Radio un optiskās 
sakaru sistēmas 

7 7 10 20 15.8 

3. Signālu ciparu 
apstrāde 

5 5 4.5 10 8.6 

4. Tehniskā 
elektrodinamika  

3 3 4 10 3.6 

5. Datortīkli un datu 
pārraide 

9 9 11 15 25.8 

6. Elektronisko sistēmu 
datormodelēšana 

2 0 0 0 4.3 

7. Datu kompresija un 
kodēšana 

3 3 6 15 8.6 

8. Izvēles priekšmeti 8 no 102 8 no 62 8 no 69 77.5 no 
127.5 

50 no 120 

9. Obligātie 
netehniskie mācību 
priekšmeti 

1 0 0 0 0 

10. Izvēles netehniskie 
mācību priekšmeti 

2 2 0 10 0 

11. Prakse (Industrial 
training) 

32 6 0 0 0 

12. Maģistra darbs 
(Thesis project) 

20+8 20 20 30 30+10 

                       Kopā: 102 62 69 127.5 122.2 
              Apmācības           

              laiks, gadi:   
2.5 1.5 1.5 2.0 2.0 

 
*) ECTS = European Credit Transfer System 
 
 
Izejot no piedāvāta salīdzinājuma varam secināt, ka studiju programma Transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās sistēmas pārsvarā ir līdzīga programmām no Eiropas Savienības 
valstu universitātēm. 
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11.2. att. Maģistra studiju programmas “Transporta elektronika un telemātika” (TET RTU 2.5 g. un TET RTU 1,5 g.) salīdzinājums ar Čalmeras 
Tehnoloģiskās universitātes, Dānijas Tehniskās universitātes un Tventes universitātes attiecīgajām programmām  



12. Studiju programmas atbilstība elektronikas inženiera profesijas standartam 
 

Prasības elektronikas inženiera zināšanām, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai 
kvalifikācijai ar augstākās izglītības akadēmisko vai profesionālo bakalaura vai maģistra 
grādu elektronikā, parādītas 12.1. tabulā. Ar kādu studiju priekšmetu palīdzību tiek 
nodrošinātas šīs zināšanas Transporta elektronikas un telemātikas bakalaura profesionālajās 
studijās parādīts 12.2. tabulā. 

 
Elektroinženiera profesijā nepieciešamās zināšanas    12.1. tabula 

Zināšanu līmenis   

Zināšanas  
priekšstats izpratne pielietošana 

Angļu valoda    

Latviešu valoda    

Matemātika    

Fizika    

Elektromagnētisms un antenas    

Ķēžu un signālu teorija    

Pusvadītāju elektronika, mikroelektronika    

Analogās shēmtehnikas pamati    

Ciparu shēmtehnikas pamati    

Operētājsistēmas, Unix, Internet    

Programmēšana asemblerā    

Programmēšana augsta līmeņa valodā    

Mikrokontrolieri, signālprocesori    

Ciparu signālu procesori    

Programmējamās integrētās shēmas    

Elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas    

Elektronisko shēmu izstrāde un modelēšana    

Elektronisko ierīču iespiedshēmu 
izstrādāšana  

   

Elektronisko ierīču un iekārtu mērīšana, 
testēšana un pārbaude 

   

Integrēto mikroshēmu izstrāde un 
pielietošana 

   

Standarti un tehniskās normas    

Audio, video un multimēdiju sistēmas, TV 
un radio apraides sistēmas 

   

Runas un datu pārraides sistēmas    
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Studiju priekšmeti, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas 
Transporta elektronikas un telemātikas programmā    12.2. tabula

  

Zināšanas Studiju priekšmeti KP 
Angļu valoda Angļu valoda 4 KP 
Latviešu valoda Latviešu valoda (pamatojoties uz testa 

rezultātiem) 
2 KP 

Matemātika Matemātika  
Matemātikas papildnodaļas 
Varbūtības teorija un matemātiskā 
statistika 

9 KP 
2 KP 
2 KP 

Fizika Fizika 6 KP 
Elektromagnētisms un antenas Elektrība un magnētisms 

Antenas un radioviļņu izplatīšanās 
Elektrodinamika un SAF tehnikas 
elementi 

2 KP 
3 KP 
4 KP 

Ķēžu un signālu teorija Ķēžu teorijas pamati 
Signālu teorijas pamati 

3 KP 
3 KP 

Pusvadītāju elektronika, 
mikroelektronika 

Pusvadītāju ierīces 
 

3 KP 

Analogās shēmtehnikas pamati Analogās ierīces 4 KP 
Ciparu shēmtehnikas pamati Ciparu elektronika un datoru arhitektūra 3 KP 
Operētājsistēmas, Unix, Internet Datormācība (pamatkurss) 

Datormācība (speckurss) 
3 KP 
2 KP 

Programmēšana asemblerā Transporta mikroprocesoru sistēmas 4 KP 
Programmēšana augsta līmeņa 
valodā 

Programmēšanas valoda C 
Objektorientētā programmēšana 
Modernās datoru lietojumpakotnes 

2 KP 
4 KP 
4 KP 

Mikrokontrolieri, signālprocesori, 
ciparu signālu procesori 

Transporta mikroprocesoru sistēmas 4 KP 

Programmējamās integrētās shēmas Ciparu elektronika un datoru arhitektūra 
Datoru uzbūves pamati 

3 KP 
3 KP 

Elektronisko iekārtu ražošanas 
tehnoloģijas 

Transporta reāllaika sistēmu projektēšana 
Transporta elektroniskās vadības sistēmas 

3 KP 
2 KP 

Elektronisko shēmu izstrāde un 
modelēšana, elektronisko ierīču 
iespiedshēmu izstrādāšana 

Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana 

3 KP 

Elektronisko ierīču un iekārtu 
mērīšana, testēšana un pārbaude 

Metroloģija 3 KP 

Integrēto mikroshēmu izstrāde un 
pielietošana 

Visos nozares specializācijas kursos 
notiek apmācība mikroshēmu pielietošanā 

10-12 
KP 

Standarti un tehniskās normas Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija 
(materiāls iekļauts visos speciālos studiju 
priekšmetos) 

2 KP 

Audio, video un multimēdiju 
sistēmas, TV un radio apraides 
sistēmas 

Videotehnika 
Radioraidītāju un uztvērēju ierīces 

4 KP 
6 KP 

Runas un datu pārraides sistēmas Sakaru sistēmu pamati 
Informācijas pārraide un ciparu sakari 
transporta sistēmās 

3 KP 
4 KP 

 



 32

Kā redzams no 3. tabulas visas zināšanas, ko prasa elektronikas inženiera profesijas standarts 
Transporta elektronikas un telemātikas programmā tiek nodrošinātas. Vienīgais virziens, kurā 
programmā netiek iegūtas plašas zināšanas ir integrēto mikroshēmu izstrāde, jo transporta 
nozares speciālisti vairāk orientēti uz elektronisko ierīču, arī integrālo mikroshēmu, 
pielietošanu. 

Kopsavilkums 
 
 Bakalaura un maģistra profesionālās studiju programmas "Transporta elektronika un 
telemātika" ļauj sagatavot speciālistus uz vairāku zinātņu nozaru robežas, kas ir raksturīgi 
akadēmiskās un profesionālās izglītības attīstībai visā pasaulē. Programma veidota uz katedru 
profesoru zinātnisko interešu un speciālistu pieprasījuma vēsturiskās attīstības bāzes.    
 Programmām ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs; tās nodrošina visas 
zināšanas, ko prasa elektronikas inženiera profesijas standarts, tās atbilst arī daudzveidīgajam 
darba piedāvājuma tirgum Latvijā. 
 Lielais darbs, kas ieguldīts programmas izveidošanā (vairākkārtēja programmas satura 
apspriešana programmas nozares komisijā RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, 
pārstrukturizētas visas profesionālās studiju programmas par bakalaura un maģistra 
profesionālām programmām, izveidotas divas jaunas katedras, kurās tiek mācīti studenti 
specializējošos studiju priekšmetos, kā arī pilnveidota materiāli tehniskā un metodiskā bāze) 
ļauj cerēt uz pozitīvu akreditācijas iznākumu  
 Galvenās problēmas ar kurām nākas saskarties šobrīd ir: 
� nepietiekamais programmas finansējums, kas ietekmē studiju procesā izmantotās materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanu; 
� grūtības ar jaunu un kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu. 
 Programmas "Transporta elektronika un telemātika" stiprās puses: 
• mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija transporta elektronikas un 

telemātikas priekšmetu pasniegšanā; 
• darba tirgū programmas "Transporta elektronika un telemātika" studenti ir ļoti pieprasīti; 
• apmācību procesā tiek izmantotas daudzas transporta elektronisko sistēmu laboratorijas 

ierīces, kas ir unikālas Latvijā (piemēram sakaru, radionavigācijas, radiolokācijas un 
pārmiju automātiskas vadības sistēmas); 

• prakses vietas ir nodrošinātas lielākos Latvijas transporta uzņēmumos; 
• saņemts ESF finansējums mācību metodiskās bāzes pilnveidošanai; 
• datoru klases lielākoties atbilst mūsdienu prasībām; 
• pasniedzēji veic nozīmīgu grantu un citu starptautisku līgumdarbu izpildi; 
• Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes struktūrvienību sadarbība programmas 

realizācijā.  
  
Vājās puses: 
• programmas realizācijā piedalās  maz pasniedzēju, kam ir doktora grāds un  kas ir jaunāki 

par piecdesmit gadiem; 
• studenti nav pietiekami nodrošināti ar jaunāko mācību literatūru, it sevišķi latviešu valodā 

(tomēr galvenie speciālie mācību priekšmeti ir nodrošināti); 
• laboratorijas aparatūra pārsvarā ir ekspluatācijā 5 līdz 15 gadus (tomēr tā ļauj pētīt 

fundamentālās sakarības); 
• nepietiekamā sadarbība maģistru programmas realizācijā ar  citām RTU struktūrvienībām 

un citām Latvijas augstākām mācību iestādēm; 
• daudzi studenti nepietiekamā materiālā nodrošinājuma spiesti, apvieno studijas ar darbu, 

kas samazina sekmības rādītājus. 
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Pasākumi trūkumu novēršanai:  
� organizēt sadarbību ar firmām un uzņēmumiem, kas palīdzētu pilnveidot pasniedzēju 

kvalifikāciju un ļautu modernizēt laboratorijas bāzi; 
� aktivizēt pasniedzēju darbu jaunu metodisko līdzekļu sagatavošanā un izmantošanā 

mācību procesā; 
� aktivizēt pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskos projektos ar radniecīga 

profila augstskolām, kas ļautu ne tikai paaugstināt  pasniedzēju un studentu kvalifikāciju, 
bet ļautu arī piesaistīt papildus finansējumu. 

 "Transporta elektronika un telemātika" bakalaura un maģistra profesionālo studiju 
programmu realizācijas nepieciešamību Rīgas Tehniskajā universitātē nosaka  gan  
elektronisko un telemātikas sistēmu straujie attīstības tempi un ieviešana visās transporta 
nozarēs kā Latvijā tā arī visā pasaulē, gan arī unikālā materiāli tehniskā un metodiskā bāze 
(trenažieri, stendi, specializētās laboratorijas). 
 
 
 

Pielikums 1 (atsevišķā sējumā). Bakalauru profesionālās studiju programmas, 
priekšmetu apraksti, akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums, prospektu un 
reklāmas materiālu paraugi. 
 

Pielikums 2 (atsevišķā sējumā). Maģistru  profesionālās studiju programmas, 
priekšmetu apraksti, akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums. 
 

  



  

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests un apstiprināts programmas "Transporta 

datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" komisijas sēdē 2005. gada 25. oktobrī 

 
 
 
 
Priekšsēdētājs:                                                                              /A. Zeļenkovs/ 
 
 
 
 
Programmas direktors:                                                                  /A.Klūga/ 
 
          



 
  
 
 
 

   

Rīgas Tehniskā universitāte 
 

Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte 

 

  

 
 

 
 
 

Bakalaura profesionālā studiju programma 

 

" Transporta elektronika un telemātika " 

 
 

   
Pašnovērtējuma ziņojums 

 
 

Pielikums 1 

  

 
 
 
 
 

 
 

   Rīga - 2005    
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

Studiju programma apstiprināta RTU Senāta   
2004. g. 29. marta sēdē, prot Nr.485 

 Mācību prorektors ...................E.Beķeris 
  

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju līmenis: 
Izglītības klasifikatora kods: 

Bakalaura profesionālās studijas 
45523  

Īstenošanas forma (veids): pilna un nepilna laika (neklātienes) studijas 
Nominālais studiju ilgums: 4 gadi pilna laika un 5 gadi nepilna laika studijām 
Studiju apjoms: 160  kredītpunkti (KP) 
Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vai profesionālā vidējā  
Iegūstamā kvalifikācija: 
Iegūstamais grāds: 

Elektronikas inženieris (PK 214401)                                  
Bakalaura profesionālais grāds transporta elektronikā un 
telemātikā 

                    Studiju programmas šifrs: ECT0 
                                                                                                   Uzņemšana ar 2004./2005. m.g. 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  89 KP KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 14 KP  
   1.1. Matemātika  9 KP 
   1.2. Ekonomika  2 KP 
   1.3. Saskarsmes pamati   2 KP 
   1.4. Ievads specialitātē  1 KP 
   1.5. Fiziskā audzināšana  0 KP 
    
     2. Nozares teorētiskie pamatkursi un inf. tehnoloģijas 

kursi 
   38 KP  

   2.1. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)  2 KP 
   2.2. Varbūtības teorija un matemātiskā statistika  2 KP 
   2.3.  Fizika  6 KP 
   2.4. Elektrība un magnētisms  2 KP 
   2.5.  Materiālzinību pamati  2 KP 
   2.6. Datormācība (pamatkurss)  3 KP 
   2.7. Elektrotehnikas teorētiskie pamati  4 KP 
   2.8. Ķēžu teorijas pamati  3 KP 
   2.9. Metroloģija  3 KP 
   2.10. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra  3 KP 
   2.11. Regulēšanas teorijas pamati  2 KP 
   2.12. Pusvadītāju ierīces  3 KP 
   2.13. Signālu teorijas pamati  3 KP 
    
      3. Nozares profesionālās specializācijas kursi    37 KP  
   3.1. Datormācība (speckurss)  2 KP 
   3.2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
   3.3. Darba aizsardzība  1 KP 
   3.4. Civilā aizsardzība  1 KP 
   3.5. Informācijas pārraide un ciparu sakari transporta sistēmās  4 KP 
   3.6. Transporta mikroprocesoru sistēmas   4 KP 
   3.7. Datortīkli  2 KP 
   3.8. Sakaru sistēmu pamati  3 KP 
   3.9. Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana   3 KP 
   3.10. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra  4 KP 
   3.11 Analogās ierīces  4 KP 
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   3.12. Transporta reāllaika  sistēmu projektēšana   3 KP 
   3.13. Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija   2 KP 
   3.14. Transporta sakaru līnijas  3 KP 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 27 KP  

 
1. 

 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
 
Transporta radioelektroniskās sistēmas 

 
21 KP 

 

1.1. Radiolokācijas pamati  3 KP 
1.2. Radionavigācijas pamati  3 KP 
1.3. Transporta mobilās sakaru sistēmas  3 KP 
1.4. Transporta reāllaika elektroniskais bizness   3 KP 
1.5. Komunikācija transporta intelektuālajās sistēmās  4 KP 
1.6. Antenas un radioviļņu izplatīšanās  3 KP 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

  
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
 1.8. 
 1.9. 

   
    
     1.1. 
     1.2. 
     1.3. 
     1.4. 
     1.5. 
     1.6. 
     1.7. 
     1.8. 
          

Radioraidītāju un uztvērēju ierīces 
Intelektuālās transporta sistēmas 
Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi   
 
Transporta telekomunikācijas 
Antenas un radioviļņu izplatīšanās 
Videotehnika  
Transporta mobilās sakaru sistēmas 
Kanālu un pakešu komutācijas sistēmas  
Satelītu sakari un radioreleju līnijas 
Transporta elektroniskās vadības sistēmas  
Programmēšanas valoda C 
Radioraidītāju un uztvērēju ierīces 
Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi 
 
Transporta datorsistēmas un tīkli 
Datoru uzbūves pamati 
Tīklu datu bāzes 
Transporta reāllaika elektroniskais bizness  
Integrētā servisa cipartīkli (ISDN) 
Tīklu drošums 
Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība 
Objektorientētā programmēšana 
Modernās datoru lietojumpakotnes 
Lokālie datoru tīkli 
 
Dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmas 
Dzelzceļa telekomunikācijas un datoru tīkli 
Dzelzceļa elektriskie sakari un radio 
Dzelzceļa vispārīgais kurss 
Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmas 
Dzelzceļa ciparu komutācijas sistēmas 
Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas 
Transporta šķiedru optiskas pārraides sistēmas 
Dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas 
 

 6 KP 
4 KP 
4 KP 

 
 

3 KP 
4 KP 
4 KP 
3 KP 
2 KP 
2 KP 
2 KP 
6 KP 
4 KP 

 
 

3 KP 
3 KP 
3 KP 
3 KP 
3 KP 
3 KP 
4 KP 
4 KP 
3 KP 

 
 

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

         3 KP 

    2. Humanitārie/sociālie priekšmeti 2 KP  
3.1.  Vispārējā socioloģija  2 KP  
3.2.  Vadības socioloģija  2 KP 
3.3.  Mazās grupas un personības socioloģija  2 KP 
3.4.  Politoloģija  2 KP 
3.5.  Latvijas politiskā sistēma       2 KP 
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3.6.  Apvienotā Eiropa un Latvija  2 KP 
    

3. Valodas 4 KP  
3.1. Angļu valoda  4 KP 
3.2. Vācu valoda  4 KP 
3.3. Franču valoda  4 KP 
    

C. Brīvās izvēles priekšmeti 6 KP  
     D. Prakse 26 KP  
      1. Prakse  26 KP 

E. Valsts pārbaudījumi 12 KP  
  1. Bakalaura darbs (ar projekta daļu)   12 KP 

 Kopā: 
160 KP 

 

  

 

 

 
 
Programma  akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Domes sēdē 2004. gada 16.marta sēdē, 
prot. Nr. 245 
 
               Priekšsēdētājs        I.Slaidiņš 
 
  
Programma  izvērtēta RTU programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
nozares komisijas sēdē  
2004. g.  11. martā prot. Nr. 3-04  

 
 

Komisijas priekšsēdētājs 

 
 

profesors A.Zeļenkovs 
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                                  RTU  TRANSPORTA  ELEKTRONIKAS un TELEMĀTIKAS  BAKALAURA  
PROFESIONĀLO  STUDIJU  PROGRAMMAS  

SATURA UN  REALIZĀCIJAS 
 

APRAKSTS 
 

1. Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība 
 

    Studiju uzsākšanai nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarēs, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām. 

 
                  2. Programmas īstenošanas nosacījumi 

 
2.1. Programmas mērķis un saistība ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām 

      Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību transporta elektronikas un telekomunikāciju nozarē 
un dot iespēju tālākām  studijām šīs nozares  profesionālajā maģistrantūrā, kas ļauj turpināt studijas doktorantūrā. 
       Pašreiz RTU Elektronikas un telekomunikāciju  fakultātē transporta elektronikas un telekomunikāciju nozares 
speciālisti tiek gatavoti vai nu akadēmiskajās studijās, vai arī profesionālajās studijās. Akadēmiskajās studijās pēc 
bakalaura grāda iegūšanas var turpināt studijas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Tomēr šajā gadījumā pēc 
bakalaura  profesionālo studiju absolvents nevar turpināt studijas doktorantūrā. Tāpat arī iegūstot profesionālo 
kvalifikāciju pēc vidusskolas nevar turpināt studijas maģistrantūrā.  Uz Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas profesionālās programmas bāzes tiek veidota šī programma, kas nodrošinātu speciālistu ar 
augstāko profesionālo izglītību sagatavošanu 4 gadu laikā, kā arī dotu iespēju iegūt bakalaura profesionālo grādu  un 
turpinot studijas  profesionālajā maģistrantūrā, uzsākt studijas doktorantūrā. Šādi tiks panākts tas, ka studenti iegūstot 
profesionālo kvalifikāciju arī varēs turpināt studijas doktorantūrā.  

 Latvijas tautsaimniecībai nepieciešami starptautiski atzīta līmeņa speciālisti ar bakalaura profesionālo izglītību 
transporta  elektronikas un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai sekojošās 
specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, 
dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas. 
 

2.2. Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 
 

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, patstāvīgajās literatūras 
studijās un bakalaura darba ar projekta daļu izstrādes laikā apgūt fundamentālo zinātņu pamatus, transporta  
elektronikas un telemātikas sistēmu teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos un sociālos 
priekšmetus. 
Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas, profesionālā kvalifikācija un praktiskā darba iemaņas: 

• transporta radioelektronisko sistēmu, transporta telekomunikācijas sistēmu, transporta datorsistēmu un tīklu, 
dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmu projektēšanā;  

• transporta  elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatācijā un remontā. 
Bakalaura profesionālā izglītība nodrošina arī pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, 
ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību,  kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālajām un akadēmiskajām aprindām. 
 

2.3. Piedāvājamās izglītības saturs 
 

 Studiju programma paredz  RTU studentiem, kuri pieteikušies apgūt zināšanas bakalaura profesionālā līmenī 
šajā programmā, studijās apgūt šādus obligātus vispārizglītojošos, nozares teorētiskos un informāciju tehnoloģiju 
priekšmetus:  

• matemātika; 
• regulēšanas teorijas pamati 
• fizika; 
• elektrība un magnētisms; 
• materiālzinību pamati; 
• datormācība; 
• ekonomika; 
• elektrotehnikas teorētiskie pamati; 
• elektroinženieru matemātikas datorrealizācija; 
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• matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās); 
• ievads specialitātē. 
Kā  nozares obligātie specializācijas kursi paredzēti šādi priekšmeti: 

• informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmas; 
• transporta mikroprocesoru sistēmas (speckurss); 
• sakaru sistēmu pamati; 
• analogās ierīces; 
• ciparu elektronika un datoru arhitektūra; 
• transporta reāllaika  sistēmu projektēšana (speckurss); 
• datortīkli; 
• transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra; 

Programmas ietvaros paredzēta papildus specializēšanās 4 virzienos: transporta radioelektroniskās sistēmas, 
transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas. Šī 
papildus specializēšanās tiek realizēta caur obligātās izvēles priekšmetu grupu. Atbilstoši izvēlētajam specializēšanās 
virzienam tiek izvēlētas tēmas bakalaura darbam ar projekta sadaļu. 

     Paredzēti arī  humanitārie un sociālie priekšmeti, un svešvalodu apgūšana. Programma var tikt īstenota arī nepilna 
laika (neklātienes) studijās, nominālais studiju ilgums šajā gadījumā – 5 gadi. 
 
               2.4. Programmas daļu apjomi un sadalījums 
 . 

A. Obligātie studiju priekšmeti    89  KP 
B. Obligātās izvēles priekšmeti    27  KP 
B.1. Specializēšanās priekšmeti                      21 KP 
B.2. Humanitārie un sociālie priekšmeti           2 KP 
B.3. Valodas                                                      4 KP 
C. Brīvās izvēles priekšmeti      6  KP 
D. Prakse      26  KP 
E. Valsts pārbaudījumi     12  KP 
    ----------------------------------------------- 
    KOPĀ              160  KP  

 
2.5. Valsts pārbaudījumu īpatnības 

 
Svarīgākie  teorētiskie un specializācijas priekšmeti, kas raksturo studiju programmu ir šādi: 

• elektrotehnikas teorētiskie pamati; 
• ķēžu teorijas pamati; 
• informācijas pārraide un ciparu sakari transporta sistēmās; 
• transporta mikroprocesoru sistēmas; 
• transporta reāllaika  sistēmu projektēšana; 
• sakaru sistēmu pamati; 
• transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošā aparatūra. 

 
Valsts pārbaudījumu bakalaura darbs satur arī projekta daļu kādas ar transporta  elektronikas un telemātikas 

sistēmām saistītas problēmas jomā atbilstoši specializēšanās virzienam. Darba mērķis teorētiskajā daļā ir iemācīt 
apkopot dažādās publikācijās un datortīklos pieejamo informāciju,  formulēt galvenos darba rezultātus,  noteikt 
uzdevumus tālākam darbam šajā jomā. Darba projekta daļā paredzēts veikt konkrētas elektroniskās iekārtas izstrādi. 

Paredzēta bakalaura darba ar projekta daļu publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir 
Elektronikas un telekomunikāciju  fakultātes pasniedzēji, kā arī pārstāvji no  elektroniskās rūpniecības  uzņēmumiem, 
kā arī no transporta uzņēmumiem. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU Rektora rīkojumu. 

 
   3.Svarīgāko priekšmetu pasniegšanu īsteno šādi pasniedzēji: 
   
Ansis Klūga           Dr. sc. ing., asoc. profesors, Transporta elektronikas un telemātikas katedras 

vadītājs, 
Vladimirs Karpuhins        Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  asoc. profesors, 
Vitālijs Jeremejevs      Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  asoc. profesors, 
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Ernests Pētersons Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  profesors, 
Valentīns Popovs Dr. habil phys. Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedras profesors, 
Alberts Zeļenkovs Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  profesors. 
  

4. Struktūrvienības, kas nodrošina svarīgāko sarakstā iekļauto priekšmetu pasniegšanu 

  RTU ETF Elektronikas institūts, Telekomunikāciju institūts, Transporta elektronikas un telemātikas katedra, 
Dzelzceļa transporta institūts.  

 
5. Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un kvalifikācija 
 

Novērtējums izdarīts tikai par tiem  otrā , trešā un ceturtā kursa mācību priekšmetiem, kuru pasniegšanā ir iesaistītas 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra un Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra.    
Vajadzīgi: 5 inženieri (augstākā izglītība) un 2 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). 
Piezīme: laborantu skaits vērtēts gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 100.  
 
 

6. Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 
 

6.1. Esošā materiālā bāze 
 

Ar datortehniku saistītos priekšmetus un visus virziena obligātos un izvēles mācību priekšmetus var nodrošināt 
esošās Transporta elektronikas un telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedras 
datorklases un specializētās laboratorijas. Vienlaicīgi strādājošo studentu darba vietu skaits visās minētajās datorklasēs 
kopumā sasniedz 60. 
  

6.2. Vispārējs vērtējums 
 

Transporta elektronikas un telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedras 
laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot profesionālos bakalaurus Transporta  elektronikas un telemātikas  programmā.  
Izmaksu novērtējums uz vienu studentu 
Saskaņā ar RTU pieņemto vērtējumu programmas Transporta  elektronika un telemātika izmaksas uz vienu stundu ir 
aptuveni vienādas ar Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes vidējām izmaksām. Patreiz nepieciešamās izmaksas 
vienam studentam ieskaitot arī sociālo nodrošinājumu gadā ir 994 Ls (saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2001. gada 
24. jūlija noteikumiem Nr. 334).  
 
 
 
RTU programmas Transporta elektronika un  
telemātika vadītājs              A.Klūga 
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Studiju priekšmetu apraksti 
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RTU Datorzinātnes  un informācijas  tehnoloģijas fakultāte 
Inženiermatemātikas katedra 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību priekšmeta nosaukums: DMF 101  Matemātika 
                                                       
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā. 
Priekšmeta statuss: RTU obligātais. 
Studiju veids: akadēmiskā programma. 
Studiju līmenis: bakalaura studijas. 
 
Mācību priekšmeta apjoms : 9 KP, 176 stundas, no tām lekcijas – 80 stundas, semināri – 96 
stundas. 
Pārbaudes forma: eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.  
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes, loģiski 
un precīzi formulēt apgalvojumus. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988, 
534 lpp., 527 lpp. 
2.K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu 
studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 
3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu      
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp. 
4. M. Buiķis, B. Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne, 1997, 
288 lpp. 
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Zvaigzne, 
1996, 328 lpp. 
6. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu  
    studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp. 
7. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp. 
8. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā.  Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU,  
    LLU, 2002, 288 lpp. 
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp. 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri. 
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un prasmi 
tās izmantot uzdevumu risināšanā. 
Vērtējuma  svaru sadalījums: 
        Eksāmeni un kontroldarbi                 70% 
        Darbs grupā                                        5% 
        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās - aktivitāte     5% 
        Patstāvīgais darbs                              20% 
           Kopā :                                            100% 
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Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, 
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju 
programmas tehnisko priekšmetu prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot 
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu 
mājās. 
 

Nodarbību plāns  1. semestris 
 
N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru 

skaits 
1. Lineārās algebras elementi 3 3 
2. Vektoru algebra 3 3 
3. Analītiskā ģeometrija 3 3 
4. Ievads matemātiskajā analīzē 3 3 
5. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini 6 6 
6. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini 4 5 
7. Kompleksie skaitļi 1 1 
8. Pārskata lekcija 1 - 
                                                  Kopā                                         24                        24 
 

2. semestris 
 
N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru 

skaits 
1. Nenoteiktais un noteiktais integrālis, neīstie 

integrāļi 
5 8 

2. Vairākkārtīgie integrāļi 3 4 
3. Parastie diferenciālvienādojumi 4 6 
4. Skaitļu un funkciju rindas 3 6 
5. Pārskata lekcija 1 - 
                                                  Kopā                                         16                        24 
 

Lekciju plāns     1. semestris 
 
1. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas determinanti, to īpašības. Jēdziens 

par augstākas kārtas determinantiem. 
2. Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu reizināšana. Inversā matrica.  
3. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem nezināmiem un to atrisināšana ar Krāmera 

formulām un Gausa metodi. 
4. Skalāri un vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass. Lineārā 

neatkarība, bāze. Vektora koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā. 
5. Vektora moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. Lineāras darbības ar vektoriem, kam dotas 

koordinātas. Kolinearitātes nosacījums. Vektoru skalārais reizinājums, tā lietojumi.  
6. Vektoriālais reizinājums, tā īpašības, lietojumi. Trīs vektoru jauktais reizinājums.  
7. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē, līnijas vienādojumi. Taisnes vienādojuma 

sastādīšana. Leņķis starp divām taisnēm. 
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8. Otrās kārtas līniju kanoniskie vienādojumi (riņķa līnija, elipse, hiperbola, parabola). 
9. Virsmas un līniju vienādojumi trīsdimensiju telpā. Plaknes vienādojuma sastādīšana. 

Taisnes vienādojumi telpā.  
10.  Funkcija. Apslēpti un parametriski dota funkcija. Inversā funkcija. Funkciju klasifikācija. 

(Elementārās funkcijas, to grafiki – atkārtot patstāvīgi). Hiperboliskās funkcijas. Pāra, 
nepāra, periodiskas funkcijas. 

11.  Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi (funkcijas), to īpašības. Vienpusīgas  robežas. 
Skaitļu virknes un funkcijas robeža. Nenoteiktības, to novēršana. 

12.  Pirmā un otrā ievērojamā robeža. Funkcijas pieaugums. Funkcijas nepārtrauktība punktā 
un intervālā. Pārtraukuma punkti, to veidi. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju īpašības. 

13.  Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasināšanas  
pamatlikumi. Saliktas un inversas funkcijas atvasināšana. Atvasināšanas pamatlikumi. 
Elementāro funkciju atvasināšanas funkcijas (dažas pierādīt). 

14.  Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana. Logaritmiskā atvasināšana. 
Funkcijas diferenciālis, tā lietojumi, īpašības.  

15. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Lagranža teorēma. Lopitāla teorēma (kārtula, 
likums). 

16. Funkcijas monotonitātes nosacījumi. Ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā 
pazīme. Funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā intervālā. 

17.  Funkcijas grafika ieliektība un izliektība, pārliekuma punkti, to noteikšana.Funkcijas 
grafika asimptotas. 

18.  Funkciju izpētīšanas vispārīgā shēma. Piemēri. 
19.  Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu funkcijas ģeometriskā jēga, 

virsmas vienādojums, cilindriskas un koniskas virsmas vienādojumi. Parciālie pieaugumi 
un pilnais pieaugums. 

20. Parciālo atvasinājumu definīcija. Virsmas pieskarplakne un normāle, to vienādojumu 
sastādīšana. Apslēpti dotas vairāku argumentu funkcijas atvasināšana. 

21. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Divu argumentu funkcijas 
ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā pazīme. 

22. Divu argumentu funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā apgabalā. Piemēri. 
23. Kompleksie skaitļi, to algebriskā un trigonometriskā forma. 
24. Pārskata lekcija. 

 
2. semestris 

 
1. Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Substitūcijas metode. Parciālā 

integrēšana. 
2. Racionālas daļas, īstas  un neīstas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. Īstas 

racionālas daļas izteikšana elementārdaļu summas veidā. 
3. Irracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku izteiksmju integrēšana. Noteiktā 

integrāļa definīcija. 
4. Noteiktā integrāļa īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un parciālā 

integrēšana notektajam integrālim. Noteiktā integrāļalietojumi plaknes figūras laukuma 
aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās. 

5. Noteiktā integrāļa lietojumi tilpuma un laka garuma aprēķināšanai (bez pierādījuma). 
Noteiktā integrāļa lietojumi fizikā. Jēdziens par neīstajiem integrāļiem. 

6. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās koordinātās.  
Divkāršā integrāļa lietojumi tilpuma un plaknes figūras  laukuma aprēķināšanai. 

7. Divkāršā integrāļa lietojumi masas un smaguma centra aprēķināšanai. 
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8. Trīskāršā integrāļa jēdziens, aprēķināšana, lietojumi. 
9. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais atrisinājums, sākuma 

nosacījumi. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi, Košī problēma pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumam. Diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, homogēnie 
pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. 

10.  Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – lineārie, Bernulli un eksaktie. Otrās kārtas 
diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu.  

11.  Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības. Lineāri  homogēni  2. 
kārtas vienādojumi ar konstantiem koeficientiem koeficientiem, to vispārīgais atrisinājums. 

12.  Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisināšana (nenoteikto 
koeficientu metode, Lagranža metode). 

13.  Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skatļu rindas konverģences definīcija, konverģences 
nepieciešamā pazīme. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pietiekamās pazīmes (bez 
pierādījuma). 

14.  Maiņzīmju rinda. Leibnica pazīme (bez pierādījuma). Pakāpju rindas, tās konverģences 
intervāls. Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. Teilora rinda. Dažu elementāro funkciju 
izvirzījumi Maklorēna rindā. 

15.  Pakāpju rindu lietojumi funkciju vērtību un noteiktā integrāļa tuvinātai aprēķināšanai. 
Diferenciālvienādojuma partikulārā atrisinājuma atrašana, izmantojot pakāpju rindas. 
Kompleksā skaitļa eksponentforma. 

16.  Pārskata lekcija. 
   

Semināru plāns 1. semestris 
 

1. Determinanti, to aprēķināšana, īpašības. 
2. Darbības ar matricām, inversā matrica. 
3. Lineāru vienādojumu sistēmas, to atrisināšana ar Krāmera formulām, matricu un Gausa 

metodi. 
4. Vektoru algebra. 
5. Vektoru algebra. 
6. Vektoru algebra. 
7. Analītiskā ģeometrija plaknē. 
8. Analītiskā ģeometrija plaknē. 
9. Analītiskā ģeometrija telpā. 
10.  Pamatjēdzieni par funkcijām. 
11.  Robežas. 
12.  Robežas. Funkcijas nepārtrauktība. 
13.  Atvasināšana (saliktas funkcijas). 
14.  Saliktas funkcijas atvasināšana. Parametriski un apslēpti dotas funkcijas atvasināšana. 
15.  Atvasinājuma ģeometriskā jēga. Lopitāla likums. 
16.  Funkcijas monotonitātes un ekstrēmu noteikšana. 
17.  Funkcijas grafika pārliekuma punktu noteikšana. Funkciju grafika asimptotes. 
18.  Funkciju pētīšana.  
19.  Parciālā atvasināšana. 
20. Parciālā atvasināšana. 
21. Augstākas kārtas parciālie atvasinājumi. 
22.  Pilnais diferenciālis. 
23.  Divu argumenta funkcijas ekstrēmu noteikšana. 
24.  Kompleksie skaitļi. 
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INDIVIDUĀLIE  MĀJAS  DARBI:  1. Lineārā algebra; 

                                                            2.  Analītiskā ģeometrija; 
                                                            3.  Viena argumenta funkciju pētīšana;                            
                                                            4.  Divu argumentu funkciju ekstrēmi. 

KONTROLDARBI: 1. Vektoru algebra; 
                              2.  Robežas un atvasinājums. 

2. semestris 
 
1. Integrēšanas metodes. 
2. Integrēšanas metodes. 
3. Integrēšanas metodes. 
4. Integrēšanas metodes. 
5. Integrēšanas metodes. 
6. Noteiktā integrāļa aprēķināšana, lietojumi. 
7. Noteiktā integrāļa lietojumi. 
8. Neīstie integrāļi. 
9. Divkāršā integrāļa aprēķināšana. 
10. Divkāršā integrāļa lietojumi. 
11. Trīskāršā integrāļa aprēķināšana. 
12. Trīskāršā integrāļa lietojumi. 
13. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – ar atdalāmiem mainīgiem, homogēni. 
14. Lineārie, Bernulli vienādojumi. Eksaktie diferenciālvienādojumi. 
15. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi, kas reducējami uz pirmās kārtas vienādojumu. 
16. 2. kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, homogēni un 

nehomogēni. 
17. 2. kārtas lineāri nehomogēni diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem. 
18. Otrās kārtas lineāri diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, atrisināšana ar 

konstanšu variācijas metodi. 
19. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences intervāls. 
20.  Alternējošas rindas, to konverģence. 
21. Pakāpju rindu konverģences intervāls. 
22.  Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. 
23.  Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos. 
24.  Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos aprēķinos. 
   
INDIVIDUĀLIE  MĀJAS  DARBI:  1. Nenoteiktais integrālis; 
                                                            2. Noteiktais un divkāršais integrālis; 
                                                            3. Diferenciālvienādojumi (otrās kārtas                             
                                                                 lineāri ar konstantiem koeficientiem); 
                                                            4. Rindas, to lietojumi. 
 
KONTROLDARBI:    1.Integrēšanas metodes; 

                                          2.Diferenciālvienādojumi (pirmās kārtas un otrās reducējamie tipi). 
     
Piezīmes  par izpildāmajiem darbiem: 

1. iekavās norādīts iespējamais  dalījums. 
2. kontroldarbu apjoms var būt neliels (laika ziņā 20-30 min). 
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STUDIJU  PRIEKŠMETA "EKONOMIKA" APRAKSTS 

 

Atbildīgais par priekšmetu: Viktors Nešpors, Dr. oec. profesors   

Priekšmets ir paredzēts: inženierspecialitāšu bakalauru un 

profesionālām studijām 

Priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas ar sadalījumu: 

16 stundas lekcijas  

16 stundas praktiskās nodarbības  

Kontroles forma: ieskaite vai eksāmens  

Studiju priekšmeta mērķis: sniegt pamatzināšanas ekonomikā  
 
Studiju priekšmeta uzdevumi: noskaidrot tirgus ekonomikas pamatjēdzienus, iemācīt 
analizēt ekonomiskās parādības un veikt minimāli nepieciešamos aprēķinus 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai. 
 

 

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

Praktiskas 
nodarbības 

1. Ekonomikas priekšmets 2 2 

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati 2 2 

3. Tirgus struktūra 2 2 

4. Ražošana un izmaksas 2 2 

5. Uzņēmuma līdzekļi 2 2 

6. Saimnieciskās darbības un finansu stāvokļu 
analīzes elementi 

2 2 

7. Makroekonomikas pamatjēdzieni 1 1 

8. Nauda, inflācija, kredīts 1 2 

9. Valsts fiskālā politika 2 1 

 KOPĀ 16 16 

 
LITERATŪRA 
 
1.   Nešpors V. Ievads ekonomikā. -R.:, Kamene, 2004. -193 lpp. 
2.   Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2004. -145 lpp. 
3.    Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. -R.: RTU, 2003. -171 lpp. 
4.   Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika.   -R: Zinātne, 2000. -515 lpp. 
5.   Hofs K.H. Biznesa ekonomika. - R: Jāņa Rozes apgāds, 2002. -559 lpp. 
6.   Uzņēmējdarbības ekonomika. -R.: Kamene, 1999. -165 lpp. 
7.   Uzņēmējdarbības organizēšanas un plānošana. -R: Kamene, 1995. -264 lpp. 
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RTU Humanitārais institūts 
Socioloģijas un pedagoģijas katedra 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Nosaukums:            Saskarsmes pamati 
 
Šifrs:                        HPS 120 
 
Mācību spēks:         Sandra Gudzuka  Mg.Psych., pr. Docente 
 
Studiju programma:  Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām  profesionālām studijām  
 
Studiju veids:    Akadēmiskās un profesionālās studijas 
 
Studiju līmenis:  Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām profesionālām studijām  
 
Mācību priekšmeta apjoms:  2 KP, 32 stundas ar sadalījumu - 16 st. lekcijas 
                                                                                                        16 st. semināri 
 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Attīstīt izpratni par saskarsmes ētiskajiem, kultūras un      
                                                 psiholoģiskajiem aspektiem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  

• Sniegt zināšanas  par komunikatīvā procesa nozīmi, būtību un 
veidiem sabiedrībā; 

• Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes nosacījumiem un 
personisko saskarmes stilu 

 
Izmantojamās literatūras saraksts: 
                

1. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R. 2003. 
2. V.Kincāns. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās 

attiecībās. R. 2000. 
3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R. 1996. 
4. A.Pīzs. Ķermeņa valoda. R. 1994 
5. V.Veics. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.,2. daļas. R. 2000. 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, interaktīvās metodes, praktiskās nodarbības, 
patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās, patstāvīgais 
darbs, literatūras studijas. 
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Priekšmeta situācija: Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitārajiem 
priekšmetiem. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Lekcijās izklāstītās vielas apgūšana 
pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 

• Saskarsmes situāciju analīze 
• Saskarsmes testu rezultātu apspriešana 
• RTU studenta tēls 
• Dažādu kultūru izpausmes saskarsmē 

 
 
Mācību kursa saturs: 
  

1. Saskarsmes būtība. Psiholoģiskais, ētiskais un kultūras aspekts. Funkcijas un veidi. 
Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un cilvēku mijiedarbība. (4 stundas) 

2. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības. Lietišķā un neformālā saskarsme. Saskarsmes 
stilu izpausme. ( 4 stundas) 

3. Cilvēku mijiedarbība grupā. Sadarbības principi komandā. (4 stundas) 
4. Verbālā komunikācija. Valoda un runa. Klausīšanās nozīme un veidi. Verbālās 

komunikācijas prasmju attīstīšana augstskolas studiju procesā. (4 stundas) 
5. Neverbālā komunikācija. Galvenie neverbālās komunikācijas elementi. Neverbālā 

komunikācija un ķermeņa valoda. (4 stundas) 
6. Efektīva saskarsme un konflikti. Saskarsmes barjeras un grūtības. Konfliktu rašanās iemesli 

un to risināšanas iespējas. (4 stundas) 
7. Saskarsmes ētiskie aspekti. Morālās vērtības, pozīcija, rīcība, uzvedība. Tikumiskā kultūra, 

tās elementi un izpausmes. (4 stundas) 
8. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Etiķete, tās funkcijas un veidi. Uzvedības normas, 

manieres. Uzvedības normas augstskolā. Ārējais izskats un tēla veidošana. Apģērba 
funkcijas komunikācijā. (4 stundas) 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

TRT101 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: Ievads studiju nozarē (angļu valodā: Introduction in Speciality) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 1 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 1 1 0 0 nav paredzēts ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., asoc.profesors A.Klūga  
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt nākošas specialitātes virzienus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā, studentam ir:  

- jāorientējas nākamās specialitātes dažādajos virzienos; 
- jāzina galvenie transporta elektronikas un telemātikas procesi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā:  Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu vēsture. 
Telemātika. Intelektuālās transporta sistēmas un to darbības principi. Transportlīdzekļu vietas 
noteikšanas sistēmas, to precizitāte. Elektroniskās kartes. Satelītu globālās sakaru un 
navigācijas sistēmas. 
Angļu valodā:  History of computer management, information and electronic systems and its 
operating principles. Location the place of vehicles, systems accuracy. Electronic maps. Global 
satellite communication and navigation systems. 

11.  Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu vēsture 
2.   Telemātika 
3.   Intelektuālās transporta sistēmas un to darbības principi 
4.   Transporta radioelektroniskās sistēmas 
5.   Transporta telekomunikācijas 
6.   Transporta datorsistēmas un tīkli 
7.   Dzelzceļa transporta sakaru un vadības sistēmas 
8.  Satelītu globālās sakaru un navigācijas sistēmas  
12. Prasības klausītājiem:  ieskaite;  
13. Kontrole: rakstisks pārbaude – ietver trīs jautājumus. 
14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās 
15. Literatūra 

1. A. Klūga. Aeronavigācija. - Rīga, RTU, 2000. 
2. C. Drane. Positing Systems in Intelligent Transportation Systems._ Hardcover, 1998.  

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un  4 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas AF katrs students saņem 
[1], pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
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3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Mācību spēks Jānis Muižnieks, Dr.paed., docents 

Mācību priekšmeta nosaukums 
SPORTS (HFA  101) 

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

1. Basketbols 
2. Atlētiskā vingrošana 
3. Aerobika 
4. Cīņas sporta veidi 
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5. Svaru bumbu celšana 
6. Volejbols 
7. Peldēšana 
8. Teniss 
9. Bokss 
 
Katrā sporta veidā ir savas darba programmas, kuras atrodas Sporta katedrā Āzenes 16/20 – 

340. 
Saskaņā ar darba programmām tiek mācītas studentiem sporta veidu iemaņas un viņu fizisko 

īpašību attīstīšana, un katrā semestrī pēdējās 4 nodarbībās kontrol normatīvu kārtošana. 
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RTU Datorzinātnes  un informācijas  tehnoloģijas fakultāte 
Inženiermatemātikas katedra 

 

Mācību priekšmeta apraksts 

 
Mācību priekšmeta nosaukums: DIM 205  Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās) 
 
Mācību spēks: prof., Dr.sc.ing. I.Iltiņš 
Priekšmeta statuss: Profila obligātais. 
Studiju profils: Datorvadība, elektronika, enerģētika. 
Studiju veids: akadēmiskā programma. 
Studiju līmenis: bakalaura profesionālās studijas. 
 
Mācību priekšmeta apjoms : 2KP, 32 stundas, no tām 16 stundas lekcijas, 16 stundas semināri. 
Pārbaudes forma: eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: Svarīgu matemātikas papildnodaļu – vairākkārtīgo integrāļu, lauka 
teorijas, kompleksās analīzes apgūšana, kuras tiek izmantotas elektrotehnikas teorētiskajos 
pamatos, elektrodinamikā, hidrodinamikā, aerodinamikā, elastības teorijā utt. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem sastādīt tehnikas un dabas procesu matemātiskos 
modeļus un lietot matemātiskās fizikas vienādojumu risināšanas metodes. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1.  Antimirovs M., Panfjorova A., Volodko I. Vairākkārtīgie integrāļi un lauku teorija. Rīga, RTU, 
1998, 226 lpp. 
2. Antimirovs M., Panfjorova A., Liepiņa V. Kompleksā mainīgā funkcijas un konformie 
attēlojumi. Rīga, RTU, 1990, 81 lpp. 
3.  Kronbergs  E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988, 527 
lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri. 
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīmi "10" saņem tikai tie studenti, kuri teicami izpildījuši klases 
un mājas darbus un teicami uzrakstījuši eksāmena darbu. 
Paveiktā darba svara sadalījums: 
        Mājas darbi   10% 
        Auditorijas kontroldarbi             25% 
        Eksāmens                              65% 
          Kopā :                                  100% 
Eksāmena atzīme=0,1M+0,25A+0,65E, kur 
       M - mājas darba vidējā atzīme, 
       A - auditorijas kontroldarbu vidējā atzīme, 
       E - eksāmena darba atzīme. 
(Līdzīga vērtēšanas sistēma pastāv daudzās Kanādas universitātēs.) 
 
Prasības priekšmeta apguvei: Mājas darbu un auditorijas kontroldarbu savlaicīga izpilde. Laikā 
nokārtots eksāmens. 
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Priekšmeta situāciju apraksts: Ārzemju augstskolās šim priekšmetam paredzēti 8 (nevis 2) 
kredītpunkti. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms lekcijas vēlams atkārtot 
iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest kārtējo tematu. Pirms kontroldarbiem vēlams 
atrisināt  atbilstošo uzdevumu paraugus no uzdevumu krājuma. 
Plānoto diskusiju un pārrunu temati: 
Datoru izmantošana lauku teorijas uzdevumos. 
Kompleksa mainīgā funkciju izmantošana elektrotehnikā, hidrodinamikā un aerodinamikā. 
 

Nodarbību plāns 
 

Ne- 
dēļa 

Lekcijas Semināri 

1.- 2. Pirmā un otrā veida līnijintegrāļi Līnijintegrāļi 
. 

3.- 4. Pirmā un otrā veida virsmas integrāļi. Atvasinājums dotajā virzienā. 
Gradients. 

5.- 6. Skalārs lauks. Atvasinājums dotajā 
virzienā. Gradients. Vektoru lauks. 
Vektoru lauka plūsma. Ostrogradska - 
Gausa formula. Vektoru lauka 
diverģence. 
 

Vektoru lauka plūsma. 

7.-8. Vektoru lauka cirkulācija. Stoksa 
formula. Vektora lauka rotors. 
Potenciālie, bezvirpuļu un solenoidālie 
lauki. Hamiltona operators. Lauka 
atkārtotās darbības. 
 

Potenciālie un bezvirpuļu lauki. 
Potenciāla aprēķināšana.  

9.-10. Kompleksa mainīgā funkcijas robeža, 
nepārtrauktība un atvasinājums. Košī-
Rīmaņa nosacījumi. 
 

Teilora un Lorāna rindas. 

11.-12. Analītiskās funkcijas integrālis. Košī 
teorēma un integrāļa formula. Rindas. 
Pakāpju rindas. Teilora un Lorāna 
rindas. 
 

Funkciju rezīdiji. Integrāļu 
aprēķināšana ar rezīdiju metodi. 

13.-14. Funkciju rezīdiji. Integrāļu 
aprēķināšana ar rezīdiju metodi. 
Laplasa transformācija. Oriģināls un 
attēls. 

Laplasa transformācijas īpašības. 

15.-16. Laplasa transformācijas īpašības. 
Inversā transformācija. 
Diferenciālvienādojumu atrisināšana ar 
operatoru metodi. 

Diferenciālvienādojumu atrisināšana ar 
operatoru metodi. 

 
Piezīme: Mazā stundu skaita dēļ daļa teorijas tiek izklāstīta semināros. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 

Mācību spēks: Jevgeņijs Carkovs. Dr.habil. math.,prof. 
Struktūrvienības nosaukums: Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 

 
1. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
2.  Nr. priekšmetu reģistrā: DMS 212 
Statuss: Profesionālā bakalaura programma 
3. Kredītpunkti: 2R.  Kontaktstundas: 32 stundas 
4. Ieejas nosacījumi, līmenis 

Priekšmeta apguvei ir nepieciešamas augstākās matemātikas kursa  zināšanas  
5. Vispārīgais mērķis 

Iemācīt studentiem veidot un analizēt statistiskos modeļus. 
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi  
Ši kursa uzdevums ir iemācīt studentiem: 

• datu grafisko attēlošanu un  analīze ar EXCEL; 
• gadījuma lieluma galvenās pazīmes; 
• aprēķināt matemātisko cerību, dispersiju un augstākās kārtas momentus, un aprēķināt 

varbūtības, kas saistītas ar sadalījumu; 
• paskaidrot nosacītās matemātiskās cerības un kopīgā sadalījuma jēdzienus un lietot tos, 

formulēt lielo skaitļu likumu un centrālo robežteorēmu; 
• paskaidrot gadījuma  izlases   statistisko  novērtējumu jēdzienus   un   lietot  bāzes 

sadalījuma izlasi, aprakstīt galvenās novērtēšanas metodes un lietot tās; 
• konstruēt nezināmo parametru ticamības intervālus, konstruēt vienkāršākos hipotēžu 

pārbaudes kritērijus; 
• hipotēžu pārbaudes būtību un metodes, hipotēžu pārbaudi par atsevišķiem parametriem un 

par divu izlašu parametriem, par teorētiskā un empīriskā sadalījumu atbilstību, 
• korelāciju analīzi, regresijas līknes izvēli un novērtēšanu, atbilstošo hipotēžu pārbaudi. 

7. Saturs. 
7.1. Priekšmeta saturs.  
 

Topic Number  Of hours 
 On the 

whole 
Lectures Training 

Iznākumu telpa. Varbūtības aksiomas. 
Saskaitīšanas likumi. Nosacītā varbūtība. Pilnās 
varbūtības formula. Baijesa teorēma.  

4 2 2 

Gadījuma lielumi. Diskrēti gadījuma lielumi. 
Matemātiskā cerība un dispersija. Vienmērīgais, 
ģeometriskais, binomiālis, binomiālais 
nenegatīvais nenegatīvais  un Puasona 
sadalījums. 

4 2 2 

Nepārtraukti gadījuma lielumi. Varbūtību 
sadalījums un varbūtību blīvuma funkcija. 
Nepārtrauktu gadījuma lielumu matemātiskā 
cerība un dispersija. Nepārtrauktais vienmērīgais 
sadalījums. Eksponenciālais sadalījums. 
Normālais sadalījums un normālā sadalījuma 
tabulas. 

4 2 2 
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Divu dimensiju gadījuma lielumi, kovariācija un 
korelācija, nosacītā varbūtība, gadījuma lielumu 
lineārā kombinācija, Čebiševa teorēma. Lielā 
skaitļa likums. Centrālā robežteorēma.  

4 2 2 

Datu apstrāde ar EXCEL.  Gadījuma skaitļu 
ģenerēšana. Datu vākšana un statistiskā 
apkopošana un organizēšana. Datu attēlojuma 
diagrammas, histogrammas, grafiki. 
 

4 2 2 

Statistiskie novērtējumi. Parametru novērtēšana. 
Normālā sadalījums matemātiskās cerības un 
dispersijas novērtēšana.  Statistiskās hipotēzes. 
Statistisko hipotēžu pārbaude. Intervālu 
novērtēšana. Normālā sadalījuma matemātiskās 
cerības un dispersijas nenovirzīts novērtējums. 
Sadalījuma atbilstības pārbaude. 

4 2 2 

Normāli sadalītas datu kopas vidējās vērtības  un 
dispersijas ticamības intervāli un hipotēžu par 
tiem pārbaude.  

4 2 2 

Vienkāršā lineārā regresija. Mazāko kvadrātu 
metode parametru  novērtēšanā. Regresijas 
hipotēžu pārbaude. Trenda un sezonalitātes 
ticamības intervāls. 

4 2 2 

 

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
2 kontroldarbi, eksāmens vai ieskaite. 
9. Mācību un ieteicama literatūra 

1. Irina Arhipova, Signe Bāliņa. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 1., 2. daļa. Mācību 
līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003 – 352 lpp. 

2. Irina Arhipova, Signe Bāliņa. Statistika ekonomikā. Risinājumi SPSS un Microsoft Excel. 
Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 

3. Leonīds Grīnglazs, Jevgeņijs Kopitovs. Matemātiskā statistika: Ar datoru lietojuma 
paraugiem uzdevumu risināšanai: Mācību līdzeklis. Rīga: RSEBAA, 2003, 310 lpp. 

4. Zigrīda Goša. Statistika: Mācību grāmata. – Rīga: LU, 2001. – 345 lpp. 
5. Oļģerts Krastiņš. Statistika un ekonometrija. Rīga, 1998. 
6. Douglas C. Montgomery & George C. Runger. Applied Statistics and Probability for 

Engineers. Second Edition. John Wiley &Sons, Inc. NY. 1999  
10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā matemātikas izglītība. Valsts valodas prasme. Matemātikas doktora grāds. 
11. Realizācijas nodrošinājums 
Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

• tāfele, 
• mācību literatūra, 
• pavairošanas tehnika, 
• datoru klase (EXCEL vide, Word). 

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 
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Mācību priekšmeta apraksts  
 
Mācību spēks : Andris Ozols, Dr.habil.phys.,profesors  
Mācību priekšmeta nosaukums: Fizika  

Studiju programma: Transporta elektronikaun telemātika 
Studiju veids: Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis: Bakalara profesionālās studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP 

Mācību priekšmeta mērķis:  
Priekšmeta “FIZIKA” mērķis ir:  

dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā augstskolas līmenī, 
pielietojot augstākās matemātikas elementus,  
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu,  
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu tehnikas problēmu 
risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās.  
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu,  
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus vienkāršus 
eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot fizikas praktiskos uzdevumus,  
• laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību pētījumus, apgūt 
mērījumu matemātisko apstrādi, veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus.  
Apgūt prasmes sekojošās jomās:  
• fizikas praktisko uzdevumu risināšanā,  
• eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē.  
Mācību literatūra:  
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp.  
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp.  
3. I.Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp.  
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp.  
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp.  
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp.  
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp.  
8. K.Švarcs, A.Ozols. Hologrāfija – revolūcija optikā. – R.: Zinātne, 1975. – 208 lpp.  
9. J.Eiduss, U.Zirnītis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978. – 328 lpp.  
10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964. – 390 lpp.  
11. Fizikas uzdevumu risināšana / A. Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne, 1982. – 175 lpp.  
12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. – R.: Zvaigzne, 1968. – 353 lpp.  
13. Uzdevumi / Sast. A.Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1998. – 53 lpp.  
14. Uzdevumi / Sast. A. Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1999. – 70 lpp. 
15. Uzdevumi fizikā ar risināšanas piemēriem / Sast. J.Zvirgzde, A.Kalnača. – R.: RPI, 1989. – 19 
lpp.  
16. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre, 
A.Ķiploka. – R.: RTU, 1997. – 113 lpp.  
17. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski norādījumi 

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

R.: RPI,1989. – 18 lpp.  
19. Praktikums mehānikā / Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits. – R.:RTU, 1991. – 34 lpp.  
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20. I.Abrams, J.Bērziņš, V.Rupeneits, U.Upmanis. Praktikums mehānikā un molekulārfizikā.. – R.: 
RPI, 1982. – 65 lpp.  

21. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977. – 270 lpp.  
22. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985. – 104 lpp.  
23. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas praktikums 

tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,172 lpp.  
24. I.Klincāre, M.Jansone, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas praktikums 

tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,189 lpp.  
25. M.Jansone, A.Kalnača, J.Blūms, A.Ķiploka, I.Klemenoks, A.Medvids, M.Knite.Uzdevumu 

krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 2000, 247 lpp.  
26. M. Knite, J.Blūms. Physics for speciality “Management of Customs “ at Riga Technical 

University, Proc. of Second European International Conference on “Physics Teaching in 
Engineering Education”, (PTEE 2000), Budapest, Hungary, 2000, 4 pages, 
http://www.bme.hu/ptee2000/papers/knite.pdf  

 
Priekšmeta mācīšanas metode  

1.Lekcijas 
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar :  
• priekšmeta terminoloģiju  
• matemātisko aparātu  
• fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju  
• fizikas eksperimentu demonstrācijām  
 
2.Praktiskie darbi 
Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana.  
3.Laboratorijas darbi  
Priekšmeta “FIZIKA” apguves gaitā studenti veic 6 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem I 
semestrī:  
1) “Maksvela svārsts”  
2) “Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu”  
3) “Ķermeņa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu”  

 
1. 4) “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu”  
2. 5) “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar “Atvuda” iekārtu “  
3. 6) “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana”  
4. 7) “Elektriskā lauka pētīšana”  
5. 8) “Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības 

noteikšana”  
 
II semestrī arī veic 6 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem :  
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”:  
 
a)metālu elektriskā vadītspēja,  
b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja.  
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar 
tangensgalvanometru”.  
3) “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”.  
4) “Gaismas interference”  
a) Junga dubulsprauga,  
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b) Ņūtona gredzeni.  
5) “Plakans difrakcijas režģis”.  
6) “Gaismas polarizācija”.  
7) “Fotoefekts”.  
8) “Spektroskopija” .  
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”.  
4.Kontroldarbi 
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.  
5.Patstāvīgais darbs  
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:  
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām,  
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai,  
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei,  
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai.  
 
6.Konsultācijas 
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un patstāvīgo uzdevumu 
veikšanai 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  
Novērtējums tiek veikts kvalitatīvi un kvantitatīvi – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” prktisko 
darbu un laboratorijas darbu gadījumā. Kvantitatīvi – saskaņā ar zemāk doto tabulu 
kontroldarbu un eksāmenu gadījumā. Priekšmeta kursa apguves galīgā vērtēšana notiek 
eksāmenā.  

Vērtēsanas skala  
Priekšmeta 

programmaas 
prasības  

Prasmes  Papildus pazīmes  Vērtējuma 
atzīme  

Zināšanas pārsniedz 
priekšmeta 

programmas prasības  

Spēja veikt patstavīgus 
pētījumus  

Dziļa problēmas 
izpratne  

Izcili ( 10 )  

Pilnā mērā apgūtas 
programmas prasības  

Spēja patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas  

 Teicami ( 9 )  

Pilnā mērā apgūtas 
programmas prasības  

Ir grūtības sarežģītu 
uzdevumu risināšanā  

 Labi ( 8 )  

Apgūtas 
programmas prasības  

Daļējas grūtības iegūto 
zināšanu izmantošanā  

Nepietiekama 
atsevišķu 

pamatkoncepciju 
izpratne  

Viduvēji ( 7 
)  

Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Grūtības iegūto zināšanu 
izmantošanā  

Nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne  

Gandrīz labi 
( 6 )  
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Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā pielietošanā  

Konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu 
nepietiekoši dziļa 

izpratne  

Viduvēji ( 5 
)  

Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Ievērojamas grūtības 
iegūto zināšanu 

praktiskā izmantošanā  

Konstatējama 
nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne  

Gandrīz 
viduvēji  

( 4 )  

Ziināšanas 
virspusējas un 

nepilnīgas  

 Nespēja zināšanas 
lietot konkrētās 

situācijās  

Vāji ( 3 )  

Virsspusējas 
zināšanas tikai par 

atsevišķām 
problēmām  

 Priekšmeta lielākā 
daļa nav apgūta  

Ļoti vāji ( 2 )  

Nav izpratnes par 
priekšmeta 

problemātiku  

 Priekšmetā praktiski 
nav zināšanu  

Ļoti ļoti vāji 
( 1 )  

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

 
FIZIKAS PROGRAMMA  

 
1.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas darbi – 

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

1 stunda, praktiskie darbi – 0 stunda.  
 

1.semestris  
MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI  

Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. Fizikas priekšmets un tā 
sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. Materiāls punkts. 
Trajektorija. Pārvietojums un ceļš. Ātrums un paātrinājums.Tangenciālais un normālais 
paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa aploci. Sakars starp lineārā un leņķiskā ātruma 
un paātrinājuma vektoriem.  

Materiāla punkta dinamika. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaišu sistēmas. 
Ķermeņu mijiedarbība.Spēks, masa. Otrais Ņūtona likums. Impulss (kustības daudzums). 
Trešais Ņūtona likums. Impulsa nezūdamības likums.  
Spēku veidi mehānikā. Elastības spēki.Berzes spēki. Gravitācijas spēki. Jēdziens par 
spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā intensitāte. Smaguma spēku lauks ap Zemi.  
Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda. Konservatīvie un nekonservatīvie spēki.Potenciālā 
enerģija. Sakars starp spēku un potenciālo enerģiju. Elastīgi deformēta ķermeņa enerģija. 
Enerģijas nezūdamības likums mehānikā. Sistēmas līdzsvara nosacījums.  

Cieta ķermeņa dinamika. Jēdziens par absolūti cietu ķermeni. Ķermeņa 
translācijas un rotācijas kustība. Cieta ķermeņa inerces (masas) centrs.  
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Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas pamatvienādojums. 
Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. Rotējoša ķermeņa kinētiskā 
enerģija.  

Mehāniskās svārstības. Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. Svārstību 
raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību 
saskaitīšana. Savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana. Harmonisku svārstību 
dinamika. Kvazielastīgie spēki. Matemātiskais un fizikālais svārsts. Harmonisku 
svārstību kinētiskā, potenciālā un pilnā enerģija. Rimstošas svārstības. Uzspiestas 
svārstības. Rezonanse.  

Viļņi Viļņu veidošanās. Garenviļņi un šķērsviļņi. Viļņu virsma un viļņu fronte. 
Heigensa princips. Plakana viļņa vienādojums. Viļņa garums. Superpozīcijas princips. 
Koherenti viļņu avoti. Viļņu interference. Stāvviļņi. Jēdziens par viļņu difrakciju. Viļņu 
enerģija. Ūmova vektors.  

 
MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA  

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Makroskopisku ķermeņu termodinamiskā 
un molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. Brauna kustība. 
 

Sistēmas stāvoklis. Stāvokļa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi. Ideālas 
gāzes stāvokļa vienādojums.  

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas gāzes molekulāri 
kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas kustības 
enerģija un tās sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas 
vidējā enerģija.Ideālās gāzes iekšējā enerģija.  
Gāzes molekulu ātrumu sadalījums. Sadalījuma funkcija. Maksvela sadalījums. Maksvela 
sadalījuma grafiks. Molekulu visvarbūtīgākais, vidējais aritmētiskais un vidējais 
kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas 
vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentālā pārbaude.  

Ideāla gāze smaguma spēku laukā. Daļiņu blīvuma izmaiņa atkarībā no augstuma. 
Bolcmaņa sadalījums. Maksvela-Bolcmaņa sadalījums.  
Molekulu savstarpējā sadursme. Molekulu efektīvais diametrs. Molekulu vidējais brīvā 
ceļa garums.  

Pārneses procesi. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un 
enerģijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un siltuma vadītspēja gāzēs. Difūzijas, 
viskozitātes un siltumvadītspējas eksperimentālie likumi. Difūzijas, viskozitātes un 
siltumvadītspējas koeficientu aprēķināšanas molekulāri kinētiskā teorija.  

Termodinamikas pamati. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais darbs, 
mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālas gāzes siultumietilpība. 
Izoprocesi. Adiabātisks process. Gāzes veiktais darbs dažādos procesos. Cikliskie 
procesi.. Otrais termodinamokas likums. Entropija. Entropijas izmaiņas atgriezeniskos un 
neatgriezeniskos procesos. Stāvokļu varbūtība.. Entropijas un stāvokļu varbūtības sakars. 
Otrā termodinamikas likuma statiskā jēga.  

ELEKTR0MAGNĒTISMS  
Elektriskais lauks vakuumā. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš. Lādiņa 

nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. Lauku 
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superpozīcijas princips. Intensitātes vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa teorēma. Lauka 
intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem.  
Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus. Lauka intensitātes vektora cirkulācija. 
Potenciāls. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla sanstarpējais sakars. Punktveida 
lādiņa potenciāls. Elektriskais lauks lādēta vadītāja iekšienē. Lādiņu sadalījums vadītājos.  

Elektriskais lauks dielektriķos. Brīvie un saistītie lādiņi. Elektriskais dipols. 
Elektriskais dipolmoments. Dipols homogēnā elektriskā laukā. Polārās un nepolārās 
molekulas. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors. Elektriskā lauka indukcija 
(nobīde).  

Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāju elektriskā 
kapacitāte. Kondensatori. Lādiņu sistēmas enerģija. Lādēta vadītāja enerģija. Lādēta 
kondensatora enerģija. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums.  

Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums ķēdes posmam. 
Vadītāju pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ķēdei. Oma 
likums ķēdes posmam, kurā ir dzinējspēks. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi. Strāvas 
darbs un jauda. Džoula - Lenca likums. 

Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija. Oma un Džoula-Lenca 
likumu izvedums, pamatojoties uz klasisko elektronu teoriju. Oma likuma pielietošanas 
robežas.  

Magnētiskais lauks vakuumā. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais 
lauks. Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra magnētiskais 
moments. Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. Kustošu lādiņu 
magnētiskais lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daļiņu kustība homogēnā magnētiskajā laukā.  

Strāvu magnētiskais lauks. Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam. 
Taisnas un riņķa strāvas magnētiskais lauks. Magnētiskās indukcijas vektora cirkulācija. 
Solenoīda magnētiskais lauks.Magnētiskā plūsma.Strāvas kontūra pārvietošanas darbs 
magnētiskajā laukā.  

Magnētiskais lauks vielā. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens par 
elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā uzņēmība. 
Magnētiskā caurlaidība.Magnētiskā lauka intensitāte.  

Magnētiķi. Vielu iedalījums diamagnētiķos, paramagnētiķos un feromagnētiķos. 
Diamagnētisms. Paramagnētisms. Magnētiskās uzņēmības atkarība no temperatūras. 
Feromagnētisms. Domēni. Histerēze. Kirī punkts.  

Elektromagnētiskā indukcija. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas 
eksperimenti. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. 
Pašindukcija. Induktivitāte. Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerģija. 
Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā lauka enerģijas blīvums.  

Maksvela vienādojumi. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma 
vispārinājums. Nobīdes strāvas.Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā 
formā.  
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2.semestris 
 

ELEKTROMAGNĒTISMS  
(turpinājums)  

 
Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskās elektromagnētiskās 
svārstības un to vienādojums. Rimstošās elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums. 
Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību logaritmiskais dekrements. 
Uzspiestās elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. 
Rezonanse.  
Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diferenciālvienādojums un tā 
atrisinājums. Viļņu īpašības. Enerģija. Umova-Pointinga vektors. Elektromagnētisko 
viļņu skala.  
 

VIĻŅU OPTIKA  
Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Būgera likums.  
Gaismas interference. Koherentu viļņu iegūšana. Divu koherentu viļņu interferences 
ainas aprēķins. Optiskais ceļš. Optiskā gājuma diference. Gaismas avota 
nemonohromātiska un gaismas avota izmēru loma interferencē.  
Interferences lietošana: interference plānās kārtiņās, interferometri, dzidrinātā 
 
optika.  
Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu plate. 
Difrakcija apaļā spraugā un aiz apaļa ekrāna. Difrakcijas reýģis. Optisko instrumentu 
izšķiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reýģī. Hologrāfija.  
Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas gaismas 
iegūšana. Malīsa likums. Brūstera likums. Gaismas dubultlaušana. Polaroīdi. Polarimetri. 
Optiski aktīvās vielas.  
 

STAROJUMA KVANTU DABA.  
Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti melns 
ķermenis. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā. Stefana-
Bolcmaņa likums. Vīna pārbīdes likums. Kvantu hipotēze un Planka formula. Optiskā 
pirometrija.  
Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona masa un 
impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts.  
Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā vienība.  
 

KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI  
Kvantu mehānikas elementi. Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību 
eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. Viļņu funkcija, tās statistiskā 
jēga, Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokļiem. Daļiņa homogēnā taisnstūra dziļā 
potenciālā bedrē. Enerģijas un daļiņas impulsa kvantēšana. Lineārs harmonisks oscilātors.  
Atoma uzbūves modeļi. Bora teorija. Ūdeņraža atoms kvantu mehānikā. Galvenais, 
orbitālais un magnetiskais kvantu skaitlis. Spins un tā eksperimentālais pamatojums. 
Spina kvantu skaitlis. Pauli princips.  



 31

Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais (inducētais) 
starojums. Luminescence. Lāzeri.  

CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI  

Enerģētisko zonu veidošanās kristālos. Elektronu sadalījums pa enerģijas zonām. 
Valentā zona, vadītspējas zona un aizliegtā zona. Kvazidaļiņas – vadītspējas elektroni 
un caurumi. Efektīvā masa. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un izolātoros no 
zonu teorijas viedokļa. Jēdziens par Bozē-Einšteina un Fermi-Dīraka kvantu 
statistikām. Metālu vadītspējas kvantu teorija. Fermi enerģija. Fermi līmenis.  

Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. Donori un akceptori, n – 
tipa un p tipa pusvadītāji. Fermi līmenis pusvadītājos. Kontaktparādības. Pusvadītāju 
elektroniskās ierīces.  

 
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS 

ELEMENTI  

Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe. 
Jēdziens par kodolspēku dabu. Kodola modeļi. Saites enerģija un kodola masas 
defekts.  

Radioaktivitāte un tās veidi. Alfa, beta, gamma starojumu likumi un rašanās 
mehānismi. Radioaktīvās sabrukšanas likums. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā 
iedarbība.  

Kodolreakcijas un nezūdamības likumi. Kodolu dalīšanās reakcijas. Ķēdes reakcijas. 
Kodolu sintēzes reakcijas. Kodoltermisko reakciju vadīšanas problēma. Jēdziens par 
kodolenerģetiku.  

Elementārdaļiņas, to klasifikācija un savstarpējā pārvēršanās. Kvarki. Četru veidu 
fundamentālās mijiedarbes, to saistība.  

Tematiskais plāns  
1. semestrs  

 
Nedēļas  Temati  Literatūra  Tehniskie līdzekļi  

1  Ievads materiāla punkta un 
absolūti cieta ķermeņa 
kinemātikā  

[1] 15÷30 
lpp.  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

2  Materiāla punkta dinamika  [1] 31÷65  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

3  Cieta ķermeņa dinamika.  [1] 65÷81  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

5  Mehāniskie viļņi  [1] 419÷438  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  
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6  Termodinamiskās sistēmas. 
Ideāla gāze. Molekulāri 
kinētiskās teorijas fizikālie 
pamati  

[1] 122÷135  
145÷155  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

7  Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati .Pārneses procesi  

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

8  Termodinamikas pamati.  [1] 135÷145  
167÷185  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

9  Elektriskais lauks vakuumā.  [1] 212÷244  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

10  Elektriskais lauks dielektriķos. 
Vadītāji elektriskajā laukā.  

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

11  Līdzstrāva. Magnētiskais lauks 
vakuumā  

[1] 272÷292  
312÷316  
330÷340  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

12  Strāvu magnētiskais lauks.  [1] 316÷330  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentdemonstrācij eksperimentu 
demonstrāciju iekārtas, kinoprojektors 

13  Magnētiskais lauks vielā.  [1] 346÷352  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

14  Magnētiķi.  [1] 341÷345  
352÷363  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

15  Elektromagnētiskā indukcija.  [1] 363÷374  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

16  Maksvela vienādojumi.  [1] 375÷380  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  



2.semestrs  
 

Nedēļas  Temati  Literatūra  Tehniskie līdzekļi  

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

2  Elektromagnētiskās svārstības  
Elektromagnētiskie viļņi.  

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

3  Gaismas dispersija  
Gaismas interference  

[1] 530÷546  
461÷470  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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

6  Gaismas difrakcija.  [1] 496÷507  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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

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

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

11  Kvantu mehānikas elementi  
Atoma uzbūves modeļi.  

[1] 595÷602  
603÷620  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

12  Gaismas emisija un absorbcija 
atomā  

[1] 629÷640  
682÷686  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

13  Enerģētisko zonu veidošanās 
kristālos  

[1] 660÷667  
641÷645  
652÷660 

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors   

14  Pusvadītāju pašvadītspēja un 
piejaukumvadītspēja  

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

15  Atoma kodola uzbūve un 
sastāvs  
Radioaktivitāte un tās veidi.  

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

16  Kodolreakcijas un nezūdamības 
likumi  
Elementārdaļiņas  

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

 
 
Pasniedzējs ______________________  
Datums  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
RADIOTEHNIKAS UN SAKARU FAKULTĀTE 

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 
 

Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas 
 profesora grupa 

 
APSTIPRINĀTS 

 
……………….. 

Profesora grupas sēdē 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
Šifrs RRE 102.0 

 
Mācību priekšmeta nosaukums: 
Elektrība un magnetisms 
 
Mācību spēks: Jānis Jankovskis, Dr.habil.sc.ing.,profesors 
 
Studiju programma:   ELEKTRONIKA 
Studiju profils:   Datorvadība, elektronika, enerģētika 
Studiju veids:    akadēmiskā programma 
Studiju līmenis:   bakaluara studijas 
Studiju virziens: 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP,    32 stundas ar sadlījumu: 

     - 24 stundas lekcijas; 

-   8 stundas laboratorijas darbi. 

Kontroles forma: eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Sniegt sistematizētas zināšanas elektrisko un magnetisko parādību nespecializētas pamatteorijas 

un praktisko iemaņu jomā, akcentējot daudzveidīgo elektromagnētisko parādību fizikālo dabu. 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

− ar sistemātiskām teorētiskā materiāl studijām un laboratorijas darbu izpildi 

panākt gan izpratni, gan apgūt arī svarīgāko kvantitatīvo sakarību praktisku 

izmantošanu; 

− laboratorijas darbu gaitā apgūt prasmi eksperimentāli noteikt svarīgākos 

elektromagnētisma parādību raksturojumus un tos novērtēt. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Lekciju konspekts / datorslikums /. 

2. Fizika. A.Valtera red. Rīga, “Zvaigzne”, 1992: 211 – 379, 438 – 451 lpp. 

3. J.Platacis. Elektrība. Rīga, “Zvaigzne”, 1974. – 504 lpp. 

4. Laboratorijas darbu apraksti / datorsalikums/. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 
 Lekcijas. 

 Laboratorijas darbi. 

 Patstāvīgais darbs. 
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšānas principi – atzīme: 
Desmit baļļu sistēmā tiek vērtētas stdentu zināšanas par kursa teorētisko daļu, ietverot tajā 

sekmes laboratorijas un mājas darbu izpildē. 

 

Vērtējuma “svari”: 
Eksāmens un kontroldarbi 70 % 
Darbs laboratorijas grupā 20 % 
Projekti un mājas darbi  8 % 
Nodarbību apmeklēšana 2 % 
Kopā:    100 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra priekšmeta materiāla apgūšana (apmeklējot lekcijas un patstāvīgi studējot literatūru), 

laboratorijas dabu un mājas darbu izstrādāšana un rezultātu noformēšana un aizstāvēšana; 

iegūto zināšanu atspoguļošana eksāmenā. 

 
Priekšmeta situācijas apraksts un analīze: 
Priekšmets tiek pasniegts, ievērojot to kontekstu, ko veido nozīmīgākie paralēlie priekšmeti – 

matemātika, fizika, mehānika, materiālzinību pamati. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
Studentam pirms laboratorijas darba izpildes ir jāapgūst atbilstošā teorētiskā viela, kā arī 
jāsagatavo darba atskaites ievaddaļa; pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas 

materiālu. 

 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
 
Kanedārais plāns 
 
1. semestris. 
Ne-
dēļa 

Lekciju temats Laboratorijas darba 
 nosaukums (2 st.) 

1. Elektromagnētisko parādību daudzveidīgums  

2. Elektrostatiskais lauks brīvā telpā  

3.  Iepazīšanās ar laboratorijas 

pamatmēraparatūru 

4. Uzlādētu objektu elektrostatiskās parādības  

5. Vielas elektrostatiskajā laukā  

6. Dielektriskās vielas, to pielietojumi  

7.  Elektriskās (elektromagnētiskās) 

svārstības 

8. Elektriskā strāva  

9. Elektriskās ķēdes pamatlikumi  

10. Elektrovadāmība dažādiem materiāļiem un vidēm  

11.  Elektromagnētiskā indukcija 

12. Magnētiskā lauka parādības brīvā telpā  

13. Magnētiskā lauka parādības sistībā ar vielu  

14. Elektromagnētiskās indukcijas izpausmes  

15.  Elektromagnēsiskie viļņi 

16. Elektromagnētiskais lauks un viļņi  

 Lekcijas: 24. stundas 
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 Kopā:     32 stundas 
 
Mācību grāmatas, cita literatūra, uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi: 
Papildus literatūra: 
1. Saveļjevs I.V. Vispērīgais fizikas kurss. 2gr.: “Elektrība un magnetisms”, M., 4.izd., 1998 

(kr. val.); 

2. Trofimova T.I. Fizikas kurss, M., 1987. – 3 nod un §20 (kr. val.); 

3. D.K.Cheng. Fundamentals of Engineering Electromagnetics. Addison-Wesley pub., 1993. 

4. J.D.Kraus. Electromagnetics. N.Y. – Toronto, McGraw-Hill, 4th Ed., 1992. – 847 pp. 

Tehniskie līdzekļi kkoncentrēti macību laboratorijā, kura satāv no 2x16 darba vietām, no kurām 

katra komplektēta ar: ģeneratoru, oscilogrāfu, sprieguma mērītājiem, darba meketiem un RLC 

komponentu paraugiem; elektromagnētisko viļņu ģenerēšanas un uztveršanas iekārtām. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
RADIOTEHNIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE 

RADIOELEKTRONIKAS INSTITŪTS 
 

Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas  
profesora grupa 

 
 APSTIPRINĀTS 

 
Profesora grupas sēdē 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

Šifrs: REA 103.0 

Mācību priekšmeta nosaukums: 
Materiālzinību pamati. 
Mācību spēks: Jānis Jankovskis, Dr. habil. sc. ing., profesors 
Studiju programma: 
 
Studiju profils: 
Studiju veids: 
Studiju līmenis: 
Studiju virziens: 

Datorvadības, elektronikas, enerģētikas profīla 

programmām 

Datorvadība, elektronika, enerģētika 

akadēmiskā programma 

bakalaura studijas 

elektrozinības 
 
Mācību priekšmeta apjoms:  1 KP, 16 stundas ar sadalījumu: 

− 8 stundas lekcijas; 

− 8 stundas laboratorijas darbi. 

Kontroles forma: ieskaite. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Sniegt ieskaitu par materiālmācības pamatiem. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
 apgūt prasmi orientēties daudzveidīgajā materiālu pasaulē; 
− apgūt raksturīgās pamatīpašības galvenajām materiālu grupām. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1.  Kļaviņš I. Elektrotehniskie un radiotehniskie materiāli. Rīga,”Zvaigzne”, 1975.- 424 lpp.; 

2.  Ņikitins N. Elektrotehnisko materiālu mācība. Rīga, ”Zvaigzne”, 1988.- 150 lpp. 
Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas. 

Laboratorijas. 

Patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - ieskaite: 
Ieskaites iegūšanai nepieciešams izstrādāt visus laboratorijas darbus un uzrādīt noteiktu 

teorētiskās sagatavotības līmeni. 
Vērtējuma “svari”: 
Eksāmens un kontroldarbi 
Darbs laboratojas grupā 
Projekti un mājas darbi 
Nodarbību apmeklēšana 
Kopā: 

50 % 

47 % 

 - 

3 % 

100 % 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra priekšmeta apguve, apmeklējot lekcijas un izstrādājot laboratorijas darbus un 

patstāvīgi studējot literatūru. 
Priekšmeta situācijas apraksts un analīze: 
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Priekšmets tiek pasniegts uz to zināšanu bāzes, kuras pirmajā semestrā ir iegūta fizikas un 

matemātikas kursos. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
gan pirms laboratorijas darbam, gan pirms lekcijām vēlams izstudēt attiecīgo teorētisko 

materiālu. 

 Kalendārais plāns: 
Ne-
dēļa 

Lekcijas temats Praktisko darbu  
nosaukumi ( 2 st.) 

1. Galvenās materiālu grupas  

2.   

3.  Materiāla grupas noteikšana 

4.   

5. Elektrovadītāji un pusvadītāji  

6.   

7.  Elektrovadītāju pētīšana 

8.   

9. Dielektriskie materiāli  

10.   

11.  Dielektriķu pētīšana 

12.   

13. Magnētiskie materiāli  

14.   

15.  Magnētiķu pētīšana 

16.   

Lekcijas: 8 stundas                                    Laborat. darbi: 8 stundas 
Kopā:   16 stundas 

 
Mācību grāmatas, cita literatūra, uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi: 
Papildus literatūra: 

 Materiālmācība. B.N. Arzamasova red. M., Mašinostrojenie. 1986.- 384 lpp. (kr. val.); 

 Anderson J.C., Leaver K.D., Rawling R.D., Alexander J.M. Materials Science. 4th Ed., 

1990.- 608 pp. 
Macībū procesa līdzēkļi sakapoti “Materiālzinību” laboratorijā paraugu kolekcijas veidā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 

  
Mācību spēki: J. Lavendels, a.prof., dr.sc.ing.; S. Kozlova, as.prof., dr.sc.ing,;J.Ziemelis, 

prof., P.Misans,doc.,dr.sc.ing.; F.Bulavs, valsts prof., V.Jansons, doc.,  
A.Ratnieks, lektors, M.Uhanova, lektore.  

 

 Mācību priekšmeta nosaukums  DATORMĀCĪBA (pamatkurss) 

 
    Studiju programma visām RTU studiju programmām 

      
Mācību priekšmeta apjoms  3 KP; eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis apgūt: datoru elementāriem praktiskiem pielietojumiem 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi  apgūt: datorizēto darba vietu, aprēķinu uzdevumu 

algoritmizāciju, programmēšanas pamatus, prasmi pašam pilnveidot savas zināšanas 

priekšmetā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts Informātikas un 

programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzekļi un izdales materiāli Spalis 

Turbo PASCAL for WINDOWS ikvienam Rīga Datorzinību centrs, 1998, 170 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas un laboratorijas darbi 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme, radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā 

iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam  

  
Vērtējuma “svari” - 
      eksāmens     70% 
      laboratorijas darbi    30% 
      Kopā             100%    
    
Prasības priekšmeta apguvei lekciju saturu apgūšana un laboratorijas darbu izpilde, patstāvīgs 

darbs ar datoru. 
 
Priekšmeta situāciju aprakstu un analīze  Reālu aprēķinu uzdevumu analīze, prasību 

specifikāciju, projektēšana, reālu aplikāciju izveidošana. 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām praktisks patstāvīgs darbs ar datoru 

    

Tematiskais plāns Lekcijās aplūkojamās tēmas 
 
• Datora uzbūve 
• Mūsdienu datoru parks. Operētājsistēmas pamatjēdzieni 
• Procesoru uzbūves loģiskie pamati 
• Datoru lietojumu aplikāciju izstāde - analīze, prasību specifikācija, līdzekļu izvēle, 

projektēšana, aplikācijas izstrāde, testēšana, dokumentēšana  
• Risinājumu algoritmizācija 
• Programmas lāgošana un izpilde. Algoritmiskās valodas 
• Algoritmiskas valodas alfabēts un operatori 
• Algoritmiskas valodas pielietošana matemātiskiem aprēķiniem 
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• Datu tipu veidošana 
• Ciklu veidošanas paņēmieni 
• Programmēšanas tehnikas pamati 

Laboratorijas darbu tēmas 
 

• Datorizēta darba vieta. Darbs ar datoru 
• Vienkāršu aprēķinu uzdevumu algoritmizācija un programmēšana 
• Vektoralgebras (kopu teorijas, varbūtību teorijas, finansu, statistikas vai cita uzdevuma 

risināšana specialitātei raksturīga uzdevuma risināšana) 
• Teksta informācijas apstrādes uzdevums 
 

Mācību procesu nodrošina Informātikas un programmēšanas katedras datorklase ar 
datorizētiem mācību līdzekļiem un ASTF Skaitļošanas centra datorklases. Katram studentam 
ir nodrošināta individuāla darba vieta 

RTR105  Datormācība (pamatkurss) 
  3 KP  lekc –1.5,  pr.d. -0,  lab.d. –1.5 ;  E 
  Atbildīgais pasniedzējs:  doc. J.Lavendelis.       Lektors:  prof. J.Ziemelis 
 

Programma 
Ievads informātikas pamatos 

   Informācijas jēdziens, informācijas pārvade, daudzums, kvalitāte un mērvienības. ASCII kodi. Grafisku 
elementu attēlošana uz datora ekrāna. 
   Datori un to klasifikācija. Personāldatora vienkāršota uzbūves shēma un darbības principi. 
Personāldatorus raksturojošie parametri. Izplatītākie procesoru tipi. Ārējās iekārtas: diski, strīmeri, 
skaneri, printeri. 
   Datu un instrukciju interpretācija datorā. Skaitļu interpretācija binārajā un sedecimālā sistēmās. 
Komandu pieraksts IBM personāldatorā. Asamblers. 
   Algoritms. Algoritma grafisks pieraksts. Algoritmu struktūras: lineāra, sazarota, cikliska un iteratīva. 
Uzdevumu algoritmizācija. Vienkāršāko matemātisko uzdevumu algoritmu shēmas. 
   Īss priekšstats par augsta līmeņa algoritmiskajām programmēšanas valodām: Fortans, Kobols, PL1, 
Beisiks, Paskāls, Ada, C, C++. 

Darba vide 
   Oprētājsistēma. Windows 95. MS DOS. Fails. Failu sistēmas organizācija MS DOS vidē. BIOS. 
Operētājsistēmas ielāde. Faili config.sys un autoexec.bat. Darbs Nowell tīklā. Tīkla serveris. Informācijas 
glabāšana un aizsardzība serverī.  
   Biežāk lietojāmās MS DOS komandas. Konveijeru veidošana rezultātu pārsūtīšanai failā. Informācijas 
izvade uz tīkla printera. 
   Borland C++  3.1 Dos kompilatora vide. Programmas pirmteksta ievade un koriģēšana, kompilēšana un 
uzdevuma veidošana. Uzdevuma izpilde. Programmas skaņošanas līdzekļi. 

 
C valodas pamatjēdzieni 

   C valodas vienkāršākie datu tipi. Simboli. Veseli skaitļi. Peldoša punkta skaitļi. Konstanšu pieraksts C 
valodā. Mainigie lielumi tipu apraksta operatori. Apraksta operatora darbības apgabals. Piešķiršanas 
operators. Datu tipu netieša un tieša pārveidošana. Lokālie, globālie un ārējie dati. 
   Ievades un izvades funkcijas cin un cout. Iekļaujamie faili <iostream.h> un <iomanip.h>. Preprocesoru 
direktīvas #include un #define.  
   Aritmētiskas operācijas, darbību izpildes secība. Matemātiskās funkcijas. Iekļaujamie faili <math.h> un 
<graphics.h>. Attiecību operācijas. Loģiskās operācijas. Bitu operācijas. Inkrementa un dekrementa 
operācijas. Nosacījuma operācija, komata operācija, sizeof. Operāciju prioritātes. 
   C valodas operatori. Nosacījuma operatori. Cikla operatori: while, for, do. Operatori break, continue. 
Operators switch. Pārejas operators goto un iezīmes.  
   Lietotāja funkcijas veidošana. Funkcija main(). Datu tips void. Funkciju apraksti un definīcijas. 
Operators return. Citu funkciju izsaukšana. Faktiskie un formālie parametri. Datu nodošana funkcijai caur 
steku. 
   Norādes. Mainīgā lieluma adrese un tās saturs. Norāžu apraksts. Adreses nodošana izsaucamajai 
funkcijai. Simbolu rindas un darbs ar tām. Masīvi. Masīva indeksācija un ar norādi. Vairāku dimensiju 
masīvi.  
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   Funkcijas tips. Funkcijas vārds un tā lietošana citas funkcijas parametru sarakstā. 
 

C valodas sarežģītākas konstrukcijas 
   C++ ievades un izvades operācijas. Ievade no klaviatūras. Ievades kļūdu apstrāde. Iekļaujamais fails 
<conio.h>. Datu izvadu formāti. Iekļaujamie faili <fstram.h>, <ifstream>, <ofstream>. Secīgas un tiešas 
piekļūšanas faili. Bināri un tekstu faili. Darbs ar failiem. 
   C valodas ievades un izvades operatori. Ievades un izvades formāti. Iekļaujamais fails <stdio.h>. Darbs 
ar failiem. Informācijas apmaiņa ar iekšējo datu buferi. 
   Strukturēti datu tipi. Struktūras definīcija un objekti. Operācijas ar struktūrām. Uzskaitījumi. 
Apvienojumi. 
   Darbs ar klasi complex. Iekļaujamais fails <complex.h>. Kompleksa argumenta funkcijas. Kompleksu 
lielumu ievade un izvade. 
   Funkcijas main() argumenti. 
   Jēdzieni par rekursīvām funkcijām. 
 

Skaitļošanas matemātiskās metodes 
   Rindu summēšana. Rindas ar faktoriāliem un pakāpes funkcijām. 
   Nelineāra vienādojuma saknes atrašana ar dihatomijas un Ņutona metodēm. 
   Funkcijas ekstrēma meklēšana ar zelta šķēluma metodi. 
   Skaitļu masīvu un simbolu rindu masīvu kārtošana. 
   Skaitliska integrēšana ar taisnstūra un Simpsona metodēm. 
   Programmas struktūras veidošana. Programmu loģiskās kļūdas. Nekorekti sākotnējie dati. Tehnisko 
iekārtu ierobežojumi. Programmu testēšana. Jēdzieni par stabilu programmu. 
 
Literatūra 

1.  J.Ziemelis. Ievads algoritmu valodā C. Rīga, 1998.g. 96 lpp. 

2.  В.В.Подбельский, С.С.Фомин. Программирование на языке Си. М., Финансы и статистика, 1998 
г., 600 стр. 

3.  Справочник по функциям Borland C++ 3.1/4.0. Киев, Диалектика, 1994 г., 416 стр. 
 

Lekciju tematika. 
1.  Informātikas priekšzināšanu tests. MS DOS vide un galvenās komandas. 

2.  Kompilatora Borland C vide. Vienkāršs C valodas programmas piemērs. 

3.  C valodas datu tipi. Funkcijas cin un cout.  

4.  C valodas operācijas un izteiksmes. C valodas operatori. 

5.  Lietotāja funkcijas veidošana. 

6.  Summu aprēķināšana. Nelineāra vienādojuma saknes meklēšana (dihatomijas un Ņutona metode).  

7.  Norādes (pointer). Masīvi. Funkciju vārdi. 

8.  Funkcijas ekstrēma meklēšana (zelta šķēluma metode). Masīva kārtošanas algoritms. Skaitliska 
integrēšana ar taisnstūra un Simpsona metodēm. 

9.  C++ ievades un izvades funkcijas. 

10. C ievades un izvades funkcijas. 

11. Strukturēti datu tipi. Struktūras, pārskaitījumi, apvienojumi. 

12. Darbs ar klasi complex.  
 

Laboratorijas darbu tematika. 
 Iepazīšanās ar darbu RSF datoru klasē (Nowell tīkls). MS DOS galvenās komandas. 
 Iepazīties ar kompilatora Borland C vidi. Ievadīt, kompilēt un izpildīt pasniedzēja dotu programmu. 
Programmas izpildes rezultātu ieraksts failā. 
 Programma ar datu ievadi no klaviatūras un izvadi uz ekrāna.  
 Summu aprēķins, kuras satur pakāpes un faktoriālus. Iepazīties ar programmas skaņošanas 
līdzekļiem (debugger). Programmas izpilde pa soļiem. 
 Vienādojuma saknes meklēšana ar dihatomijas metodi. 
 Vienādojuma saknes meklēšana ar Ņutona metodi. 
 Funkcijas ekstrēma meklēšana ar zelta šķēluma metodi. 
 Programma ar individuālu uzdevumu par iepriekš apgūto materiālu. 
 Skaitļu masīvu kārtošana. 
 Skaitliska integrēšana. 
 Izveidot programmu darbam ar strukturētu datu tipa masīvu uz magnētiskā diska. 
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 Kompleksas funkcijas aprēķins. 
 

Patstāvīgi studējamie kursa jautājumi 
Ievads informātikas pamatos 

   Informācijas jēdziens, informācijas pārvade, daudzums, kvalitāte un mērvienības. ASCII kodi. Grafisku 
elementu attēlošana uz datora ekrāna. 
   Datori un to klasifikācija. Personāldatora vienkāršota uzbūves shēma un darbības principi. 
Personāldatorus raksturojošie parametri. Izplatītākie procesoru tipi. Ārējās iekārtas: diski, strīmeri, 
skaneri, printeri. 
   Datu un instrukciju interpretācija datorā. Skaitļu interpretācija binārajā un sedecimālā sistēmās. 
Komandu pieraksts IBM personāldatorā. Asamblers. 
   Algoritms. Algoritma grafisks pieraksts. Algoritmu struktūras: lineāra, sazarota, cikliska un iteratīva. 
Uzdevumu algoritmizācija. Vienkāršāko matemātisko uzdevumu algoritmu shēmas. 
   Īss priekšstats par augsta līmeņa algoritmiskajām programmēšanas valodām: Fortans, Kobols, PL1, 
Beisiks, Paskāls, Ada, C, C++. 

C valodas pamatjēdzieni 
Datu tipu netieša un tieša pārveidošana. Lokālie, globālie un ārējie dati. 
Operators switch. Pārejas operators goto un iezīmes.  
Adreses nodošana izsaucamajai funkcijai. Simbolu rindas un darbs ar tām.  
Funkcijas main() argumenti.  Jēdzieni par rekursīvām funkcijām. 

 
Skaitļošanas matemātiskās metodes 

Programmas struktūras veidošana. Programmu loģiskās kļūdas. Nekorekti sākotnējie dati. Tehnisko 
iekārtu ierobežojumi. Programmu testēšana. Jēdzieni par stabilu programmu. 

 
Laboratorijas darbu tehniskais nodrošinājums 

   20 IBM PC Pentium 133 datori RSF SC datorzālē. Borland C++ 3.1 kompilators. 
 
    Radioelektronikas profesors J.Ziemelis 

2003.g. 10.VI. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT214 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTROTEHNIKAS TEORĒTISKIE PAMATI 

 (angļu valodā: Electrical Engineering Theory) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 3 0.5 0.5 paredzēts ieskaite, 
eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.inž., docents A.Ziņkovskis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot bāzes zināšanas ķēžu analīzei līdzstrāvas un 

maiņstrāvas stacionārajā režīmā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 

- iemācīt pielietot ķēžu teorijas pamatlikumus stacionāro procesu analīzei līdzstrāvas un 
maiņstrāvas stacionārajā režīmā, 

- iemācīt pareizi izvēlēties un efektīvi pielietot ķēdes analīzei atbilstošās metodes, 
- iemācīt iegūt un analizēt ķēžu raksturojumus frekvenču apgabalā, 
- iemācīt pielietot matriču aparātu un četrpolu teoriju, 
- orientēt studentu uz plašu lietojumprogrammu pakotņu pielietošanu visu veidu aprēķinu 

veikšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Stacionāri procesi elektriskās ķēdēs. Ķēžu elementi, to režīmus 
raksturojošie lielumu un galvenās sakarības. Elektrisko ķēžu analīzes metodes. Matricu 
pielietošana. Līdzstrāvas, maiņstrāvas un trīsfāžu ķēdes. Nelineārās līdzstrāvu un maiņstrāvu 
elektriskās un magnētiskās ķēdes. 
Angļu valodā: Stacionary processes of electrical circuits. Circuits elements, its 
characteristics and main relationships. Circuit analysis and design methods. Relationships in 
matrix form. DC, AC and three-phase circuits. Nonlinear direct and alternating electrical and 
magnetic circuits. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Elektrības pamatjēdzieni, pamatlielumi un pamatlikumi. 
2.  Ķēžu ekvivalentie pārveidojumi un to izmantošana procesu analīzei. 
3.  Aktīvie elementi un to īpašības. 
4.  Neuniversālās ķēžu aprēķina metodes. 
5.  Universālās ķēžu aprēķina metodes. 
6.  Maiņstrāvas režīms. Komplekso amplitūdu metode. 
7.  Vienkāršāko ķēžu frekvences raksturojumi. 
8.  Enerģētiskās sakarības maiņstrāvas elektriskajās ķēdēs. 
9.  Jēdziens par transformatoru un tā raksturlielumi. 
10.  Četrpolu teorijas pamati. 
11.  Jēdziens par trīsfāžu ķēdēm. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, kursa darbs, ieskaite, eksāmens;  
iepriekš apgūstamie priekšmeti: Fizika, Matemātika, Elektrība un magnētisms 

13. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
14. Literatūra: 
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1. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. I. Dūmiņa 
redakcijā. - Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. K.Tabaka 
redakcijā. - Rīga, Zvaigzne, 1985. 

3. Elektriskās ķēdes. Metodiskie norādījumi laboratorojas darbu izpildei. Sastādītājs A. Ziņkovskis. Rīga, 
RAU, 1997. 

4. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Metodiskie norādījumi studiju darba “Elektrisko 
ķēžu aprēķins stacionārajā režīmā” izpildei. Sastādītājs A. Ziņkovskis. Rīga, RTU, 
2004. (Datorfails) 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT215 

15. Studiju priekšmeta nosaukums: ĶĒŽU TEORIJAS PAMATI 
           (angļu valodā: Basics of Circuit Theory) 

16. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
17. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
18. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0.5 0.5 paredzēts eksāmens 
19. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika. 
20. Studiju priekšmeta autors: Dr.inž., docents A.Ziņkovskis 
21. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
22. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot bāzes zināšanas ķēžu analīzei laika apgabalā, kā arī par 

procesiem rezonanses ķēdēs, nelineārās rezistīvās ķēdēs, izkliedētu parametru ķēdēs. 
23. Studiju priekšmeta uzdevumi: 

- iemācīt analizēt pārejas procesus kā pirmās tā otrās kārtas ķēdēs, izmantojot klasisko, 
operatoru vai ekspres metodes, 

- iemācīt analizēt procesus garajās līnijās pie dažādām slodzēm, 
- dot priekšstatu par vienkāršāko selektīvo ķēžu darbības principiem un raksturojumiem, 
- dot priekšstatu par nelineāro rezistīvo ķēžu pamatīpašībām un to analīzes iespējām, 
- orientēt studentu uz plašu lietojumprogrammu pakotņu pielietošanu visu veidu aprēķinu 

veikšanai. 
24. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Rezonanses ķēdes. Pārejas procesi. Svārstību kontūri. Ķēžu frekvences 
amplitūdas un fāzes raksturlīknes. Pārejas procesi, to klasiskā aprēķinu metode pirmās un 
otrās kārtas ķēdēs. Stāvokļa mainīgo metode. Laplasa transformācija: oriģināls, attēls, 
pamatīpašības. Ķēžu analīze operatorformā.. Četrpoli: vienādojumi, matricas, tukšgaitas un 
īssavienojuma parametri. Četrpolu savienojumi. 
Angļu valodā: Resonance in RLC series and parallel network. Time-domain response of 
first-order and second-order circuits. The Laplace transform and convolution. State variable 
analysis. Two-port networks: equations, matrices, connections. 

25. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 
12.  Virknes un paralēlais rezonanses kontūri. 
13.  Pārejas režīms elektriskajās ķēdēs. 
14.  Pārejas procesu klasiskā analīzes metode. 
15.  Pārejas procesu operatoru analīzes metode. 
16.  Jēdziens par stāvokļa mainīgo metodi. 
17.  Izkliedētu parametru ķēdes. Ekvivalentā shēma. 
18.  Telegrāfa vienādojumi un to atrisināšana. 
19.  Viļņu režīmi garajās līnijās. 
20.  Salāgošana garajās līnijās un tās nodrošināšanas iespējas. 
21.  Nelineārās rezistīvās ķēdes, to grafiskā analīzes metode. 

26. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, kursa darbs, eksāmens;  
iepriekš apgūstamie priekšmeti: Fizika, Matemātika, Elektrotehnikas teorētiskie pamati. 

27. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
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28. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
 
29. Literatūra: 

1. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. I. Dūmiņa 
redakcijā. - Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. K.Tabaka 
redakcijā. - Rīga, Zvaigzne, 1985. 

3. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Pārejas procesi, garās līnijas un nelineārās ķēdes. 
K.Tabaka redakcijā. - Rīga, Zvaigzne, 1989. 

4. Elektriskās ķēdes. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei. Sastādītājs A. Ziņkovskis. Rīga, 
RAU, 1997. 

5. Бакалов В.П. и др. Основы теории цепей. М.: Радио и связь, 2000. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT218 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: Metroloģija (angļu valodā: Metrology) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 

0 3 1 0 2 paredzēts ieskaite 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. hab. sci. ing., profesors V. Karpuhins 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mērīšanas 

metodēm un līdzekļiem, to uzbūves principiem, precizitāti un izmantošanu, kā arī par 
metroloģijas un standartizācijas pamatjēdzieniem. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina:  
metroloģijas un standartizācijas pamatjēdzieni; mērīšanas precizitāte, ticamība un faktori, 
kuri ietekmē un ierobežo precizitāti; mērīšanas metodes; enerģētisko un neenerģētisko 
parametru mērīšanas metodes un līdzekļi; signāla formas un spektra pētīšanas metodes un 
līdzekļi; elektroradioķēdes parametru mērīšana. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Metroloģijas un standartizācijas pamatjēdzieni. Metroloģiskie likumi. 
Kļūdu noteikšanas teorija. Mērīšanas precizitāte. Mērīšanas rezultātu apstrāde. Mērīšanas 
metožu un līdzekļu izmantošana. Elektroradiomērījumu vispārīgie jautājumi. Enerģētisko 
parametru mērīšana. Sprieguma un strāvas mērīšana (līdzsprieguma, maiņsprieguma, 
impulsu sprieguma). Jaudas mērīšana. Signālu formas un spektra pētīšana. Oscilogrāfi. 
Spektra analizatori. Nelineāro kropļojumu mērīšana. Signālu laicisko parametru (frekvences 
un laika intervāla) mērīšana. Fāzu nobīdes mērīšana. Mērījumi ķēdēs ar koncentrētiem un 
izkliedētiem parametriem. Mērīšanas automatizācija. 
Angļu valodā: The basic concepts of standardization and metrology. Laws of metrology. 
Parameters estimation theory . Measurements accuracy. Measurements processing. 
Measurements methods and facility; their basic characteristics. Electro and radio 
measurements general questions. Energetic parameters measurement. Voltage and a current 
measurement (constant, variable, pulse). Power measurement. Research of the signal form 
and a spectrum research. Oscillographs. Spectrum analyzers. Nonlinear distortions 
measurement. Signal time and frequency parameters measurement. Phase shift measurement. 
Circuits parameters ( with the concentrated and distributed parameters ) measurements. 
Measurements automation. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. 
Daļu un tēmu nosaukumi 

1.  Metroloģija un standartizācija: tās saistība ar citiem priekšmetiem.  
Metroloģijas un standartizācijas pamati 

2.  Mērīšanas teorijas pamati. Elektroradiomēraparātu pamatveidi. 
3.  Elektroradiomērīšanas līdzekļi un to pamatraksturojumi.  

Elektroradiomērīšanas līdzekļu un metožu izmantošana. 
4.  Sprieguma, strāvas un jaudas mērīšana 
5.  Frekvences, fāzes nobīdes un laicisko parametru mērīšana. 
6.  Signālu formas un spektra mērīšana. 
7.  Elektroradioķēdes parametru (pretestības, kapacitātes, induktivitāte) 

mērīšana. 
8.  Mērīšanas automatizācija. Mērīšanas tehnikas attīstības perspektīvas. 
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12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, kursa darbs, ieskaite; 
iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Fizika 

13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 

14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
15. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. Jansons V. Elektriskie mēraparāti un mērīšanas metodes. R. "Liesma", 1987 - 248 lpp. 
2. Teļeševskis B. Elektrotehniskie un radiotehniskie mērījumi. R. "Zvaigzne", 1986 - 168 

lpp.  
3. И.Ф. Шишкин. Метрология, стандартизация и управление качеством : Учеб. для 

вузов/ Под ред. акад. Н.С. Сомоненко. - М.: Изд-во стандартов, 1990 – 472 с. 
4. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учебн. пособие для 

вузов/ Под ред. Б.П. Хромого. - М.: Радио и связь, 1986 – 424 с. 
5. А.С. Елизаров Электрорадиоизмерения/ Учебник для вузов по специальности 

"Радиотехника"/- Мн.: Выш. шк., 1986 – 320 с. 
6. Сборник задач и упражнений по электрическим и электронным измерениям. /Под 

редакцией Э. Г. Атамаляна- М.: Высш. шк., 1980 – 117 с. 
7. Г.Я. Мирский Электронные измерения. - М.:Радио  и связь, 1986 – 440 с. 
8. Ф.В. Кушнир Электрорадиоизмерения/ Учебник для вузов по специальности 

"Радиотехника"/- Л.: Энергоатомиздат., 1983 – 320 с. 
 

Papildliteratūra  
1. Iļķens, Mēris. Elektriskie mērījumi. RPI, 1984 - 74 lpp. 
2. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения:Учеб.пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 

1985. 
3. В.И. Винокуров и др. Электрорадиоизмерения/ Учебнное пособие для радиотехнич. 

спец. вузов/ Под ред. В.И. Винокурова. - М. : Выш. шк., 1986 – 351 с. 
4. Методы электрических измерений: Учебн. пособие для вузов/ Под ред. Э.И. 

Цветкова. - Л.: Энергоатомиздат., 1990 – 288 с. 
5. Измерение электрических и неэлектрических величин: Учебн. пособие для вузов./ 

Н. Н. Евтихиев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Евтихиева. - М.: Энергоатомиздат., 1990 – 
352 с. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT261 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: CIPARU ELEKTRONIKA UN DATORU   

     ARHITEKTŪRA 
(angļu valodā: Digital Electronic and Computer Architecture) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0 1 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un 

elektroniskās sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing.,asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt ciparu ierīču uzbūves principus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 

skaitļu kodēšana, aritmētiskās un loģiskās operācijas ar ciparu datiem; loģisko un 
kombinacionālo shēmu pamatelementi; datoru funkcionālo elementu struktūra un 
darbības pamatprincipi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Skaitļu kodēšana, aritmētiskās un loģiskās operācijas ar ciparu datiem; 
loģisko un kombinacionālo shēmu pamatelementi; ciparu automātu sintēzes principi; 
vienkāršākās virknes shēmas. Datora atmiņas ierīces, aritmētiski loģiskā bloka un vadības 
bloka struktūra un darbības principi. Interfeiss un tā veidi. Multiprocesoru sistēmas. 
Angļu valodā: Coding of numbers, arithmetical and logical operations with dates; primary 
schemas of logic elements. Principles of digital automatic device synthesis; sequent devices; 
computer elements: arithmetic and logic unit, management device, memory, interface. 
Multiprocessor system. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Skaitīšanas sistēmas un to izmantošana datoros. 
2. Loģiskā algebra, tās galvenie likumi. 
3. Loģiskās un kombinacionālās shēmas. 
4. Loģisko shēmu elementi (TTL, MOP, ESL). 
5. Bistabilie loģiskie elementi (trigeri, reģistri, skaitītāji). 
6. Aritmētiski loģiskais bloks, atmiņas ierīces, to struktūra un darbības pincipi. 
7. Datora vadības bloka struktūra un darbības pamatprincipi. 
8. Interfeiss un tā veidi. 
9. Multiprocesoru sistēmas. 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību  

             priekšmeti: Matemātika 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 

14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 

15. Literatūra 
Pamatliteratūra 
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1. J. Greivulis, I. Ranķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. –R.: Avots, 
1998 

2. Схемотехника ЭВМ. Под ред. Г.Н.Соловьева. - М., В.Ш., 1985 
3. Цифровая и вычислительная техника. Под ред. Э.В.Евреинова.- М., «Радио и 

связь», 1991 
4. Микро ЭВМ, микропроцессоры и основы программирования. Уч. пособие под 

ред. А.Н.Морозевича. – Мн. «Вышейшая школа», 1990 
5. Р.Токхейм  «Основы цифровой электроники». М. «Мир», 1988 
6. Metodiskie norādījumi studiju darbam mācību priekšmetā “Ciparu elektronika un 

datoru arhitektūra” – Rīga; RTU, 2002, 13 lpp. 
7. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei mācību priekšmetā “Ciparu 

elektronika un datoru arhitektūra” -  Rīga; RTU, 2003, 20 lpp. 
 

      Papildliteratūra  

1. Malvino “Digital Computer Electronics”, N-Y, McGraw – Hill Inc., 1988 
2. J.Greivulis, I.Raņķis “Modernās Elektronikas Pamati”, Rīga,  “Avots”, 1992 
3. А. Кардашев Цифровая электроника на персональном компьютере. – М. : 

Горячая линия-Телеком, 2003, 311 с. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT273 

 
 Studiju priekšmeta nosaukums: REGULĒŠANAS TEORIJAS PAMATI 

(angļu valodā: The Basics of the Regulation Theory) 
 Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura  
 Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 2 
 Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 0 1 nav paredzēts eksāmens 

 Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 
 Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., asoc.profesors A.Klūga  
 Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
 Studiju priekšmeta mērķis: apgūt procesus un parādības, kas piemīt regulēšanas sistēmām, 
kā arī nepārtraukto un diskrēto regulēšanas sistēmu analītiskos konstruēšanas pamatus. 
 Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju prikšmeta apgūšanas rezultātā, studentam ir:  
 jāzina matemātiskā aparāta pamati, kas ir nepieciešami regulēšanas sistēmās notiekošo 
dinamisko procesu aprakstīšanai; 
 jāzina galvenie tipiskie regulēšanas algoritmi; 
 jāprot veikt sistēmas stabilitātes un regulēšanas procesa kvalitātes analīzi laika un frekvences 
apgabalā. 

Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Analogo transporta objektu regulēšanas uzdevumi. Atgriezeniskās saites, 
sadalīšana posmos. Posmu raksturojumi, modeļi, pāreja uz frekvenču raksturojumiem. 
Stabilitātes novērtējums. Noslēgta sistēma. Pārejas procesi. Kvalitātes uzlabošana. 
Regulatori. Analogā un skaitliskā modelēšana. Skaitliskā vadība. 
Angļu valodā: The regulation tasks in analog electrical engineering systems. Feed- back 
loops, typical junctions, its characteristics, modelling, transient to the frequencies 
characteristics. Estimation of stability. Closed loop systems. Transient processes. Improving 
of quality indicators. Regulators. Analog and numerical simulation. Numerical control. 

 Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 

1. Regulēšanas sistēmu uzbūves pamatprincipi. 
2. Nepārtrauktu sistēmu modeļi un tipiskie regulēšanas algoritmi. 
3. Standartsignāli un tipiskie regulēšanas sistēmas posmi. 
4. Lineāri operatori un sistēmu struktūrshēmas. 
5. Regulēšanas sistēmas stabilitātes definēšanas algoritms. 
6. Regulēšanas procesu kvalitāte nepārtrauktās sistēmās. 
7. Diskrēto sistēmu uzbūves pamatprincipi. 
8. Tipiskie impulsu elementi. 
9. Diskrēto sistēmu analīze, izmantojot z- transformāciju. 

 Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens;  
iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Matemātika 

 Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās 
 Literatūra 
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1. I. Raņķis. Regulēšanas teorijas pamati. –Rīga, 1998.. 
2. J.Osis. Automātiskā vadība un regulēšana. –Rīga, Zvaigzne, 1969.  
3. Е.П.Попов. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. –

М.: Наука, 1989 г. 
4. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. Под ред. 

Н.П.Севастьянова.–Рига: РКИИГА, 1975 г.  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 24 stundas un  8 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 



 
 

53

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT203 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: PUSVADĪTAJU IERĪCES 

(angļu valodā: Semiconductor  Devices) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0 1 nav 
paredzēts 

ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. Sc. Ing., docents V. Plutahins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt fizikālos procesus, kas norisinās pusvadītāju ierīcēs, 

to raksturlīknes un parametrus, kā arī dot pamatzināšanas turpmākajām vispārtehnisko un 
speciālo priekšmetu studijām. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā, studentam ir: 
• jāzin fizikālie procesi pusvadītāju ierīcēs; 
• jāmāk aprēķināt pusvadītāju ierīču parametri. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
11. Latviešu valodā: Fizikālie procesi pusvadītāju ierīcēs; pusvadītāju ierīču darbības 

principi; pusvadītāju ierīču raksturlīknes un parametri; temperatūras ietekme uz 
pusvadītāju ierīču īpašībām; pielietošana. Foto elektriskās pusvadītāju ierīces. 
Izstarojošas pusvadītāju ierīces. Ekspluatācijas raksturlielumi. 

12. Angļu valodā: Physical processes in semiconductor devices; characteristics of 
semiconductor devices; temperature influence on behaviour of semiconductor devices, 
application. Photo emissive semiconductor devices. Radiating semiconductor devices. 
Characteristics of exploitation. 

13. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 

1.  Priekšmeta saturs un mērķis. Literatūra. Pusvadītāju ierīces un to 
attīstības vēsture.  

2.  Pusvadītāju ierīces darbības fizikālie pamati. 
3.  Pusvadītāju diodes. 
4.  Bipolārie tranzistori. 
5.  Lauktranzistori. 
6.  Tiristori. 
7.  Vienpārejas tranzistors. 
8.  Pusvadītāju ierīces ar lādiņu saiti. 
9.  Foto elektriskās pusvadītāju ierīces. 
10.  Izstarojošas pusvadītāju ierīces.  
11.  Ekspluatācijas raksturlielumi.  
12.  Integrālās mikroshēmas. 
14. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību  

             priekšmeti: fizika 
15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
16. Literatūra 

1) J. Greivulis, I. Ranķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. –R.: Avots, 
1998 
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2)  J.Greivulis, I.Raņķis “Modernās Elektronikas Pamati”, Rīga,  “Avots”, 1992. 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas AF katrs students 
saņem [1,2]. Literatūra aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT225 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  SIGNĀLU TEORIJAS PAMATI 

 (angļu valodā: Basic Signal Theory) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: Bakalaura programmas A daļa, profila obligātais priekšmets 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0 1 Nav paredz. E 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas – REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.inž., docents A.Ziņkovskis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot bāzes zināšanas kontinuālu un diskrētu signālu teorijas 

pamatos. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
- iemācīt analizēt un novērtēt kontinuāla laika procesa spektru, 
- iemācīt orientēties dažada veida radiosignālu spektru īpašībās, 
- iemācīt analizēt un novērtēt diskrēta signāla spektru, 
- dot priekšstatu par ciparu filtrācijas pamatprincipiem, 
- orientēt studentu uz plašu lietojumprogrammu pakotņu pielietošanu visu veidu aprēķinu 

veikšanai un procesu modelēšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Signālu klasifikācija. Kontinuāli signāli. Furjē transformācijas, spektrs. 
Diskrēti signāli, diskrētās Furjē transformācijas. Ciparfiltrācijas principi. z-transformācija. 
Modulēti signāli. Pārvade lineārā četrpolā. 
Angļu valodā: Classification of signals. Continuos time signals. Fourier analysis, spektrum. 
Diskrete time signals, the discrete time Fourier Transform. Principles of digital filtering. z-
Transform. Modulation. Response of linear system. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Signālu klasifikācija. Signālu lineārā telpa. 
2.  Kontinuālu signālu Furjē transformācijas, spektrs. 
3.  AM-signāli un to spektri. 
4.  Leņķiski modulēti signāli un to spektri. 
5.  Manipulētie signāli. 
6.  Diskrēti signāli, diskrētās Furjē transformācijas. 
7.  Ciparfiltrācijas principi. z-transformācija. 
8.  Pārvade lineārā četrpolā. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie priekšmeti: 
Fizika, Matemātika, Elektrotehnikas teorētiskie pamati. 

13. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
14. Literatūra: 
1. E.Beķeris, Signālu teorijas elementi. Rīga 1998. 
2. E.Beķeris Nelineārās un parametriskās radioķēdes.- Rīga,"Zvaigzne", 1984. 
3. Трухачев В.В. Зиньковский А.В. Радиотехнические цепи и сигналы. (Методическое 

пособие). - Рига, ИТС, 2000. 
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4. Трухачев В.В. Зиньковский А.В. Радиотехнические цепи и сигналы. (Методические 
указания к практическим занятиям). - Рига, ИТС, 2001. 

5. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М. “Высшая школа”,2000. 
Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы. - М. "Радио и 

сиязь", 1986. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību spēks J. Lavendels as.prof.,  dr.sc.ing.; S. Kozlova, as.prof,.  dr.sc.ing.; 

J.Ziemelis,   prof.; P.Misans, doc.,dr.sc.ing.; F.Bulavs, valsts prof;, 

A.Ratnieks, lektors; M.Uhanova, lektore.  

 

 Mācību priekšmeta nosaukums RTR108.0 DATORU MĀCĪBA (speckurss) 

 
    Studiju programma visām RTU studiju programmām 

    Studiju profils visiem RTU studiju profiliem 
    Studiju veids  akadēmiskā,  profesionālā 
    Studiju līmenis bakalaura, profesionālās studijas koledžā 
    Studiju virziens visiem RTU studiju virzieniem 
 
Mācību priekšmeta apjoms  2 KP; ieskaite, studiju darbs 
 
Mācību priekšmeta mērķis apgūt datoru pielietojumu atbilstoši specialitātei 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi  iegūt iemaņas WINDOWS lietošanā, apgūt programmatūras 

lietišķās paketes, pilnveidot algoritmizācijas un programmēšanas iemaņas 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts Informātikas un 

programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzekļi un izdales materiāli Spalis 

Turbo PASCAL for WINDOWS ikvienam Rīga Datorzinību centrs, 1998, 170 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas un laboratorijas darbi, studiju darbs 

 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - ieskaite, studiju darba radošas spējas attīstīt un 

izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam iegūtās prasmes 

un iemaņas 

 Vērtējuma "svari" - 
      studiju darbs 50% 
      laboratorijas darbi 50% 
               100%    
Prasības priekšmeta apguvei lekciju materiāla apgūšana, laboratorijas un studiju darbu izpilde 
 
Priekšmeta situāciju aprakstu un analīze  studiju darbam līdzīga projekta apskats no analīzes 

posma līdz reālas aplikācijas izveidošanai 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām individuāls darbs ar datoru, lai praksē 

apgūtu lekciju materiālu 

 
Tematiskais plāns 
 
 Lekcijās aplūkojamās tēmas 
 
• Windows ideoloģija. Windows lietojumu programmas (WORD, EXCEL un citas atbilstoši 

specializācijai) 
• Internet pamati 
• Sarežģītākie programmēšanas valodas līdzekļi 
• Specializētās paketes (atbilstoši specializācijai)  
• Jēdziens par darbu datoru tīklos 
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Laboratorijas darbu tēmas 
 

• Darbs WINDOWS vidē 
• Failu apstrāde 
• Apakšprogrammas un moduļi 
 

Studiju darbu tēma saistīta ar specialitāti un paredz reāla programmprodukta izstrādi. 
 
Mācību procesu nodrošina Transporta elektronikas un telemātikas katedras datorklase ar 
datorizētiem mācību līdzekļiem. Katram studentam ir nodrošināta individuāla darba vieta 

RTR108  Datormācība (speckurss) 
2 KP  lekc -1,  pr.d. -0,  lab.d. -1 ;  KD., I 
  Atbildīgais pasniedzējs:  prof. J.Ziemelis 
 

Programma 
 

LINUX vide 
      Jēdziens par daudzlietotāju operētājsistēmām. Serveri. UNIX operētājsistēmas attīstības vēsture un 
atšķirīgas realizācijas. LINUX operētājsistēma un tās atšķirīgas realizācijas. Priekšstats par XWindows 
sistēmu. Brīvie programmatūras produkti, priekšstats par Open Office programmatūru.  
     LINUX un MS Windows operētājsistēmu atšķirības. Failu sistēmas organizācija. Katalogu un failu 
piederība lietotājam. Priviliģēti un parasti lietotāji. Darba vides atšķirības. Operētājsistēmu ielādes 
procesu atšķirības. Komanda reboot. Biežāk lietojamās LINUX komandas.  

Priekšstati par datoru tīkliem un darbu ar tiem 
    Sakaru tīklu klasifikācija. Datoru savienošana tīklā. Koncentratori un komutatori. Serveri un darba 
stacijas. Lokāls tīkls, intranets. Microsoft lokāla tīkla instalēšana. Saite ar Internetu. Uguns mūris un 
maršrutētājs. Datu pārraides ātrums tīklos. Optiskie kanāli, radiolīnijas un iezvana pieejas. Mūsu datoru 
centra izeja uz ārpasauli. Datora tīkla elementāra pārbaude ar komandām ping un tracert. 
   IP un TCP protokoli un to nozīme Internetā. Datoru adresācija Internetā, Vārdu serveri un vārdu 
domēni. Pasaules plašais tīmeklis (WWW vai Web). Pārlūkojuma programmas Netscape Navigator un 
Internet Explorer. Informācijas iegūšanas iespējas Internetā. Darbs ar elektronisko pastu no pārlūkojuma 
programmas.  
   Darbs tīklā LINUX vidē. Programmas telnet un ftp. Darbs attālinātā datorā. Datu pārnešana starp 
datoriem teksta vai bināru kodu veidā. Darbs ar elektroniskā pasta programmām. Faila pievienošana 
pasta sūtījumam. 

Datu uzglabāšana un drošība datorā 
   Datora informācijas uzglabāšanas iekārtas. Iekšējā un ārējā atmiņa. Datora cietais disks, disketes, 
magnetooptiskie diski, kompaktdiski, DVD diski, Strīmeri. Datu kopiju veidošanas sistēma. Backup 
programma rezerves kopiju veidošanai. Informācijas arhivēšanas sistēmas. Cietā diska skanēšana un 
defragmentācija. 
   Cīņa ar energoapgādes traucējumiem. Back UPS un Smart UPS.  
   Cīņa ar datoru vīrusiem. Vīrusu tipi un to uzvedības īpatnības. Antivīrusu programmas.  

Web lapas struktūras veidošana 
   Lapas fona un informācijas sadalījuma izvēle. Lapas skice. Rastra un vektora grafika. Galvenie attēlu 
failu tipi (*.jpg, *gif). Gif animācija. Skaņu failu tipi. Videofaili. Failu ievietošana Web lapā.  
   Priekšstati par animācijas programmu Macromedia Flash. Filmas veidošana un tās parametru 
uzstādīšana. Kustības un formas animācijas. Skaņas pavadījums filmai. Interaktīvu filmu veidošana. 
Notikumi un to saite ar animāciju. Filmas publicēšana. 

HTML 
    Hiperteksta valodas pamatprincipi. HTML lapas šablons. Teksta formatēšana. Tabulas. Saraksti. 
Grafiska attēla ievietošana dokumentā. Hipersaites. Freimu lapas. Datu ievade ar formu palīdzību. 
Skaņas un videofailu ievietošana dokumentā. 
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    HTML dokumentu veidošana ar Netscape Composer un 1 st Page 2000. Vienkāršu lapu veidošana. 
HTML dokumenta ievietošana Web serverī. 

JavaScript valoda 
    Valodas JavaScript pamatjēdzieni. Datu tipi. Mainīgie lielumi. Operatori. Atšķirības no valodas C. 
JavaScript iebūvētie datu tipi un funkcijas. Objekti. Prototipi un pārmantojamība. Rindas un regulāras 
izteiksmes. JavaScript sadarbība ar pārlūkprogrammu. Objekts Window un Document. Logi un freimi un 
to hierarhija.  
   Notikumi un notikumu apstrāde. Formas un formu elementi. JavaScript scenārija ievietošana HTML 
dokumentā. JavaScript programmu piemēri. Dinamiskās HTML. Dinamisko lapu veidošana atšķirīgām 
pārlūkprogrammām. 

Programmas darbam serverī 
   Aphace serveris. Web lapai nozīmīgu katalogu izvietojums un failu piederība. 
Jēdziens par valodu Perl. Common Gateway Interface (CGI). CGI scripta piesaiste HTML dokumentam. 
ETF Skaitļošanas Centra serverī novietotās formu apstrādes programmas. 
   Jēdziens par Server Side Include (SSI). Iespējas ar SSI iekļaut C valodā rakstītu scenāriju. ETF 
Skaitļošanas Centra serverī novietotie SSI scripti. 
 
Literatūra 
1. J.Ziemelis. Tīkli, dati un WWW lapas. Lekciju konspekts. Rīga, 2002., 134 lpp. 
2. Дж.Такет, С.Барнет. Использование Linux., Вильямс, Москва, 1999.,с.701. 
3. Стен Келли-Бутл. Введение в UNIX., М., ЛОРИ, 1995., с.596. 
4. Э.Кролл. Все об Internet. BHV. Киев, 1995., с.591. 
5. A.Kenedijs. Interneta rokasgrāmata. Nordik, Rīga, 1999., 351 lpp. 
6. J.Uzulāns. Internet ABC., Zvaigzne, Rīga, 1998., 52 lpp. 
7. E.Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Turība, Rīga, 1999., 167 lpp. 
8. Ф.Джеймс. Netscape communicator 4. Официальное руководство. Питер, Санкт-Петербург, 

1998.,c.764. 
9. Б.Пфаффенберг. Microsoft Internet Explorer 4. Питер, Санкт-Петербург, 1999.,c.410. 
10. Энди Шафран. Создание Web страниц., Питер, Санкт-Петербург, 1999.,c.310. 
11.  Самоучитель Macromedia Flash 5. Под ред. В.Б.Комягина., Триумф, Москва, 2001.,c.477. 
12.  К.Мильберн, Дж.Крото. Flash 4 для дизайнера. DiaSoft, Киев, 2000., с.448+CD. 
13.  Ш.Брумбах-Дункан. Macromedia Flash 5 на примерах., Вильямс, Москва, 2001.,с.364+CD. 
14. М.Браун, Дж.Хоникатт. Использование HTML 4.,Вильямс, Москва, 1999.,с.779. 
15. D.Flanagan. JavaScript. The Definitive Guide. O’REILLY, Cambrige , 1998., p.776. 
16. А.Федоров. JavaScript для всех. Компьютер Пресс, Москва, 1998., с.382. 
17. М.Монкур. JavaScript 1.3 за 24 часа. Вильямс, Москва, 2000.,с.292. 
18.  http://developer.netscape.com/docs/manuals/javascript.html 
19.  Келли Л.Мэдрок. JavaScript наглядный курс создания динамических Web страниц. 

Диалектика, Москва, 2001., с.284. 
20. А.Вайк, Р.Вагнер. JavaScript в примерах. DiaSoft, Киев, 2000., с.304. 
21. Дж.Бранденбау. JavaScript: сборник рецептов. Питер, Санкт-Петербург, 2000., 414 стр. 
22. Д.В.Николенко. Практические занятия по JavaScript. Наука и техника, Санкт-Петербург, 

2000., с.128+FD. 
23. К.Пэтметт, М.Райт. CGI/Perl. BHV. Киев, 1999., с.622+CD.  
24. В.В.Маслов. Основы программирования на языке Perl. Радио и связь, Москва, 1999., с.141 

 

Lekciju tematika. 
1. Ievads. LINUX vide. 
2. Datoru tīkli. Datu uzglabāšana un drošība. 
3. Pārlūkprogrammas un Web lapu veidošanas rīki. 
4. HTML 
5. JavaScript valodas gramatika. 
6. JavaScript un pārlūkprogramma. 
7. JavaScript notikumi un formas. Dinamiskās HTML. 
8. CGI, SSI.  
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Laboratorijas darbu tematika. 
1. MS Word, MS Excel. 
2. MS PowerPoint 
3. PSpice Student 
4. Darbs ar tīklu 
5. Flash 
6. Flash  
7. HTML 
8. JavaScript 

Kursa darba saturs 
   Katram studentam tiek dots individuāls uzdevums, kura satur Web mājas lapu ETF 
serverī un atskaiti MS PowerPoint prezentācijas veidā, kura autoram būs publiski 
jāaizstāv. 
 Web lapa, kura satur sekojošus dokumentus, ir jāgatavo ievietošanai Apache serverī: 

1) Sākuma lapa ar pēc autora ieskatiem būtisku informāciju.  

2) Otrā lapa satur pasniedzēja izsniegtā individuālu uzdevuma realizāciju ar Flash.  

3) Trešā lapa satur individuālu JavaScript uzdevuma realizāciju.  

4) Ceturtā dokumenta tematika tiek izvēlēta pēc autora ieskatiem. 

  Pēc Web lapas izveidošanas pasniedzējs to ievietos serverī.  
 MS PowerPoint prezentācijas daļa satur: 

1) Titullapu. 

2) Darba moto. 

3)  Uzdevumā dotās matemātiskās formulas. 

4) Uzdevumā dotais MS Draw zīmējums ir jāveido kā PowerPoint animācija. 

5) Ar MS Excel izveidoto grafiku. 

6) Ar PSpice Student veidotās shēmas. 

7) Web sākuma lapas attēls. 

Patstāvīgi studējamie kursa jautājumi 
MS Windows vide 

     Atkārtot no vidusskolas kursa MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 
 

Laboratorijas darbu tehniskais nodrošinājums 
   20 IBM PC Pentium 133 datori ETF SC datorzālē.  
   Programatūra: OS Windows 95. MS Office, Student PSpice 9.1, Netscape Navigator 4.75 (Free), Flash 
5 (Trial). OS LINUX  (Free), Aphace Web serveris (Free). Perl kompilators (Free). 
     Radioelektronikas prof. J.Ziemelis 
2005.g.10.VI. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
IEF DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS 

18231, Darba un civilās aizsardzības katedra 
 

Mācību spēki: Viktors KOZLOVS, Dr.habil.oec., profesors; Valdis  ZIEMELIS, docents 
   

Mācību priekšmeta noaukums 
DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATI (IDA 117) 

 
Studiju programma - visu profilu 
Studiju līmenis        - inženieru un maģistru studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 1 KP, lekcijas – 16 stundas (t.sk. 2 stundas praktiskie darbi). 
 
Kontrole – ieskaite, 1.semestrī. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības) līmeņus mazajos un 
vidējos uzņēmumos, aprēķināt dažus aizsardzības sistēmas pamatparametrus drošu darba apstākļu 
nodrošināšanai. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos uzņēmumos 
un to prognozēt; 2) zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar LR MK 
noteikumiem un Eiropas standartiem; 3) zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska faktoriem 
principus; 4) prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem un kaitīgiem riska 
faktoriem. 
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–115 lpp. 
2. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts -RTU,2001.–144 

lpp. 
3. V.Kozlovs, R.Lūsis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. II daļa. – RTU, 1992. – 72 lpp. 
4. V.Kozlovs, R.Lūsis, V.Urbāne, Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. I daļa. – RTU, 1991. – 80 lpp. 
5. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. – RTU, 1991. – 90 lpp. 
6. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp. 
7. Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с. 
8. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.-

500.lpp. 
9. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025, Rīga,2001. – 96 lpp. 
10. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas energostandarts LEK 002, Rīga,2002. – 

224 lpp. 
11. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto 

Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo), 1999., 336 lpp., ISBN 84-7425-536-8 
(http://osha.lv). 

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

13. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”). 
14. www.vdi.lv 
15. http://osha.lv 
16. http://europe.osha.eu.int/ 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite. 
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un vidējos uzņēmumos. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas apzināt dažu riska faktoru parametrus un zināt to normēšanas principus 

saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem 

un kaitīgiem faktoriem. 
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Vērtējuma “svari”: ieskaite un testi       – 75 % 
   Mājas darbi – 25 % 
           100 % 
 
 

Prasības priekšmeta apguvei: 
- mājas darbu savlaicīga izpilde; 
- ieskaites kārtošana termiņā. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 
- izlasīt lekciju konspekta attiecīgās nodaļas; 
- izpildīt mājas darbus atbilstoši uzdevumam. 

 
 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Uzdoto testu izvērtēšana, diskusijas un pārrunas. 
 
Kalendārais plāns 

Lekcijas 

Lekcijas 
numurs 

Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību grāmatas 

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

[1.,2.,13.,14.,] 

2. Praktisko darbu uzdevumu aprēķinu metodiku īss apskats pa tēmām – „Mākslīgā 
apgaismojuma un tā efektivitātes novērtēšana” un „Optimālu meteoroloģisko 
apstākļu un darba vides piesārņojuma normatīvu nodrošināšana darba telpās 
aprēķinot nepieciešamo vispārējo ventilāciju,” „Trokšņa avota jaudas līmeņa 
aprēķins, trokšņa līmeņa aprēķināšana attālumā no avota un trokšņa līmeņa 
pazemināšanas aprēķini,” „Vibroizolatoru aprēķins,” „Stieņveida zibensnovedēja 
aizsardzības zonas aprēķins”. 

[1.,2.,5.,6.,7., 
15.,16.] 

3. Darba higiēna. Kaitīgie darba vides riska faktori, to iedarbība uz cilvēka organismu. 
Normēšanas principi. Pasākumi kaitīgo faktoru iedarbības novēršanai vai 
samazināšanai. Atmosfēras piesārņojuma avoti. Meteoroloģiskie apstākļi ražošanas 
telpā. Meteoroloģisko apstākļu iedarbība uz cilvēka organismu. Meteoroloģisko 
apstākļu normēšana. Toksiskās vielas. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās vielas 
iedarbības smagums. Vielu iedalījums pēc to iedarbības uz atsevišķiem orgāniem. 
Vielu koncentrāciju normēšana. 

[5.,8.,12.,13.,15.] 

4. Troksnis un vibrācijas. Trokšņa iedarbība uz cilvēka organismu. Vibrāciju iedalījums 
un iedarbība. Vibroslimība. Mērvienības. Trokšņa un vibrāciju  līmenis. Normēšanas 
principi. Galvenie trokšņa un vibrāciju samazināšanas pasākumi. 

[1.,6.,7.,8.,13.,14.] 

5. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. Apgaismojumam 
uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi. 

[1.,6.,7.,15.] 

6. Jēdziens. Ražošanas bīstamie faktori. Iekārtu un procesu drošības vispārīgie 
jautājumi. Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība 
pasākumi. Atmosfēras elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibensaizsardzība 

[1.,2.,4.,6.,7.,13., 
15.] 

7. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Iedarbības veidi. Faktori, no 
kuriem atkarīgs strāvas iedarbības smagums: ķēdes parametri, strāvas plūšanas ceļi, 
iedarbības ilgums. Telpu klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums 
Pieskares spriegums. Aizsardzības tehniskie pasākumi. Pirmā palīdzība strāvas 
trieciena gadījumā. 

[2.,9.,10.,12.,15.] 

8. Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības noteikumi. 
Degšana, tās veidi un nosacījumi. Materiālu ugunsbīstamības rādītāji. 
Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas 
vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija. Ugunsdrošības organizācija 
republikā, uzņēmumā. 

[2.,3.,11.,13.] 
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Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: 
- Saindēšanās profilakse. Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem apdegumiem 

[5.,8.,12.,13.,15.]. 
- Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Pniemokoniozes. Faktori, no kuriem atkarīgs putekļu 

iedarbības smagums. Putekļu koncentrācijas normēšana. Aizsardzības pasākumi. ([5.,8.,13.,15.]). 
- Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka 

organismu. Mērvienības un normēšana. Aizsardzības pasākumi.([2.,6.,7.,8.,13.)]. 
- Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums pēc frekvences. Radioviļņu diapazona  

elektromagnētiskā lauka iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu normēšana. Aizsardzības 
pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka organismu. Aizsardzība. ([2.,8.,15.]). 

- Ultraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi. ([8.,14.,15.,16.]). 
- Signālkrāsas un drošības zīmes ([11.,13.,14.,15.,16.]). 
- Drošības tehnikas prasības pacelšanas iekārtām. Iekraušanas izkraušanas, rakšanas darbu organizācija. 

([11.,13., 14.,15.]). 
- Būvmateriālu un konstrukciju degamība un ugunsizturība. Degošu gāzu, tvaiku un putekļu maisījumu 

sprādzienbīstamība. Ugunsdrošības profilakses pasākumi ([2.,11.,13.]). 
 

Mājas darbu saraksts 

 
Mājas darba 

numurs 
Majas darba nosaukums Atskaites 

forma 
Izsniegšanas 

datums 
Nodošanas 

termiņš 
1. Optimālu meteoroloģisko apstākļu un darba 

vides piesārņojuma normatīvu 
nodrošināšana darba telpās aprēķinot 
nepieciešamo vispārējo ventilāciju.. 

Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 4.nodarbība 

2. Trokšņa avota jaudas līmeņa aprēķins, 
trokšņa līmeņa aprēķināšana attālumā no 
avota un trokšņa līmeņa pazemināšanas 
aprēķini. 

Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 5.nodarbība 

3. Vibroizolatoru aprēķins. Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 5.nodarbība 

4. Mākslīgā apgaismojuma un tā efektivitātes 
novērtēšana. 

Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 6.nodarbība 

5. Stieņveida zibensnovedēja aizsardzības 
zonas aprēķins. 

Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 7.nodarbība 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
IEF DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS 

18231, Darba un civilās aizsardzības katedra 

Mācību spēki: Viktors KOZLOVS, Dr.habil.oec., profesors; Valdis  ZIEMELIS, docents 
   

Mācību priekšmeta noaukums 
DARBA AIZSARDZĪBA (IDA 102) 

 
Studiju programma - visu profilu 
Studiju līmenis        - bakalaura profesionālās studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 1 KP, 16 stundas (t.sk. 2 stundas praktiskie darbi). 
 
Kontrole – ieskaite, 1.semestrī. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības) līmeņus mazajos un 
vidējos uzņēmumos, aprēķināt dažus aizsardzības sistēmas parametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos uzņēmumos 
un to prognozēt; 2) zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar LR MK 
noteikumiem un Eiropas standartiem; 3) zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska faktoriem 
principus; 4) prast aprēķināt atsevišķus parametrus kolektīvās aizsardzības sistēmai no bīstamiem un 
kaitīgiem riska faktoriem. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–115 lpp. 
2. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts -RTU,2001.–144 

lpp. 
3. Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām. Elektrodrošības pamati. Mācību ldzeklis. / I.Korobova, 

R.Večena  /   - 1977. - 94 lpp. 
4. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. – RTU, 1991. – 90 lpp. 
5. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp. 
6. Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с. 
7. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.-

500.lpp. 
8. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto 

Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo), 1999., 336 lpp., ISBN 84-7425-536-8 
(http://osha.lv). 

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

10. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”). 
11. www.vdi.lv 
12. http://osha.lv 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite. 
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un vidējos uzņēmumos. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas apzināt dažu riska faktoru parametrus un zināt to normēšanas principus 

saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt dažu riska faktoru parametrus kolektīvās aizsardzības 

sistēmai no bīstamiem un kaitīgiem faktoriem. 
 
Vērtējuma “svari”: ieskaite un testi             – 75 % 
   Praktiskie darbi – 25 % 
     100 % 
 

Prasības priekšmeta apguvei: 
- praktisko darbu savlaicīga izpilde; 
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- ieskaites kārtošana termiņā. 
 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 
- izlasīt lekciju konspekta attiecīgās nodaļas; 
- izpildīt praktiskos mājas darbus atbilstoši uzdevumam. 

 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Uzdoto testu izvērtēšana, diskusijas un pārrunas. 
 

Kalendārais plāns 
Lekcijas 
Lekcijas 
numurs 

Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību grāmatas 

1. Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību, likums par darba inspekciju. Darba 
aizsardzības jēdziens. Terminoloģija. Darba aizsardzības likumi, noteikumi, 
instrukcijas, standarti un normas. Instrukcijas un instruktāža. Kontrole un uzraudzība 
darba aizsardzībā. Darba aizsardzības organizācija valstī un uzņēmumā. Atbildība par 
darba aizsardzības prasību neievērošanu. Nelaimes gadījumu izmeklēšana. 

[1.,2.,8.,10.,11.] 

2. Praktisko darbu uzdevumu aprēķinu metodiku īss apskats pa tēmām – „Mākslīgā 
apgaismojuma novērtēšana,” „Optimālu meteoroloģisko apstākļu un darba vides 
piesārņojuma normatīvu nodrošināšana darba telpās aprēķinot nepieciešamo 
vispārējo ventilāciju,” „Trokšņa līmeņa pazemināšanas aprēķini.” 

[1.,2.,3.,4.,5.,6.,] 

3. Darba higiēna. Kaitīgie darba vides riska faktori. Pasākumi kaitīgo riska faktoru 
iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Meteoroloģiskie apstākļi darba telpā. 
Meteoroloģisko apstākļu normēšana. Kaitīgās ķīmiskās vielas. Vielu iedalījums pēc 
to iedarbības uz cilvēku. Vielu koncentrāciju normēšana. 

[2.,4.,7.,9.,11.] 

4. Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrācijas iedarbība uz cilvēka organismu. 
Trokšņa un vibrāciju pieļaujamie līmeņi. Normēšanas principi. Galvenie trokšņa un 
vibrāciju samazināšanas pasākumi. 

[2.,3.,5.,6.,7.,10., 
11.] 

5. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. Apgaismojumam 
uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi. 

[1.,5.,6.,7.,11.] 

6. Ražošanas bīstamie riska faktori. Iekārtu un procesu drošības vispārīgie jautājumi. 
Statiskā elektrība, tās bīstamība un aizsardzības pasākumi. Atmosfēras 
elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibensaizsardzība 

[2.,5.,6.,7.,8.,11.] 

7. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Faktori, no kuriem atkarīgs 
strāvas iedarbības smagums: ķēdes parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības 
ilgums. Telpu klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums. Pieskares 
spriegums. Aizsardzības pasākumi. 

[2.,3.,11.,12.] 

8. Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības noteikumi. 
Degšana, tās veidi un nosacījumi. Degošu gāzu, tvaiku un putekļu maisījumu 
bīstamība. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. 
Ugunsdrošības organizācija republikā, uzņēmumā. 

[2.,8.,10.] 

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: 

- Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem apdegumiem.([4.,7.,9.,11.,12.)]. 
- Trokšņa un vibrāciju mērīšana ([2.,3.,5.,6.,7.,10.,11.,12.]). 
- Signālkrāsas un drošības zīmes.([8.,10.,11.,12.]). 
- Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā. ([3.,8.,11.,12.]). 
- Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija. ([2.,8.,10.]). 

Mājas darbu saraksts 

Mājas darba 
numurs 

Majas darba nosaukums Atskaites 
forma 

Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1. Optimālu meteoroloģisko apstākļu un darba 
vides piesārņojuma normatīvu 
nodrošināšana darba telpās aprēķinot 
nepieciešamo vispārējo ventilāciju. 

Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 4.nodarbība 

2. Trokšņa līmeņa pazemināšanas aprēķini.  Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 5.nodarbība 

3. Mākslīgā apgaismojuma novērtēšana. Atskaites aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 6.nodarbība 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks Jemeļjanovs Anatolijs, Dr. Habil. Sc. ing , profesors 
 

Mācību priekšmeta nosaukums  
Civilā aizsardzība (ICA105) 

 
 

Studiju programma – Transporta elektronika un telemātika 
Studiju līmenis        – Bakalaura profesionālās studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 1 KP, lekcijas – 8 stundas, prakltiskie darbi – 4 stundas, 
Laboratorijas darbi – 4 stundas. 
 
Kontrole – ieskaite  1. semestrī 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt nozaru speciālistiem teorētiskās zināšanas un praktiskās  
iemaņas iedzīvotāju un ražošanas objektu aizsardzībā no iespējamo avāriju, katastrofu, stihisko 
nelaimju sekām, kā arī šo seku likvidācijai. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās 
izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšanai, objektu bīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo 
situāciju attīstību prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. LR Civilās aizsardzības likums;  
2. A.Jemeļjanovs, V.Šķepasts. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, Rīga, RTU, 1996. -
200 lpp.;  
3. Laboratorijas (praktiskais) darbs „Civilās aizsardzības pasākumu plāns”, Rīga, RTU, 2000. -35 
lpp.;  
4. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;  
5. Latvijas būvnormātivs LBN201-96. Ugunsdrošības normas;  
6. CA kontroldarba uzdevumi un metodiskie norādījumi RTU studentiem, Rīga,RTU, 1998. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode:  
     Auditorijas laikā (16 stundas) notiek lekcijas, sniegti metodiskie materiāli un rekomendācijas 
praktiska un laboratorijas darba izpildei, studenti jautā pasniedzējam par neskaidrībam 
laboratorijas vai praktiska darba izpildē vai par nesaprotamiem teorētiskiem jautājumiem. 
Praktisko vai laboratorijas darbu studenti izpilda mājās vai konsultācijā. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  
    Praktiskais darba ieskaitīts, ja 70% no uzdevumiem ir atrisināti pareizi. Laboratorijas darbs ir 
ieskaitīts ja iesniegts protokols ar uzdevumu, pareiziem aprēķiniem un shēmu – zīmējumu. Teorija 
ir ieskaitīta, ja students atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem, ko uzdod pasniedzējs. 
 
Vērtējuma „svari” (eksāmenam, ieskaitei, studiju darbam):  
     Prikšmets CA ir ieskaitīts, ja ir ieskaitītas visas 3 daļas: Praktiskais darbs (7 uzdevumi un 5 no 
tiem ir atrisināti pareizi); Laboratorijas darbs (ir protokols ar pareiziem aprēķiniem); Teorija 
(pareiza atbilde uz 2 jautājumiem). 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  
     Zināšanas civilā aizsardzībā, matemātikā, fizikā, ķīmijā vidusskolas līmenī. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  
1) Izlasīt un pārdomat lekcijās nolasīu materiālu;  
2) izlasīt un nokonspektēt obligāto literatūru [1];  



 
 

67

3) izpildīt mājas uzdevumus un sagatavot jautājumus par neskaidriem momentiem, ko nākamajā 
lekcija jāuzdod pasniedzējam. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
1. Izpratne par CA likumu;  
2. Risku salīdzināšana;  
3. Sprādzienu cēloņi, sekas, glābšanas paņemieni;  
4. Sfēriskais mākonis, ugunsgrēka cēloņi, klases, dzēšanas principi, definīciju izpratne;  
5. Ķīmiskā bīstamība;  
6. Glābšanas pasākumi ārkārtējās situācijās. 
 

Kalendārais plāns 
 

Lekcijas 
 

 

Nr.p/k 
 

Lekcijās aplūkojamās tēmas 
Mācību 

grāmatas 
1 Ievads. CA Likums. Riski, risku salīdzināšana [1,2,3] 
2 Mājas uzdevumu skaidrojumi. Sprādzieni, sprādzienbīstamie maisijumi [2,4-6] 
3 Mājas uzdevumu skaidrojumi. Sfēriskais mākonis. Postijumu veidi [3-6] 
4 Laboratorijas darba uzdevums. Ēku ugunsdrošības pakāpes. Ražotnes 

sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas 
 

[2-6] 
5 Ugunsgrēka klases. Ugunsgrēka dzēšanas principi [2-6] 
6 Ķīmiskā bīstamība. Evakuācijas principi [2-6] 
7 Radiācijas bīstamība. Bīstamo krāvu klasifikācija [2-3] 

 
Patstāvigi apgūstamie jautājumi:  
CA Likums un citi normatīvie akti 
 

Praktiskās un laboratorijas nodarbības 
 

 
Nr.p/k 

 
Praktisko un laboratorijas nodarbību tēmas 

Sagatavot nākamai 
nodarbībai  

Mācību 
grāmatas 

1 Prakt.d. - 7 uzd. Ķīmiskā un radiācijas bīstamība melnrakstā [3,6] 
2 Lab.d. – Objekta CA pasākumu plāns (bīstamas 

zonas aprēķins ārkārtējās situācijas gadījumā) 
  

[3,6] 
 

Laboratorijas un mājas darbu saraksts 
 

 

Nr.p/k 
Laboratorijas darba 

nosaukums 
Atskaites 

 forma 
Izsniegšanas 

 datums 
Nodošanas 

termiņš 
 

1 
 

Prakt.d. – 7 uzd. 
Būrtnicā  

uz A4 lapam 

 

1. nodarbība  
 

3. nodarbība 

2 CA pasākumu plāns protokols 3. nodarbība  7. nodarbība 
 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
       Civilās aizsardzības un ugunsdrošības uzdevumi, normatīvie akti un dokumenti, tiesiskie 
pamati, organizācijas principi, informatīvais un zinātniskais nodrošinājums; vielas un materiālu 
ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības fizikālie un ķīmiskie pamati, fiziskais sprādziens, 
ķīmiskais sprādziens, ēku un celtņu ugunsdrošības pakāpes; ražotnes raksturojums pēc 
sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības;  sprādzienu novēršanas iekārtas;  ugunsgrēku 
novēršanas iekārtas;  ugunsgrēka dzēšanas principi, cilvēku evakuācija, avārijas ar ķīmiskām 
vielām;  radiācijas bīstamība; dabas katastrofas, glābšanas darbi avārijas gadījumā,  bīstamu 
kravu klasifikācija. Rūpniecisku avāriju riska novērtējums un riska vadīšana. Avāriju un 
katastrofu ekonomiskie un ekoloģiskie zaudējumi. Seku novēršana un novērtējums.  
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT301 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: INFORMĀCIJAS PĀRRAIDES UN CIPARU SAKARU  

 TRANSPORTA SISTĒMU PAMATI 
 (angļu valodā: Transmission of  Information and Principles of  
 Transport  Digital Communication Systems) 

2. Studiju priekšmeta līmenis:  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības informācijas elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika.  

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast informācijas pārraides principus un ciparu 

sakaru transporta sistēmu uzbūves pamatus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultāta studentam ir jāzina: 
- informācijas pārraides teorijas pamati 
- ciparu sakaru transporta sistēmu uzbūves principi; 
- traucējumnoturīgas kodēšanas principi; 
- grupas un ciklisko kodu formēšanas principi. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valoda: Matemātiskais apraksts nepārtrauktu un diskrētu signālu kā informācijas 
nesēju parādīšanai, kā arī gadījumprocesu kā traucējumu parādīšanai. Informācijas daudzuma 
mērīšana. Nepārtrauktu un ciparu sakaru kanālu caurlaides spēja. Ciparu sakaru transporta 
sistēmu uzbūves pamati. Traucējumnoturīgas kodēšanas principi. Grupas un ciklisko kodu 
veidošana. 
Angļu valoda: Analog and discrete signals description as of information carriers. 
Information quantitative measure. Analog and digital communication channel capacity. 
Principles of building of digital communication systems of transport. Source coding. 
Principles of digital communication error-checking and error-correcting channel coding. 
Group and cycle codes building. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Ievadlekcija. Pamatjēdzieni 
2.  Signāli ar ierobežoto spektru. Koteļņikova-Šennona teorēma.  
3.  Signālu un gadījumprocesu ģeometriskā parādīšana. Signālu atšķirības.  
4.  Komplekso un kvaziharmonisko signālu parādīšana. Analītiskais signāls. 

Modulēti signāli.  
5.  Sakaru kanāli un to matemātiskie modeļi 
6.  Kvantitatīvs informācijas formulējums. Informācijas pārraides ātrums un 

diskrētā kanāla bez traucējumiem caurlaides spēja.  
7.  Optimālā statistiskā kodēšana.  
8.  Informācijas pārraides ātrums un diskrētā kanāla ar traucējumiem 

caurlaides spēja. 
9.  Informācijas pārraides ātrums un nepārtraukta kanāla caurlaides spēja.  

10.  Traucējumnoturīgas kodēšanas principi. Grupas kodi.  

11.  Cikliskie kodi. Veidotājpolinoma izvēle. Goleja kods, Faira kods, BČH 
 kods, Rīda-Zālamana kods. Kodēšanas un dekodēšanas tehniskie līdzekļi 
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cikliskajam kodam. 
12. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 

varbūtības teorija un signālu teorija 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. В.И.Дмитриев. Прикладная теория информации.-М.: Высшая школа, 1989. 
2. Теория электрической связи. Учебник для вузов. /Под ред. Д.Д.Кловского. –М.: 

Радио и связь, 1999. 433с. 
 

Papildliteratūra  

John G, Proakis. Digital Communications.Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995. 

Elmārs Beķeris. Signālu teorijas elementi. Rīga – 1998. 

Дж. Прокис. Цифровая связь. /Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 
2000. 800с. 
  
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 



 
 

70

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT302 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA MIKROPROCESORU SISTĒMAS    

     (angļu valodā: Transport Microprocessor Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 2 0 2 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors  A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt mikroprocesoru sistēmu (MPS) uzbūves un darba 

principus, mikroprocesoru un vienkristāla mikrodatoru pamatus, iemācīt ierīču mijiedarbības 
principus mikroprocesoru sistēmās, informācijas apmaiņas organizāciju, MPS 
programmēšanu asamblera valodā, mikroprocesoru pielietošanu praktisko uzdevumu 
risināšanā. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
zināt MPS ierīču struktūru pamatus un pielietošanu; 

- zināt MPS ierīču funkcionēšanas principus, to mijiedarbību darba procesā, to raksturojumus; 
- prast programmēt MPS asamblera valodā; 
- zināt daudzveidīgo mikroprocesoru komplektu un mikrodatoru īpašības, to pielietošanu 

dažādās nozarēs un pilnveidošanas virzienus. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Mikroprocesoru pielietošana transporta sistēmās, drošības prasības. Firmas 
INTEL 8, 16, 32, 64, 128 kārtu mikroprocesori. Firmas MOTOROLA mikroprocesori. CISC 
un RISC arhitektūras mikroprocesori. Mikroprocesoru programmēšana. Mikroprocesoru 
sistēmas, ievades-izvades paralēlās un virknes sistēmas, sistēmas kontrolleri, taimeri. 
Vienkristāla mikrokontrolleri, programmēšana un pielietošana transporta sistēmās. 
Angļu valodā: Microprocessor application in transport systems, demand of security. 
8,16,32,64,128- bit microprocessors of INTEL Company. Microprocessors of MOTOROLA 
company. Microprocessors with CISC and RISC architecture. Microprocessors 
programming. Microprocessors systems, In-Out parallel and string systems, system 
controllers, timers. Single-chip microcomputers, programming and application in transport 
systems 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Mikroprocesori un mikroprocesoru sistēmas. Pamatjēdzieni. 
2.  Mikroprocesora modulis, atmiņas modulis, informācijas ievad-izvades  

modulis. 
3.  Mikroprocesoru programmēšana. 
4.  Mikroprocesoru sistēmas, sistēmas kontrolleri. 
5.  Paralēlais interfeiss (I8255) 
6.  Virknes interfeiss (I8251) 
7.  Taimeris (I8254) 
8.  Pārtraukumu kontrolleris (I8259) 
9.  Atmiņas tiešpieejas kontrolleris (I8237) 
10.  Firmas INTEL personālo datorsistēmu mikroprocesori. 
11.  Mikroprocesora I8086 programmas modelis 
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12.  Vienkristāla mikrokontrolleri. 
13.  Mikrokontrollera I8051 uzbūve 
14.  Mikrokontrollera I8051 programēšana 
15.  Mikrokontrolleru PIC16CXX uzbūve 
16.  Mikrokontrolleru PIC16CXX programmēšana 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību   

            priekšmeti: ciparu skaitļošanas mašīnu pamati 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
15. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. A. Klūga, B.Ciļkers, V.Makejevs, A.Pozdņakovs. Mikroprocesori un mikroprocesoru 
sistēmas. Rīga, RAU; 1997, 118 lpp. 

2. J. Greivulis, I. Ranķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. –R.: Avots, 
1998, 288 lpp 

3. Каспер Эрни. Программирование на языке ассемблера для микроконтроллеров 
семейства i8051. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003, 191с. 

4. Однокристальные микроЭВМ.- М.; МП ''БИНОМ'', 1992.- 324 с. 
5. Кип Р. Ирвин  Язык ассемблера для процессоров INTEL «Вильямс», М. 2002. 
6. К.Тавернье. PIC – микроконтроллеры. Практика применения. – М.: ДМК 

Пресс,2003, 272 с. 
7. Metodiskie norādījumi mājas darba izpildei mācību priekšmetā “Transporta 

mikroprocesoru sistēmas” – Rīga; RTU,  2001, 8 lpp. 
 

Papildliteratūra  

1. Смит Б.Э., Джонсон М.Т. Архитектура и программирование микропроцессора 
INTEL 80386. - М.: Конкорд, 1992.- 334 с. 
2. И.Шагурин, Е.Бердышев Процессоры семейства INTEL P6. Архитектура, 
программирование, интерфейс. – М. : Горячая линия - Телеком, 2000, 248 с. 
3. http://www.microchip.com. 
4. http://www.intel.com. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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PRIEKŠMETA  APRAKSTS 

 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 

 
A1. Priekšmeta šifrs: TRL-244 
A2. Priekšmeta statuss: nozares profesionālās specializācijas studiju priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets:  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
A4. Priekšmeta nosaukums :   Datortīkli    angļu valodā  Computer networks             
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa 
KP 

Lekcijas Prakt.darbi Laborat.darbi Pārbaude 

0 2 1 - 1 ieskaite 
A6. Priekšmeta satura anotācija: Tīklu topoloģijas un topoloģiskā projektēšana. Standarts IEEE 

802.3. Ethernet  tipa tīkliem. Standarts IEEE 802.4 marķiermaģistrāles tīkliem. Standarts 
IEEE 802.5 marķiergredzena tīkliem. Standarts IEEE 802.6 metropoles tīkliem. Standarts 
IEEE 802.2, loģiskā posma vadība. FDDI saskarne šķiedru optikas tīkliem. Ātrdarbīgie 
lokālie tīkli Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM.  Lokālo tīklu apvienošanas problēmas un 
to risinājumi.  

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti : datormācība 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits:  50 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits:  1 
 
B1. Uzvārds, vārds:          ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 

B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU prof., dr.hab.inž.,  prof. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  Disertācijas tēma:  "Datoru kompleksu un vadības objektu 
salāgošanas metožu izstrādāšana datu operatīvās apstrādes sistēmās, izmantojot sarežģītības 
mēru",1987.g. 
 
       Publikācijas:  

1. E.Pētersons, P.Ulanovs . Ieejas pieteikumu atteices varbūtības novērtēšanas modelis 
nedrošām datorprocesoru sistēmām. AVT, N 6,1999.g. 

      2.   Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) 
– AVT, No.5.c.45-53. 2002. 
      3.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
 
B5. Mācību līdzekļi:  
1. A.Tannenbaum. Computer Network 4th ed.. Prentice - Hall. Int.Inc.2002.. 
2. G.C.Kessler, D.A.Train. Metropolitan Area Networks, Concepts, Standards and 

Services.1991. 
3. W.Stallings. Data and Computer Communications, 6th ed., Prentice – Hall, 2000. 
4. F.Halsall. Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 4th ed., Addison-

Wesley Publ.Comp.,1995. 
 

Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Vērtējuma “svari” 

Nodarbību apmeklēšana 30% 
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Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

50% 

Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektroniku, sakaru līnijas un datorus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Laboratorijas darbu tēmas Stundas 
1. Tīkla kabeļu pētīšana 2 
2. Komutatoru un koncentratoru pētīšana 4 
3. Maršrutētāju pētīšana 2 
4.  Veiktspējas novērtēšana 2 

 
B6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums:  katedras tehniskā bāze. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
  1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un  20 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
E1. Priekšmeta satura anotācija angļu valodā: 
Network topologies and topological design. Standard IEEE 802.3 for Ethernet networks. Token 
Bus networks (IEEE 802.4). Token Ring networks (standard IEEE 802.5). Metropolitan area 
networks DQDB (IEEE 802.6). Logical link control (standard IEEE 802.2). FDDI token ring 
operation. Fast Ethernet, ATM and Gigabit Ethernet. Local area network interconnection 
problems and decisions. Performance analysis and evaluation. 

NR LEKCIJU TēMAS STUNDAS 
1. Tīklu topoloģijas un topoloģiskā projektēšana. 2 
2. Standarts IEEE 802.3. 2 
3. Standarts IEEE 802.3. 2 
4. Standarts IEEE 802.6 2 
5. Standarts IEEE 802.5 2 
6. Loģiskā posma vadība. 2 
7. FDDI 2 
8. Fast Ethernet 2 
9. Gigabit Ethernet 2 
10. ATM 2 
11. Lokālo tīklu apvienošanas problēmas un to risinājumi.  

 
4 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT360  

(klātienes un neklātienes studijas) 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: SAKARU SISTĒMU PAMATI 
(angļu valodā: Communication Systems Foundations) 

2.   Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
Nedalāms 3 2.0 0.5 0.5 Kursa darbs Eksāmens 

5.  Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: 13010, Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast sakaru sistēmu uzbūves principus 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam diciplīnas apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

- analogās informācijas pārraides pamati; 
- diskrētās informācijas pārraides pamati; 
- analogās modulācijas veidi; 
- ciparu modulācijas veidi; 
- ciparu sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana; 
- saskaņotas un optimālas lineārās filtŗacijas principi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Analogās informācijas pārraides pamati. Analogais telefons. Vadau sakaru 
līnijas. Radiosakaru līnijas . Analogās modulācijas veidi. Analogo modulēto signālu spektrālie 
raksturojumi. Diskrētās informacijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli. Signālu un 
sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana. Signāla telpas attēlošana. Ciparu modulētu 
signālu attēlošana. Ciparu modulētu signālu spektralie raksturojumi. Diskrēto signālu pārraides 
pa kanālam ar lineāriem kropļojumiem (starpsimbolu interference); Naikvista kritērijs. Signālu 
apstrādes optimizacija  diskrētos kanālos ar aditīviem traucējumiem un lineāriem kropļojumiem 
(lineārās un nelineārās metodes); Viterbi detektora algoritms. Lineārā izlīdzināšana 
(ekvalizācija). Nelineārā izlīdzināšana ar diskriminatoru atgriezeniskajā kanālā. Adaptīva 
izlīdzināšana. Signālu atklāšana un atlase. Saskaņota un optimāla lineārā filtrācija.                                                                                  
Angļu valodā: The principles of transmitting discrete messages; modems; protocols 
transmitting. Representation of band pass signals and systems. Signal space representation. 
Representation of digitally modulated signals. Spectral characteristics of digitally modulated 
signals. Transmitting discrete signals on linear distortions channels with intersymbol 
interference; Nyquist criterion. Optimizations of signals processing in discrete channels with 
additional noise and linear distortions (linear and nonlinear methods); Viterbi algorithm. Linear 
equalization. Nonlinear Deision-Feedback equalization. Signals discovery and distinction. 
Matched and optimum linear filtering. 
   11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Diskrētās informācijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli 
2.  Ciparu modulētu signālu attēlošana  un spektrālie raksturojumi 
3.  Signālu un sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana 
4.  Signālu apstrādes optimizācija diskrētos kanālos ar adaptīviem 

traucējumiem un lineāriem kropļojumiem. 
5.  Viterbi detektora algoritms. 
6.  Lineārā izlīdzināšana (ekvalizācija). Vismazākā kvadrāta metode. Vinera-

Hopfa vienādojums. 
7.  Nelineārā izlīdzināšana ar diskriminatoru atgriezeniskajā kanālā. 
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8.  Adaptīva izlīdzināšana. Gradienta metode. 
9.  Rekursīvais vismazāko kvadrātu algoritms. 

 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver datu apstrādi ar stacionāriem 

diskrētiem un  nestacionāriem diskrētiem kanāliem. 
13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu iedarbību 

uz lineārām kanāliem, lineārā izlīdzināšana. MATLAB-modelēšana. 
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija un 

varbūtības teorija 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru 

klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra:                                   Pamatliteratūra 

1. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 
2. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: 

Prentice Hall PTR, 2001 
3. Edward a. Lee, David G. Messerchmitt. Digital communication. 2-nd Edition. -London: 

Kluwer Aademic Publishers, 1994 
4. Simon Haykin. Communication system. 4-th Edition. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 
5.  A. Zeļenkovs, E.Lazarevs, A.Skalskis. Bināro informācijas pārraides sistēmu 

traucējumnoturība. -Rīga: RTU_TTI, 2002 
6. E.Beķeris. Optimālā filtrācija. Lekciju konspekts. –Rīga: RTU Izdevniecība, 2002   

Papildliteratūra  
7. Simon Haykin. Adaptive filter theory. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 
8. Прокис Дж. Цифровая связь./Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 

2000 
9. Бернард Скляр. Цифровая связь.Теоретические основы и практическое применение. –

М.: Вильямс, 2003 
10. Н.В.Захарченко, П.Я.Нудельман, В.Г.Кононович. Основы передачи дискретных 

сообщений. Уч. пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1990 
11.  Феер К. Беспроводная связь. Методы модуляции и расширение спектра. /Пер. с англ. 

под ред. Д.Д.Кловского. -М.: Радио и связь, 2000 
12. В.И.Тихонов, Ю.Н.Бакаев. Статистическая теория радиотехнических устройств. 

Учебник для вузов. –М.: ВВИА, 1978  
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- stacionāra un adaptīva izlīdzināšana. Gradienta un rekursīvā metode; 
- bināro informācijas pārraides sistēmu traucējumnoturība. 
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi : 
- Viterbi detektora algoritms; 
- minimālās kvadrāta metodes pielietošana. Vinera-Hopfa vienādojums.. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī 
reālas sistēmas. 
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU AF bibliotēkā var 
saņemt [1,2,8,9,10], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā 
daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri  mācību grāmatām [1,2,3,4,7,8]. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT323 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKO SISTĒMU 

DATORMODELĒŠANA                   (angļu valodā: Computer Modelling 
Transport Electronic Systems) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 1.5 0 1.5 nav  
paredzēts 

ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors  A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt elektronisko ierīču un sistēmu modelēšanas 

principus 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Iemācīties modelēt dažādas transporta radiotehniskās 

ierīces, izmantojot datoru ar speciālām programmu paketēm  
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Transporta elektronisko sistēmu modelēšanas principi. Elektronisko ierīču 
modelēšanas metodes un to precizitāte. Lineāro un nelineāro signālu apstrādes ķēžu 
modelēšana.   Datormodelēšana izmantojot dažādas vides (EWB, MC, Pspice, Matcad). 
Angļu valodā: Principles of modelling transport electronic systems. Electronic devices 
modelling methods and its precision. Linear and non-linear signal processing circuit 
modelling.    Computer modelling electronic systems using various programme environment 
(EWB, MC, Pspice, Matcad). 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Transporta elektronisko sistēmu modelēšanas principi 
2.  Slēdžu un indikatoru modelēšana 
3.  Trigeru, reģistru modelēšana 
4.  Skaitītāju, summatoru modelēšana 
5.  Datu apstrādes sistēmu modelēšana  
6.  Datormodelēšana izmantojot speciālas programmu paketes 

12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti:              Transporta elektroniskās sistēmas 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. А. Кардашев. Цифровая электроника на персональном компьютере. – М. : Горячая 
линия-Телеком, 2003, 311 с. 

2. А.Гуьтяев. Имитационное моделирование в среде Windows. – Санкт-Петербург: 
Корона принт, 1999, 288 с. 

3.  OrCad Pspice for windows, volume 1, 2. by Roy W. Goody, Prentice Hall, 2000. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 32 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil. phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša 
aparatūra 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes 
Studiju līmenis Bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 4 2 0 2 ir paredzēts E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras 
 shēmas, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas sistēmas  transporta uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1.  Popovs V. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra. Lekciju konspekts. 

Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra. Laboratorijas 

praktikums. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2004. 
3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots,    1991. 
4. Горелов Г., Волков А., Шелухин В. Каналообразующие устройства железнодорожной  
     телемеханики и связи. М.: Транспорт, 1994, 239 с.  
5. Шмытинский В., Котов В., Здоровцев И. М. Цифровые системы передачи 
   информации на железнодорожном транспорте. М.:Транспорт, 1995, 238 с. 
6. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
7. Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
8. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998 (Дональд 
Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,   
                              1998, 288 с. ) 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras tehnoloģija, 
ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu , projektēt sistēmu 
elementus. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  . Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras  klasifikācija 

2.   Transporta ciparu pārraides informācijas līnijas un kanāli.  
 

3.  Elektriskie un optiskie  pastiprinātāji.  

4.  Pastiprinātāju pamatparametru aprēķinu metodes. Workbench pastiprinātāju modelēšana 

5.  Elektriskie un optiskie  ģeneratori. Pamatparametru aprēķinu metodes. 

6.  Ģeneratoru pamatparametru aprēķinu metodes. Workbench ģeneratoru modelēšana 

7.  Elektriskas signāli un frekvences pārveidotāji. Pamatparametru aprēķinu metodes 

8.  Elektriskie un optiskie modulatori, demodulatori. Pamatparametru aprēķinu metodes. 

9.  Elektriskie un optiskie multipleksori. Pamatparametri. 

10.  Maršrutizētāji, transporta mezgli. Pamatparametri. 

11.  Elektriskie un optiskie  modemi. Pamatparametri 

12.  Kodētāju un dekodētāju ierīces sakaru sistēmās. Pamatparametri. 

13.  Operatīvās atmiņas iekārtas un programmējamas lasa atmiņas iekārtas darbības principus 

14.  Analogie-Ciparu un Ciparu-Analogie pārveidotāji. Workbench ACP  modelēšana  

15.  Ciparu-Analogie pārveidotāji. Workbench  CAP modelēšana 

16.  Transporta automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmas kanālveidojošās  
aparatūras realizācija. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Pastiprinātāji: divpakāpju pastiprinātājs, operatājpastiprinātāji. Workbench pastiprinātāju 
modelēšana 

2.  Loģiskie elementi Workbench modelēšana un pētījumi.  

3.  Loģisko elementu impulsu ģeneratori, 
 Zāģveida sprieguma ģeneratori uz operacionālo pastiprinātāju bāzes - Workbench  
modelēšana un pētījumi 

4.   Binārie skaitītāji un reģistri Workbench  modelēšana un pētījumi 

5.  Multipleksori Workbench  modelēšana un pētījumi.  

6.  Modemi un interfeisi modelēšana un pētījumi 

7.  Operatīvās atmiņas iekārtas un programmējamas lasāmatmiņas iekārtas darbības principu 
pētīšana. Workbench  modelēšana. 

8.  Analogie-Ciparu un Ciparu-Analogie pārveidotāji, Workbench  modelēšana un pētījumi. 

Kursa darbu nosaukumi 
1. Operacionālo pastiprinātāju parametru aprēķins 

2 OP ekvalaizeru parametru aprēķins 
3 OP filtru parametru aprēķins 
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4 Augstfrekvenču pastiprinātāju aprēķins un Workbench  modelēšana 
5 Optiskie pastiprinātāji 
6 Impulsu ģeneratori uz operacionālo pastiprinātāju bāzes (parametru aprēķins) 
7 Augstfrekvenču ģeneratoru  aprēķins un Workbench  modelēšana 
8 Frekvenču sintezatori 
9 Optroni 
10 Modernu operatīvās atmiņas iekārtu un programmējamās lasāmatmiņas iekārtu pētīšana  
11 Elektriskie un optiskie multipleksori 
12 Elektriskie un optiskie modemi 
13 Analogo -Ciparu  pārveidotāji, parametru aprēķins 
14 Ciparu - Analogo pārveidotāji, parametru aprēķins. 
15 Optoelektriskās ierīces 
16 DSP 
17 Taimeri 
18 Sakaru sistēmas, modulatori/demodulatori 
19 Sakaru sistēmas, kodeki 
20 Maršrutizētāji, transporta mezgli   
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT226 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Analogās ierīces 

(angļu valodā: Fundamentals of Analog Electronics) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 2,5 0 1,5 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un 

elektroniskās sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents V. Plutahins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt analogo ierīču uzbūves principus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 

analogo ierīču  elementu struktūra un darbības pamatprincipi. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā:  Elektroierīču barošanas bloki. Transformatoru aprēķins. Taisngrieži, 
sprieguma un strāvas stabilizatori. Operacionālie pastiprinātāji (OP). OP amplitūdas 
frekvenču raksturlīknes korekcija, ātrdarbība. Pastiprinātājs ar atgriezenisko saiti (AS). AS 
ietekme uz pastiprinātāja īpašībām. Ģeneratori, speciālas formas signālu formēšana. 
Analogie-diskrētie un diskrētie analogie signālu pārveidotāji, to precizitāte, ātrdarbība un 
pielietošana. 
Angļu valodā:  Electric devices power block. Transform tore calculation. Rectifier, 
stabilising of voltage and current.  Operating amplifier (OP). OP amplitude- frequency 
characteristics correction, high speed operation. Amplifier with feedback (FB). FB influence 
on the amplifier characteristics. Oscillators, oscillators of special form signals. Continuity - 
digital and digital – continuity signal transform, its precision high speed operation, 
application.  
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Elektroierīču barošanas bloki 
2. Transformatoru aprēķins 

3. Taisngrieži, sprieguma un strāvas stabilizatori 
4. Operacionālie pastiprinātāji (OP) 
5. OP amplitūdas -  frekvenču raksturlīknes korekcija, ātrdarbība 
6. Pastiprinātājs ar atgriezenisko saiti (AS) 
7. AS ietekme uz pastiprinātāja īpašībām 
8. Ģeneratori, speciālas formas signālu formēšana 
9. Analogie - diskrētie un diskrētie - analogie signālu pārveidotāji, to 

precizitāte, ātrdarbība un pielietošana 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību  

             priekšmeti: Pusvadītāju ierīces. 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 

14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
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15. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. J. Greivulis, I. Ranķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. –R.: Avots, 
1998. 

2.  J.Greivulis, I.Raņķis “Modernās Elektronikas Pamati”, Rīga,  “Avots”, 1992. 
3. P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2nd 

Edition, 1989. 
4. N. Storey, Electronics, a systems approach, 2nd Edition, Addison Wesley, 1998. 
5. D.A. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, 2nd Edition, McGraw Hillo, 2001. 
6.  Ю. Опадчий, О.Тлудкин, А.Гуров. Аналоговая и цифровая электроника, - М.: 2002, 

768 lpp. 
  

  
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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PRIEKŠMETA PIETEIKUMS 

RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 

A1. Priekšmeta šifrs: TRL-201 
A2. Priekšmeta statuss:  obligātais studiju priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums     TRANSPORTA REĀLLAIKA SISTĒMU PROJEKTĒŠANA 
                                                                 (Transport Real - Time System Design) 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darb
i 

Laborat.darbi Pārbaude 

0 3 2 1 - ieskaite 
A6. Priekšmeta satura anotācija: Transporta reāllaika sistēmu (TRS) definīcija. TRS  
       pielietošanas sfēras. TRS uzbūve un galvenie elementi. Datu pārraides tīkli. TRS struktūra 

     un arhitektūra. Datoru sistēmas TRS. TRS standarti. TRS veiktspēja. TRS drošums.  
      Priekšmeta satura anotācija angļu valodā:  Transport real-time systems definitions. Transport 

real-time systems principles and main components. Data networks. Transport real-time 
systems structure and architecture. Computer systems in transport real-time systems. Models 
and approach for performance evaluation. 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: augstākā matemātika, datortehnika, telekomunikācija. 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits: 100 
A9. Atbildīgais pasniedzējs: 
B1. Uzvārds, vārds:          ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 

B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU prof., dr.hab.inž. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Mācību līdzekļi:  

1.  A.Tanenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
2. W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
3. B.Sklar. Digital Communications. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 2003.  
4. A.Tanenbaum. Structured Computer Organization. Prentice Hall PTR. 1999. 

B5. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
tehniskā bāze. 
 
Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Praktiskie darbi 

Vērtējuma “svari” 
                  Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektroniku, sakaru līnijas un datorus. 
 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas 

1.  Transporta reāllaika sistēmu (TRS) definīcija.   
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2.  TRS  pielietošanas sfēras. 

3.  TRS pielietošanas sfēras. 

4.  TRS uzbūve un galvenie elementi  

5.  TRS uzbūve un galvenie elementi 

6.  TRS uzbūve un galvenie elementi  

7.  TRS uzbūve un galvenie elementi 

8.   Datu pārraides tīkli. 

9.   Datu pārraides tīkli. 

10.   Datu pārraides tīkli. 

11.   Datoru sistēmas TRS 

12.   Datoru sistēmas TRS 

13.  TRS standarti.  

14.   TRS veiktspēja 

15.  TRS veiktspēja 

16.  TRS drošums. 

 
.. 
 
 

.. 
 
 
 
 
 
 

  

Nr  Praktisko darbu tēmas    
1. Datoru veiktspējas novērtēšana.  
2. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
3. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
4. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
5. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
6. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
7. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
8. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta           Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija 
Nosaukums:                     (Transport Real –Time System Exploitation)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL-203 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EBY0, ECT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli  
Priekšmeta apjoms             2 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par transporta reāllaika sistēmu 
                                           ekspluatāciju un datoru  tīklu apkalpošanu; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datoru tīklu kontroli un 
                                           diagnostikas vadības procesiem; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar datoru tīklu bojāšanas problēmām un 
                                            to atstādināšanu. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                              -     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas un datoru tīklu 
                                               apkalpošanas pamati; 

-     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas raksturojumi; 
-     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     uzstādīt datoru tīklu un telekomunikācijas pārbaudes 
                                                sistēmas un pārbaudes testi; 

-  atestēt datoru tīklu un telekomunikācijas ar diagnostikas sistēmas 
un kontrole    mērīšanas aparatūru; 

-  likvidēt datoru tīklu un telekomunikācijas bojāšanas. 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 

1. Kathy Ivens. Windows NT Troubleshooting. -  Mc. Graw – Hill. Osborne. 2000. 588p. 
2. Gary N. Higginbbottom. Perfomance evaliation of Communication network. Artech 

Haus. Boston., London. 1999. 396 p. 
3. V. Boicovs. Diagnistic problems, measurement and modeling in Computer Network. 

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and 
Management. ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16-17. 135 – 140 pp.  

4. V. Boicov. Computer Networks diagnostically in the measurement and analysis. ASC 98 
The Fifth International conference. Zshezen. Poland. 1998.  
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  TRLS  ekspluatācija un apkalpošanas pamati 
2.  TRLS  ekspluatācija raksturojumi 
3.  TRLS  ekspluatācija drošības 

4.  TRLS  ekspluatācija automātiskās pārbaudes sistēmas 
5.  Pārbaudes testi 
6.  TRLS diagnostikas sistēmas 
7.  TRLS kontrolmērēšanas aparatūra 
8.  TRLS ekspluatācijas apkalpošanas procesi 
9.  Failu sistēmu ekspluatācija 
10.  Disku partīcijas FAT, NTFS, NFS 
11.  BOOT un sistēmas partīcijas 
12.  Volume setu veidošana formatēšana 
13.  Diska Administratore izmantošana 
14.  Defekttolerances vadība 
15.  Failu sistēmas un tīklu arhitektūras draiveri 
16.  TCP/IP ekspluatācija 
17.  Datortīklu dienesti 

 
N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Datora pievienošana domeinim 
2.  Kontrole Paneļa lietošana 
3.  Sistēmu Nolicies ieviešana 
4.  Partīcijas konvertēšana no FAT uz NTFS 
5.  TCP/IP konfigurēšana 
6.  DHCP serveru izmantošana 
7.  WINS instalēšana un konfigurēšana 
8.  DNS instalēšana un konfigurēšana 
9.  Internet Information Server instalēšana 
10.  Darbs ar NTFS kompresiju 

 
N# Kursa darbu nosaukumi 
1.  nav 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta sakaru līnijas  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes  
Studiju līmenis Bakalaura,  bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0   1 ir paredzēts   E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta sakaru līniju organizācijas principus, shēmas, parametru aprēķinu, 
ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas sistēmas transporta 
uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V., Nižnika K.  Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 

DzTI  TSIS, 2000., 70 lpp.  
3. Popovs V. Transporta sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI, TSIS, 2003 

4.  Козлов Л.Н, Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на  
      железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
5. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
6. Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
7. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998.  (Дональд 
Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,                               
1998, 288 с. ) 
8. Popovs V., Golovins Je. Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums. Rīga: RTU, DzTI, 
TSIS, 2004, 105 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 



 
 

87

 
 

Lekciju  nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  sakaru līniju klasifikācija. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

2.  Šķiedru optiskās sakaru līnijas - lineārais  trakts.  
3.  Elektromagnētisko lauku simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijas 
4.  Transporta simetrisko līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes  
5.  Transporta koaksiālo līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes 
6.  Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskās līnijās  
7.  Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 
8.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 
9.  Aktīvie (izstarotāji un foto - uztvērēji ) elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 
10.  Pasīvie elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 
11.  Simetriskās, koaksiālās un optiskās kabeļu līniju konstrukcijas 
12.  Starplīnijas un ārējās elektromagnētiskās ietekmes. Elektromagnētiskās ietekmes starp 

optiskām līnijām. Pārejas vājinājumi un aizsardzība.  
13.  Parejošo vājinājumu un šķiedru optiskās kabeļu līniju aizsardzības aprēķinu metodes 
14.  Simetrisko, koaksiālo un optisko kabeļu līniju drošums. Maģistrālās šķiedru optiskās kabeļu 

līnijas drošuma aprēķins.  
15.  Transporta sakaru simetrisko un koaksiālo līniju  projektēšana, būvniecība un aizsardzība. 

Dzelzceļa transporta šķiedru optisko kabeļu līniju projektēšana, celtniecība un likšana . 
16.  Transporta  sakaru līnijas stāvoklis, attīstības  perspektīvas  Latvijas Dzelzceļā un pasaulē. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Transporta simetrisko līniju parametru modelēšana un pētīšana 
2.  Transporta koaksiālo līniju parametru modelēšana un pētīšana 
3.  Vien – un daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru modelēšana un pētīšana 
4.  Sakaru līniju nevienveidību impulsu mērījumi 
5.  Trokšņa mērīšana tonālās frekvences kanālā 
6.  Automātikas un sakaru līniju stāvokļu kontroles metodes  
7.  Rimšanas mērījumi līnijās un sakaru kanālos 
8.  Pārejas līniju vājinājumu modelēšana un pētīšana (simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijās) 

 
Studiju darbu nosaukumi 

1. Dispersiju  simetrisko sakaru līniju parametru ciparu analīze 
2 Dispersiju  koaksiālo sakaru līniju parametru ciparu analīze 
3 Vienmodu šķiedru optiskās sakaru līnijas parametru aprēķins 
4. Daudzmodu šķiedru optiskās sakaru līniju parametru aprēķins 
5 Pārejas vājinājumu un aizsargātības aprēķins šķiedru optiskajās kabeļu līnijās 
6 Maģistrālās kabeļu līnijas drošuma aprēķins 
7 Šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
8 Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
9 Lokālo tīklu šķiedru optisko līniju projektēšana 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT414 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: RADIOLOKĀCIJAS PAMATI 

(angļu valodā: Fundamentals of Radar Technology) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālā programma 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2.5 0 0.5 nav 
paredzēts 

eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. hab. sci. ing., profesors V. Karpuhins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt fizikālos procesus, kas norisinās radiolokācijas stacijās (RLS), to 

parametrus un raksturlīknes, RLS projektēšanas pamatprincipus, dažādu RLS īpašības un to izmantošanu. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
10. fizikālie procesi RLS; 
11. RLS darbības principi; 
12. RLS parametri un raksturlīknes. 
13. Studiju priekšmeta satura anotācija: Fizikālie procesi, kas norisinās RLS. RLS parametri un raksturlīknes. 

RLS daudzveidība, to īpašības un izmantošana. Mērķa koordinātu un pārvietojuma noteikšana. 
14. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. 

Daļu un tēmu nosaukumi 

1. Radiolokācijas priekšmets. Ievads radaru sistēmās.  
2. Impulsu RLS.  
3. Impulsu RLS pamatparametri. 
4. Radiolokācijas mērķu atstarošanas īpašība. 
5. Radiolokācijas signālu optimāla apstrāde. 
6. RLS darbības attālums. 
7. Koherento-impulsu metodes. 
8. Sarežģītie signāli. 
9. Mērķa koordinātu un pārvietojuma mērīšana. 
10. Radari ar sintezētu apertūru. 
11. Radiolokācija ar aktīvo atbildi. 

15. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
Antenas un radioviļņu izplatīšanās. 

16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu vai angļu vai krievu valodās 
17. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. - М.: Радио и связь, 1983, - 536 с. 
2. V.Karpuhins Radiolokācijas pamati. Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 36 lpp. 
3. V.Karpuhins Radiolokācijas pamati. Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 91 lpp. 

 
       Papildliteratūra 

4. Справочник по радиолокации. Под ред. М.Сколника.- М.: Советское радио, 1977, т.1, 
т.2, 1979, т.3, 1978, т.4. 

5. Ю.Г.Сосулин Теоретические основы радиолокации и радионавигации  
Библиографическая информация: М.: Радио и связь, 1992. – 304 c. 

6. Вопросы перспективной радиолокации: Монография.: Соколов А.В., ред.: 
Радиотехника, 2003 г. - 512 с. 

7. Киселев А.З.,Теория радиолокационного обнаружения на основе использования 
векторов рассеяния целей."Радио и связь" - 2002, 271 с. 

8. Introduction to Radar Systems Third Editionby Merrill I Skolnik, McGraw-Hill Higher 
Education 2002,772 p. 

9. Radar Principles by Peyton Z. Peebles "John Willey&Sons Inc 1998, 766 pages 
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10. Radar Principles for the Non-Specialist, 3rd Edition by Major General John C. Toomay, Paul 
Hannen : Lifetime Learning Publications 2004,294 p.  

11. Radar System Analysis And Modeling by David K. Barton (Artech House Inc.) 2005, 545 p. 
12. Radar Principles by Nadav Levanon"John Willey&Sons Inc 1998, 308  p. 

by Nadav Levanon Institution of Electrical Engineers; Bk&CD-Rom edition 
13. Radar System Analysis And Modeling (Artech House Inc.) 2005, 545 p.by David K. Barton 
14. Ground Penetrating Radar  Second Edition by David Daniels (Editor): 726 pages Publisher: 

Institution of Electrical Engineers; Bk&CD, 2004 , 726 p. 
15. Киселев А.З. Теория радиолокационного обнаружения на основе использования 

векторов рассеяния целей М.: Радио и связь, 2002, 272 с. 
Котоусов А.С.Теоретические основы радиосистем М.: Радио и связь, 2002, 224 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT412 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: RADIONAVIGĀCIJAS PAMATI 

(angļu valodā: Radionavigation Fundamentals) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0 1 nav 
paredzēts 

eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronika un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt radionavigācijas sistēmu darbības principus, to 

pielietošanu lidmašīnas vietas noteikšanā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
radionavigācijas sistēmu un ierīču struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: 
Latviešu valodā:  Radionavigācijas parametri un to mērīšana. Radionavigācijas ierīces un 
sistēmas. Amplitūdas radionavigācijas sistēmas. Laika attāluma un azimuta mērīšanas 
sistēmas. Fāzu un frekvenču radionavigācijas sistēmas Globālās satelītu radionavigācijas 
sistēmas. 
Angļu valodā: Parameters of radio navigation and its measuring. Equipment and systems of 
radio navigation. Amplitude radio navigation systems. Distance and azimuth measuring time 
systems. Phase and frequency radio navigation systems. Global satellite radio navigation 
systems. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. 
Daļu un tēmu nosaukumi 

1. Radionavigācijas metodes un tehniskie līdzekļi. 
2. Amplitūdas mērīšanas metodes radionavigācijā. 
3. Automātiskie radiokompasi un pievadradiostacijas. 
4. Radiobāku piezemēšanas sistēmas. 
5. Radionavigācijas mērījumi, izmantojot laika metodi. 
6. Attāluma un azimuta mērīšana ar laika metodi. 
7. Fāzu radionavigācijas sistēmas. 
8. Satelītu radionavigācijas sistēmas. 
9. Doplera ātruma un noneses leņķa mērītāji. 
10. Augstuma mērītāji ar frekvences modulāciju. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie 
mācību priekšmeti: Antenas un radioviļņu izplatīšanās 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. A.Klūga Aeronavigācija. –R.: RTU, 2000, 78 lpp 
2. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации - М.: Транспорт, 1992. 
3. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник. - М.: 

Транспорт, 1990. 
4. Тимофеев В.Т. и др. Автоматические радиокомпасы самолетов ГА - Рига: РИО 

РКИИ ГА, 1982. 
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5. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации 
М.: Транспорт, 1990. 

6. Флеров А.Г.,Клуга А.М. Радиосистемы дальней навигации Рига: РКИИГА, 1987. 
7. Бортовые устройства спутниковой радионавигации. - М.: Транспорт, 1988. 
8. Бортовые радиоустройства посадки самолетов. - М.: Машиностроение. 1980. 
9. Флеров А.Г.,Тимофеев В.Т. Доплеровские устройства и системы навигации М.: 

Транспорт, 1987. 
10. Флеров А.Г., Клуга А.М., Оборин Е.А. Радионавигационное оборудование 

вертолетов ГА.- Рига: РИО РКИИ ГА, 1992. 
11. Флеров А.Г. Радиовысотомеры малых высот воздушных судов ГА.- Р.: РИО РКИИ 

ГА, 1984. 
12. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998. 
13. Global positioning system: Theory and applications. Volume I and II,  edited by B. 

Parkinson and  J. Spilker, 1996, AAIAA Inc. 
 
Papildliteratūra 

1. Радионавигационные системы сверх длинноволнового диапазона. Под ред. 
П.В.Олянюка - М.: Радио и связь, 1985. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

TRT309 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA МОВILĀS SAKARU SISTĒMAS    
     (angļu valodā: Mobile Telecommunication Systems for Transport) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalura, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents N. Mirzagitovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sagatavot studentus mobilo sakaru sistēmu uzstādīšanas un 

ekspluatācijas jomā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina sakaru 

sistēmu uzbūves principi, standarti un konkrētas realizācijas. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Informācija formatēšana, signālu devēja kodēšana, šifrēšana, kanālu 
kodēšana, multipleksēšana, modulēšana, spektra paplašināšanās, daudzstaciju pieeja, 
dupleksie sakari, sinhronizācija; GSM un TETRA standarti; satelītu sistēmas. 
Angļu valodā: Formatting, source coding, ciphering ,channel coding, multiplexing, 
modulation (bandpass and baseband), spectrum spreading, multiple access, duplex, 
synchronisation. International standards GSM, TETRA. Space telecommunication systems. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ciparu pārraides sistēmas vispārinātā struktūrshēma. 
2 Formatēšana un modulācija. 
3 Sakaru organizācijas šūnu princips. 
4 Trankinga sakari. 
5 GSM standarta sistēmas. 
6 TETRA standarta sistēmas. 
7 Perspektīvie mobilo sakaru standarti. 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību  

    priekšmeti: informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta  
               sistēmas. 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

8. Беллами Дж. Цифровая телефония – М.: Радио и связь, 1986. 
2. B.Sklar. Digital communication.- Prentice Hall, 1988. 

3. John G, Proakis. Digital Communications.Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995. 

4.   Mobile Radio Communications. 2nd Edition, Edited by Raymond Steel, Wiley, 1999. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

Transporta reāllaika elektroniskais bizness  

Mācību priekšmeta šifrs: TRL326 
Mācību spēks: Ernests Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EBY0 
Studiju profils: Elektrozinātnes 
Studiju līmenis: Bakalauru 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
Mācību priekšmeta mērķis: - sniegt studentiem akadēmiskās izglītības pamatus transporta 

datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu nozarē. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
 
jāprot: 

• transporta reāllaika sistēmu elektroniskā biznesa teorētiskos 
pamatus; 
• elektroniskā biznesa definīcijas; 
• elektroniskā biznesa pielietošanu transporta sistēmās; 
• elektroniskā biznesa tehnoloģiju. 
• sagatavot WEB mājas lapas HTML redaktorā; 
• pēc standartiem izstrādāt elektroniskos dokumentus 
• iegūt prasmi pielietot zināšanas transporta reāllaika sistēmu  
   elektroniskā biznesa elementu izstrādāšanā. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. A.Tannenbaum. Computer Network. Prentice - Hall. Int.Inc.1996. 
2. O.A.Mahony, M.Peirse, H.Tewari. Elektronic Payment Systems, Aptech House Book, 1997. 
Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 

• laboratorijas darbi (specializētā laboratorijā); 
• eksāmens. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  Elektroniskā biznesa definīcija un principi.  
2.  Kredīta un debetkartes kā  norēķināšanās līdzeklis E-biznesā. 
3.  Datorsistēmu un tīklu loma E-biznesā. 
4.  Standarti uz elektroniskajiem dokumentiem. 
5.  Drošības politika E-biznesā. 
6.  Atslēgas. 
7.  Atslēgu veidošanas matemātiskie pamati. 
N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
  INTERNET apgūšana 
  Redaktora FrantPage apgūšana 
  Redaktora Dreamweaver apgūšana 1.daļa 
  Redaktora Dreamweaver apgūšana 2.daļa 
  HTML valodas apgūšana 
  Elektroniskā veikala standarta «čaulas» apgūšana 1.daļa 
  Elektroniskā veikala standarta «čaulas» apgūšana 2.daļa 
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STUDIJU PRIEKŠMETA  APRAKSTS 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 

A1. Priekšmeta šifrs:  TRL 516 
A2. Priekšmeta statuss: programmas ierobežotās izvēles priekšmets  
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: maģistra studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums:  Komunikācija  transporta intelektuālajās sistēmās 
                                angļu valodā: Communication in Intelligent Transportation Systems 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt. darbi Laborat. darbi Pārbaude 
0 4 2 - 2 eksāmens 

A6. Priekšmeta satura anotācija:   
Latviešu valodā: Intelektuālo transporta sistēmu (ITS)  pakalpojumi (vai dienesti) uz 
komunikāciju sistēmu pamata. Mobilā komercija (mobilā inventarizācija, preču atrašanās 
vietu noteikšana, notikumu novēršanas darbība). ITS un bezvadu tīkli. Bezvadu tīklu 
standarti (SWAP, IEEE 802 II.). ITS sakaru sistēmas. Ceļmala – transporta līdzekļa sakaru 
līdzekļi. Starp transporta līdzekļu komunikācija. CDMA un TDMA metodes ITS 
komunikācijā. Izklaidspektra radari transporta līdzekļu drošības sistēmas. General Packed 
Radio Service (GPRS) tīkli intelektuālajās transporta sistēmās. Citi 3 G tīkli un ITS. 
Komunikāciju optimizācija.  

Angļu valodā:  Intelligent Transportation Systems (ITS) services based on communication. 
Mobile Commerce in ITS (mobile inventory management, product location, proactive 
service management). Wireless LAN in ITS. WLAN Standards (SWAP, IEEE 802. II) 
Communications systems for ITS. Roadside -–to – vehicle communications. Intervehicle 
communications. CDMA and TDMA in ITS communication. Spread Spectrum Radar’s for 
Driving Safety systems. General Packet Radio Service (GPRS) to emergency warning, 
traffic control and quittance support. Others 3G network in ITS. Communication 
optimizing techniques. 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: “Datorsistēmas un tīkli” 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits: 25 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits: 1 
B1. Uzvārds, vārds:                                      ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 

B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats : RTU prof., dr.hab.inž.  
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu: latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  

      Disertācijas tēma: :  "Datoru kompleksu un vadības objektu salāgošanas metožu    
      izstrādāšana datu operatīvās apstrādes sistēmās, izmantojot sarežģītības  mēru", 1987.g. 

           Publikācijas:   
1.   Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – 
AVT, No.5.c.45-53. 2002. 
2.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
3.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road 
quality, using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international 
conference. 2002. Kaunas. p. 200-203.  
 
B5. Mācību līdzekļi:  
Judy McQueen, Bob McQueen. Intelligent Transportation Systems Architectures. Artech House 
Books. 1999. 
Joseph Sussman. Introduction to Transportation Systems. Artech House Books. 2000. 
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Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienu elektronika, sakaru līnijas un datori. 

 
B6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundas 
1. Bluetooth tīkla izveidošana 8 
2. GPS-dators sistēmas izveidošana 8 
3. Mobilais telefons-dators sistēmas izveidošana 8 
4. WAP praktikums 8 

 
Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums:  Transporta elektronika un telemātikas katedras 
tehniskā bāze  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  

1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 
stundas.  

 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 

 

Nr. LEKCIJU TĒMAS STUNDAS 
1. Intelektuālo transporta sistēmu (ITS)  pakalpojumi 2 
2. Mobilā komercija 2 
3. ITS un bezvadu tīkli. 4 
4. Bezvadu tīklu standarti 2 
5. ITS sakaru sistēmas 2 
6. Ceļmala – transporta līdzekļa sakaru līdzekļi. 2 
7. Starp transporta līdzekļu komunikācija 2 
8. CDMA un TDMA metodes ITS komunikācijā 4 
9. Izklaidspektra radari transporta līdzekļu drošības sistēmas 2 
10. GPRS tīkli intelektuālo transporta sistēmās 4 
11. 3 G tīkli un ITS 4 
12. Komunikāciju optimizācija.   4 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

TRT482 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: ANTENAS UN RADIOVIĻŅU IZPLATĪŠĀNĀS 
2. (angļu valodā: Antennas and Radiowave Propagation) 
3. Studiju priekšmeta līmenis:  Transporta elektronika un telemātika 
4. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
5. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2,5 0 0,5 nav paredzēts eksāmens 
6. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
7. Studiju priekšmeta autors: Dr. sci. ing., asoc. profesors A.Klūga 
8. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
9. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast galvenās likumsakarības, kurām pakļaujas 

elektromagnētiskie procesi; procesus, kas notiek izstarotāju/ uztvērēju antenās un RVI 
trasēs; kā arī to vietu un lomu strādājot sarežģītu radiotehnisko ierīču sastāvā. 

10. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studentam pēc šī kursa apgūšanas ir jāpārzina: 
procesi antenās un RVI trasēs, nodrošinot radiotehnisko ierīču drošu funkcionēšanu; 
īpašības, kas raksturīgas antenām un viļņu izplatīšanās procesam dažādās vidēs; 
antenu un RVI trašu īpatnības, to vai citu antenu paveidu pielietošanas jomas; 
antenu inženieru aprēķinu metodes un RVI tipveida uzdevumu risināšana; 
drošības tehnikas noteikumi un apkārtējās vides aizsardzība, strādājot ar lieljaudas vai  
superaugsto frekvenču izstarotāju antenām. 
11. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Pirmajā daļā (“Antenas”) tiek aplūkoti dažādu antenu darbības principi un 
uzbūves metodes, kas tiek izklāstītas pēc radioviļņu izstarošanas un uztveršanas 
pamatlikumiem. Savukārt otrajā daļā (“Radioviļņu izplatīšanās”) tiek aplūkoti vispārīgie 
jautājumi par viļņu izplatīšanos idealizētā vidē, kā arī atsevišķi raksturojumi, kas pietiekami 
tuvinās reālajiem zemes virsmas, troposfēras un jonosfēras raksturojumiem dažādos 
frekvenču diapazonos. 
Angļu valodā: In the first part (“Antennas”) the operational principles and design methods 
for diverse antennas are expounded after consideration of the basic laws of the radio waves 
radiation and reception. The second part (“Radio wave propagation”) is dealt with the 
general questions of wave propagation in idealized media as well as particular features 
followed with due regard for the real characteristics of the ground, troposphere and 
ionosphere in different frequency bands. 
12. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. 
Daļu un tēmu nosaukumi 

1. Ievadlekcija. Elektromagnētisko viļņu elementārie izstarotāji.  
2. Raidītājantenu galvenie parametri un raksturlīknes. 
3. Savstarpējas iedarbības princips un uztvērējantenu parametri. 
4. Izstarotāju sistēmas. 
5. Simetriskais vibrators. 
6. Lineārās antenas. 
7. Skrejviļņa antenas. 
8. Virspusējo viļņu antenas. 
9. Apertūras antenas. 
10. Spraugveida antenas. 
11. No frekvences neatkarīgās antenas. 
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12. Antenu sintēzes pamati. 
13. Ievadlekcija. RVI vispārteorētiskie jautājumi. 
14. RVI brīvā atmosfērā. RVI galvenās īpatnības reālā vidē. 
15. Galvenās fiziskās un elekrtrodinamiskās raksturīpatnības dabīgās vidēs. 
16. Zemes RVI īpatnības. 
17. RVI paceltu antenu gadījumā. 
18. Troposfēras ietekme uz RVI. 
19. RVI jonosfērā. 
20. Supergaro un garo viļņu izplatīšanās. 
21. Vidējo viļņu izplatīšanās. 
22. Īso viļņu izplatīšanās. 
23. Ultraīsoviļņu izplatīšanās. 
24. Radiouztveršanas traucējumi. 

13. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti: Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi. 

14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
15. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. Кочержевский Г.Н. и др. Антенно-фидерные устройства. - М.: Радио и связь, 1989. 
2. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высшая школа, 1988. М.: 

Советское радио, 1974. 
4. Черенкова Е.Л., Чернышев О.В. Распространение радиоволн.- М.: Радио и связь, 

1984. 
5. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. - М.: Высшая школа, 1975. 
6. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Связь, 1972. 
7. Robert S. Elliot, Antenna Theory & Design (IEEE Press Series on Electromagnetic 

Wave Theory), revised edition, Wiley-IEEE Press, 2003, 624 pages. 
8. Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele,  Antenna Theory and Design, 2nd  edition, Wiley 

Text Books, 1997,664 pages. 
9. Joseph J. Carr, Practical Antenna Handbook, 4 edition, McGraw-Hill/Tab Electronics, 

2001, 608 pages. 
 
  

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā) 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT310 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: RADIORAIDĪTĀJU UN UZTVĒRĒJU IERĪCES   

                (angļu valodā: Radiotransmitting and Radioreceiving Arrangements) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  6 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 6 4 0 2 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors J. Sikeržickis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Nodrošināt radiospeciālistu bāzes sagatavošanu funkcionālās 

nozīmes jautājumos un metodēs,  radiostarojuma veidošanas ierīču tehniskās realizācijas 
apgūšanu. Dažādu signālu uztveršanas un apstrādes iekārtu uzbūves principu un realizācijas 
veidu apgūšana. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: zināt: 
- mūsdienu radioraidītāju sistēmu informācijas   pārraides uzbāves pamatus; 
- radiosignālu veidus un formēšanu;  
-  radioraidītāju pamat mezglu shematiskos risinājumus. 
-  risināt uzdevumus, kas ir saistīti ar radiouztvērēju pielietošanu. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Signālu pārraides, uztveršanas un apstrādes 
pamatprincipi, mūsdienu radioraidītāju un radiouztvērēju tehniskās iespējas, šo ierīču 
uzbūves un darbības principi, to pilnveidošanas un attīstības perspektīvas.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Ievadlekcija 
2.  Radiosignālu veidošanas sistēmas elementu pamatraksturojumi 
3.  Ģeneratoru ar ārējiem ierosinātājiem uzbūves principi un 

darba režīmu analīze 
4.  Aukstfrekvences ģeneratoru jaudas aprēķini 
5.  Dažādu klašu starojumu radioraidītāju konstruēšanas  īpatnības 
6.  Pamatziņas par informācijas pārraidi. 
7.  Radiouztvērēju ierīču elektriskie raksturlielumi un struktūrshēmas. 
8.  Radiouztvērēju ierīču paštrokšņi. 
9.  Preselektori. 
10.  Frekvences pārveidotāji. 
11.  Starpfrekvences pastiprinātāji. 
12.  AM, FM , FrM signālu detektori. 
13.  Sinhronais detektors. 
14.  Pastiprinājuma automātiskā regulēšana. 
15.  Automātiskā frekvences pieskaņošana. 
12. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

            ciparu elektronika un signālu teorija 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Шахгильдян В.В. Радиопередающие устройства -М.:  Радио  и  связь,1990. 

2. В.В.Шахгильдян  и др. Проектирование радиопередающих устройств - M.: Радио и 
связь,1984. 
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3. Побережский Е.С. Цифровые радиоприемные  устройства. - М.: Радиои связь,1987. 
4. Буга Н.Н. и др. Радиоприемные устройства.-М.:Радио и связь,1986 
 
Papildliteratūra  

 1. Прием и обработка сигналов в авиационных радиоустройствах./Под редакцией 
В.В.Криницина.-М.: Транспорт,1992. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 62 stundas un  18 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT406 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Intelektuālās transporta sistēmas  

              (angļu valodā: Intelligent Transport Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 3 0 1 nav paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt transporta līdzekļu lokalizācijas un sakaru sistēmu 

darbības principus, to pielietošanu transporta vadībā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir 

jāzina: 
• Lokalizācijas un vadības sistēmu struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
11. Latviešu valodā: Intelektuālo transporta sistēmu (ITS) ahitektūra. Strukturālo prasību 

analīze. Loģiskā un fiziskā arhitektūra. Sistēmas komponentes. Lokalizācijas metodes un 
sistēmas. Globālās lokalizācijas sistēmas. Transporta vadības sistēmas. 

12. Angļu valodā: Intelligent transport systems architecture. Structured requirements 
analysis. Logical and physical architecture. Systems components. Positioning methods 
and systems. Global positioning systems. Transport management systems. 

13. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 

1. Intelektuālo transporta sistēmu ahitektūra 
2. Strukturālo prasību analīze 
3. ITS loģiskā un fiziskā arhitektūra 
4. ITS  komponentes 
5. Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes 
6. Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas 
7. Globālās lokalizācijas sistēmas 
8. Satelītu sakaru sistēmas. 
9. Transporta vadības sistēmas 
10. Transporta vadības sistēmu precizitāte 
11. Transporta vadības sistēmu attīstības perspektīvas 

14. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie 
mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 

15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
16. Literatūra 
  
1. J.McQueen, B McQueen. Intelligent Transportation Systems Architectures.- Hardcover, 

1999. 
2. A.Klūga Aeronavigācija RTU, R, 2000, 78 lpp 
3. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации.- М.: Транспорт, 1992. 
4. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник.- М.: 

Транспорт, 1990. 
5. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  
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6. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech 
House, 1997 

7. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech House,1997 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [2-5], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā.     
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT352 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTRODINAMIKA UN SAF TEHNIKAS ELEMENTI 

(angļu valodā: Electrodynamic and Elements of Technique of 
SHF) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 3  1 nav 
paredzēts 

eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. sci. ing., asoc. profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt galvenās likumsakarības, kurām pakļaujas 

elektromagnētiskie procesi neatkarīgi no to izpausmes formas un zonas, kā arī sagatavot 
studentu citu vispārējo inženierdisciplīnu un speciālo kursu apguvei. Elektromagnētisko 
procesu galveno likumu zināšana ļauj profesionālā līmenī apgūt jautājumus, kas saistīti ar 
radioviļņu izplatīšanos brīvā telpā un virzošās sistēmās, to izstarošanu un uztveršanu, 
SAF elementu un mezglu uzbūvi un funkcionēšanu. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina:  
• elektrisko un magnētisko parādību mijiedarbība; 
• īpašības, kas raksturīgas viļņu izplatīšanās procesam dažādās vidēs; 
• elektromagnētisko parādību mijiedarbība dažādos telpas punktos jebkurā laika 

sprīdī; 
• viļņu ierosināšanas iespējas ar elementāro izstarotāju palīdzību; 
• drošības tehnikas noteikumi un apkārtējās vides aizsardzība, strādājot ar 

superaugsto frekvenču ierīcēm. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Elektromagnētiskais lauks, Maksvela vienādojums, robežnosacījumi, viļņa 
vienādojums, taisnstūrveida un apaļa šķērsgriezuma viļņvadi, plakanviļņi, sfēriskie viļņi, 
elektromagnētisko viļņu izplatīšanās dažādās vidēs, direktori, joslu filtrs, ferrīts, telpiskais 
rezonators, superaugsto frekvenču ierīces. 
Angļu valodā: Electromagnetic field, Maxwell equation, boundary condition, wave 
equation, planar and spherical waveguide, plane wave, spherical wave, propagation 
electromagnetic wave in different environment, directors, stripline filter, ferrite, volume 
resonator, equipment of very high frequency. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 

1.  Ievadlekcija 
2.  Elektromagnētiskā lauka teorijas galvenie likumi 
3.  Elektromagnētisko plakanviļņu izplatīšanās 
4.  Plakanviļņa krišana uz plakanu virsmu 
5.  Virzošās sistēmas. Taisnstūra viļņvadu teorijas pamati 
6.  Apaļā šķērsgriezuma viļņvadi 
7.  Sloksnes līnijas 
8.  Enerģētiskās attiecības pārraides līnijās 
9.  Neviendabīgie viļņvadu trakti 
10.  Viļņvadu traktu elementi un mezgli 
11.  Ferītu izmantošana viļņvadu tehnikā 
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12.  Telpiskie rezonatori 
13.  Superaugsto frekvenču selektīvie frekvenčfiltri 
14.  Klistroni. 
15.  Elektronplūsmas un skrejviļņa ilgstošas savstarpējās mijiedarbības aparāti. 
16.  M tipa aparāti. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; 
iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: analogās ierīces 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. Фальковский С.М. Техническая электродинамика.-М.: Связь, 1978. 
2. Гольдштейн Л.Д.,Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны.—М.:Советское 

радио, 1971. 
3. Семенов Н.А. Техническая электродинамика.-М.: Связь, 1973. 
4. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение 

радиоволн.-М.: Наука, 1989. 
5. Григорьев А.Д. Электродинамика и техника СВЧ.-М.: Высшая школа, 1990. 
6. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика.-М.: Связь, 1973 

 
Papildliteratūra  

1. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны.-М.: Радио исвязь, 1988. 
2. Конструирование экранов и СВЧ-устройств. Чернушенко А.М., Петров В.В., 

Малорацкий Л.Г. и др.: Под ред. Чернушенко А.М..-М.: Радио и связь, 1990. 
3. В.М.Березин. Электронные приборы СВЧ. М. Высшая школа, 1985. 
4. Л.М.Андрушко, Н.Д.Федоров. Электронные и квантовые приборы СВЧ. М. Радио и 

связь, 1981г. 
5. И.П.Жеребцов. Основы электроники. М. Высшая школа, 1989. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT451 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: VIDEOTEHNIKA   (angļu valodā: Video Technique) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 3 0 1 nav 
paredzēts 

ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors J. Sikeržickis 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: jebkuram radioinženierim jāpārzina attēlu pārraides un 

reproducēšanas pamatprincipi, mūsdienu videotehnikas tehniskās iespējas, dažādu ierīču 
uzbūves un darbības principi, to pilnveidošanas un attīstības perspektīvas.  

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentiem jāzina: 
- raidošās un pielietojamās televīzijas sistēmu uzbūves un darbības principi; 
- pārveidotāju signāls - gaisma un informācijas vizuālā attēlojuma aparatūras darbības principi, uzbūve. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Attēlu pārraides un reproducēšanas pamatprincipi, mūsdienu videotehnikas 
tehniskās iespējas, dažādu ierīču uzbūves un darbības principi, to pilnveidošanas un attīstības 
perspektīvas. 
Angļu valodā: Images and reproduction transmissions main principles, video techniques 
modern technical resources, construction and operation principles of different video blocks, 
it’s modernization and development evolution  perspectives. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Ievadlekcija 
2. Vizuālās informācijas uztveršanas īpatnības 
3. Vizuālās informācijas pārraides īpatnības 
4. Pārveidotāji  signāls - gaisma 
5. Attēla signāla veidošana 
6. Krāsu televīzijas sistēmas 
7. Videoieraksts 
8. Videokameras 

12. Prasības klausītājiem:  mājas darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību   
             priekšmeti: Signālu teorija un Ciparu elektronika 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

9. Телевидение. Под ред.В.Е.Джакония. - М.: Радио и связь, 1997г.,455с. 
10. Р.Е. Быков и др. Телевидение.  - М.: Высшая школа , 1988г.,248с. 
11. В.Ф. Ламекин.  Видеотехника.  - М. Зевс, 1997г.,256с 

       Papildliteratūra  

1. М.Алиев и др. Системы отображения информации. - М.: Высшая школа, 1988г., 
223с. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT453 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: KANĀLU UN PAKEŠU KOMUTĀCIJAS SISTĒMAS  

i. (angļu valodā: Channels and Packets Commutation Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis:  bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Docents A. Skaļskis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Galvenais mērķis ir studentu sagatavošana 

telekomunikāciju tehnoloģiju jomā. Kurss dod iespēju apgūt elektrosakaru tīklos 
izmantojamo komutācijas tehnoloģiju pamatus, kā arī iepazīties ar to galvenajām 
īpatnībām un attīstības tendencēm. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
• izsaukumu plūsmu galveno raksturojumu apgūšana; 
• galveno apkalpošanas modeļu apgūšana; 
• kanālu komutācijas metožu īpatnību apgūšana; 
• pakešu komutācijas metožu īpatnību apgūšana. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: tīkla uzdevumi komunikācijas seansa 

nodrošināšanai, masu apkalpošanas teorijas elementi, M/M/1, M/M/N, M/G/1 sistēmas 
analīze, servisa īpatnības sistēmās ar prioritātēm, komutāciju īpatnības tīkliem ar 
kanāliem un paketēm, maršrutizācijas datu pārraides algoritmi 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Kursa saturs un uzdevumi. Galvenie jēdzieni. 
2 Ievads rindu teorijā. 
3 Apkalpošanas sistēmas M/M/1, M/M/N un M/G/1.  
4 Apkalpošanas sistēmas ar prioritātēm. 
5 Kanālu komutācijas realizācijas metodes. 
6 Pakešu komutācijas realizācijas metodes datu pārraides tīklos. 
7 Maršrutizācija informatīvajos skaitļošanas tīklos. 

12. Prasības klausītājiem: mājas darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
varbūtības teorija un signālu teorija. 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 
1. Ю.М. Мартынов, А.М.Крюков,В.П.Разгон. Математическое обеспечение сетей 

передачи данных. -М.: Радио и связь, 1989.-288с. 
2. М.Шварц. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. Ч.1,2. –М.: Наука, 1992 

– 336с., 272с. 
3. Лазарев В.Г., Лазарев Ю.В. Динамическое управление потоками в сетях связи. –М: 

Радио и связь, 1993 –264с. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80%   
teorētiskā materiāla. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



 
 

106

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT452 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SATELĪTU SAKARI UN RADIORELEJU LĪNIJAS 

(angļu valodā: Satellite and Microwave Systems for  Transport) 
2. Studiju priekšmeta līmenis:  maģistra, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 2 1.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un 

elektroniskās sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents N. Mirzagitovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sagatavot speciālistus, kas prastu uzstādīt un ekspluatēt 

sakaru aparatūru.  
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina 

radioreleju sistēmu uzbūves principi un konkrēta aparatūra. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: ITU-R, frekvences plānošana, EMC, 

multipleksēšana, SDH, kanālu kodēšana (FEC), modulēšana (QAM, QPSK, FSK), 
automātiskā pārraides jaudas regulēšana, XPIC, telpas, laika un frekvences izkliede, 
antenu sistēmas, daudzstaciju pieeja, Iridium, Globalstar, Inmarsat, DMC, NEC, Siemens 
aparatūra. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ievadlekcija. 
2 Frekvenču sadalīšanas plāni. ITU-R. 
3 Sinhronā un asinhronā multipleksēšana (PDH, SDH). 
4 Cīņa ar traucējumiem radioreleju sistēmās. 
5 Radioreleju līniju trases aprēķins. 
6 Firmu DMC, NEC, Bosch, Siemens sistēmu apgūšana. 
7 Satelītu sakaru sistēmas: Inmarsat, Globalstar utt. 

12. Prasības klausītājiem: studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
    varbūtības teorija, ciparu elektronika un signālu teorija. 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

1. B.Sklar. Digital communication.- Prentice Hall, 1988. 
2. Terrestrial Digital Microwave Communication. Fedro Ivanek. Artech House, 1989 –353pp  
3. Satellite Communication Systems. 3rd Edition.G.Maral, M.Bosquet. Willey, 1998 – 720pp 
4. Digital Signal Transmission. C.C.Bissell, D.A.Chapman, Cambridge University Press, 1992 – 

321pp 
5. Winch, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. McGraw-Hill, 1993 – 539pp 
 
15. Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 26 stundas un  6 stundas.  
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80%   
teorētiskā materiāla. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT508 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS   

      (angļu valodā: Transport Electronic Control Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura studijas (izvēles priekšmets) 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 0 1 nav 

paredzēts 
eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asociētais profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar jaunākajām transportlīdzekļu vietas noteikšanas 

un sakaru sistēmām 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Apgūt globālo pozīcijas noteikšanas sakaru sistēmu uzbūves 

un izmantošanas principus un to izmantošanau transporta vadīšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Elektroniskās transporta sistēmas. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un 
to precizitāte. Radiolokācijas sistēmas. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
Elektrosakaru un radiosakaru sistēmas. Transporta elektroniskās sistēmās izmantotie signāli, 
to apstrādes algoritmi. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Elektroniskās transporta sistēmas 
2. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to precizitāte 
3. Radiolokācijas sistēmas 
4. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
5. Transporta sakaru sistēmas un tīkli 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie  

          mācību priekšmeti: ciparu elektronika un datoru uzbūves pamati 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

  
1. А.Клуга Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации. Транспорт, М.1990 

182 lpp. (kopā ar ATrojanovski un B.Ciļkeru). 
2. A.Klūga Aeronavigācija RTU, R, 2000, 78 lpp. 
3. Беляевслий Л.С. Основы радионавигации . Транспорт, 1990, 287 
4. А.Клуга Радионавигационное оборудование вертолетов. РАУ,1992 136 lpp. (kopā ar 

A.Fļorovu un J.Oborinu) 
5.   Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 
Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998. 
         
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un 24 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Satelītu sistēmu darbības princips; 
- attāluma mērīšanas sistēmu izpēte; 
- azimuta mērītāju izpēte; 
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- doplera sistēmu darbības principu izpēte. 
2. Mācību priekšmets pilnībā nodrošināts ar mācību literatūru  
- elektronisko transporta sistēmu darbības principi un pozicionēšanas nosacījumi [2], visas tēmas 
satur kontroles uzdevumus. Var izmantot arī [3] lpp. 3-62. 
- attālumu mērītāju darbības princips aprakstīt [1] lpp. 3-66. 
- azimuta mērītāji aprakstīti [1] lpp. 67-80. 
- satelītu sistēmu apraksts tiek izdots katram studentam, jo pagaidām nepietiek mācību 
literatūras. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT461 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: PROGRAMMĒŠANAS VALODA C 

 (angļu valodā: C Programming Language ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 0 1 nav 

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt pamatkonstrukcijas, kuras izmanto programmējot C 

valodā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studentam pēc šī priekšmeta apgūšanas ir: 
- -    jāzina galvenās pamatkonstrukcijas, kas tiek izmantotas programmējot valodā C; 
- jāprot programmēt valodā C. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: C valodas datu tipi. Operācijas, izteiksmes un operatori. Operatori if, if-
else, switch un break. Cikli for, while, do while (break, continue, goto). Rādītāji un masīvi. 
Funkcijas, redzamību apgabali un atmiņas klases. Struktūras un apvienības. C datu ievads un 
izvads. C klases un klasu elementi. Speciālo funkciju elementi (konstruktors, destruktors, 
operācijas new un delete). Draugu klases un funkcijas. C valodas plūsmu klases. 
Angļu valodā: C language data typs. Operations, expressions and operators. Operators if, if-
else, switch and break. Cycles for, while, do while (break, continue, goto). Pointers and 
massifs. Functions, visibility region and memory classes. Structures and unions. Turbo C 
input/output. C classes and class elements. Special functions-elements (constructors, 
destructors, operations new and delete). Friendly classes and functions. C language classes of 
streams. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. 

Daļu un tēmu nosaukumi 

1 Datu tipi, operācijas ar tiem, vienkāršākā ievade-izvade, TC apvalks. 
2 Zarošanās un masīvi. 
3 Funkcijas un rādītāji. 
4 Darbs ar datnēm. 
5 Grafika. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, ieskaite 
iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Datormācība 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. U.Sukovskis. Ievads Programmēšanas valodā C.-Rīga: RTU, 1990. 
2. Р.Уинер. Язык Турбо Си - М:Мир, 1990 
3. Темербеков С.Р. Программирование. Методические указания и справочные 

материалы к выполнению лабораторных работ. – Рига, РАУ, 1997 
Papildliteratūra  

1. Б.В.Керниган, Д.М. Ритчи. Язык программирования "С". 
2. М.Уэйт, С.Прата, Д.Мартин. Язык Си - М:Мир, 1988 
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3. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел. Как программировать на С. -М.: БИНОМ, 2000, 1005c. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 18 stundas un  14 stundas.  
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80%   
teorētiskā materiāla. 

Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT353 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Datoru uzbūves pamati     

     (angļu valodā: Computer Fundamentals) 
2. Studiju priekšmeta līmenis:  bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 2 0 1 nav 
paredzēts 

eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt ciparu datoru un to galveno sastāvdaļu uzbūves 

pamatus, datoru ierīču savstarpēju iedarbību programmas izpildīšanas gaitā; iepazīties ar 
ciparu datoru turpmākas pilnveidošanas tendencēm. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir 
jāzina:  

- ciparu datora un tā sastāvdaļu uzbūves principi; 
- ciparu datora sastāvdaļu savstarpējās iedarbības pamati. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Datoru darbības pamatprincipi, to galveno sastāvdaļu (aritmētiski loģisko 
bloku, vadības ierīču, atmiņas, procesoru, ievadizvades sistēmu) uzbūves un darbības 
principi. RISC un CISC arhitektūras pielietošana. 
Angļu valodā: Computer action principles. Computer components: arithmetic- logic block, 
head block, memory, processor, in- out systems. RISC and CISC architecture. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Datoru darbības principi 
2. Datoru informācijas attēlošana 
3. Datoru kopnes 
4. Aritmētiski loģisko bloku uzbūves principi 
5. Vadības ierīču uzbūves un darbības pamati 
6. Datoru atmiņas uzbūves principi 
7. Datoru procesoru uzbūves pamati 
8. Ievadizvades sistēmu uzbūves principi 
9. Datortehnikas pilnveidošanas tendences 

10. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību  
             priekšmeti: Ciparu elektronika un datoru arhitektūra 

11. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
12. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. B. Ciļkers, A. Klūga, V. Makejevs, A. Pozdņakovs. Datoru uzbūves pamati (lekciju kurss). 
Rīga, RAU, 1997. 

2. Цилькер Б.Я., Клуга А.М., Макеев В.Я., Поздняков А.В.. Основы построения ЭВМ. 
Рига, РАУ, 1998. 

3. Stallings, W. Computer Organization and Architecture, Forth Edition. Prentce-Hall, 1996. 
4. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. –М.: Энергоатомиздат, 

1991 (1985). 
 
      Papildliteratūra  
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1. Сергеев Н.П., Вашкевич Н.П. Основы вычислительной техники. –М.: Высшая школа, 
1988. 

2. Амамия М., Танака Ю. Архитектура ЭВМ и искусственный интеллект. –М.: Мир, 1993. 
3. Hennessy, J., and Patterson, D. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Second 

Edition. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1995.  
4. Wilkinson, B., Computer Architecture: Design and Performance. New York: Prentice Hall, 

1996.  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas 
Aviācijas filiālē var saņemt (1,2,4). Pārējā literatūra ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver 
apmēram 80%   teorētiskā materiāla. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 

Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 
 

Studiju priekšmeta apraksts  
 

Mācību priekšmeta  nosaukums: Tīklu datu bāzes  
                    (angļu valodā: Network Data Base)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL415 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž. Zin. doktors 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
        Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EMY0, EGT0, ECTO 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 bakalura, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par datu bāžu izstrādāšanu; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datu bāžu loģisko struktūru; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar relācijas datu bāžu teoriju. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                               -     Tīklu datu bāžu un banku relācijas teorijas struktūras un  
                                                arhitektūras īpatnības; 

-     Datu bāžu objekti un vadības principi; 
-     Datu bāžu un banku tabulas drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     Uzstādīt datu bāžu un banku serveri; 
-  Modelēt SQL serveru drošības sistēmas  un vadību; 
-  Vadīt datu bāžu un banku serveru optimizācijas procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1.      Jack L.Hursch, Carolyn J.Hursch. Works with ORACLE. “ WINDCREST”. 

NewYork., 1998, 620 pp. 
2.      Garry Higginbottom  Performance Evaluation of Communication Networks.   

“Artech  House”.  London. 2001. 586 pp.  
3.      Mark Dodge., Crain Stinson. Running Microsoft Excel 2000. Microsoft Press. USA. 

2001. 1052 pp. 
4.      John Kaufeld. Access 2000 for Windows. - JDG Books Chicago. 2001. 328pp. 
5. V. Boicov., Omer. Gul. New Netsynt technologies and their’s application in Latvia. 

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and 
Management. ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16–17. 140-146 p.  

 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 

 
Nr. Lekciju tēmas 
1.  Tīklu operētājsistēmu uzbūves pamatprincipi 
2.  UNIX operētājsistēmas apskats 
3.  UNIX un LINUX operētājsistēmu īpašības 

4.  Tīklu operētājsistēmu trūkumi 
5.  FreeBSD operētājsistēma 
6.  Tiklu operētājsistēmu procesi un komandas 
7.  Tiklu operētājsistēmu programmēšana 
8.  Parasta scenārija uzrakstīšana 
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9.  Interpretators SHELL 
10.  Komandu izpildīšana interaktīvā režīmā vai no scenārija 
11.  Interpretators BASH 
12.  Interpretators TCSH 
13.  UNIX utilītes sistēmas 
14.  SHELL mainīgie 
15.  Ziņojums par kļūdām izveidošana  
16.  Procesa noslēgšanas kods 
17.  Pārtraukšanas signālu apstrāde 
18.  Tiklu operētājsistēmu NFS 
19.  PERL valoda programmēšanai 
20.  PYTHON valoda programmēšanai 
21.  TCL valoda programmēšanai 

 
 

Nr. Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Tiklu operētājsistēmu instalēšana 
2.  Tiklu operētājsistēmu parametru mērīšana 
3.  Tiklu operētājsistēmu procesu vadība 
4.  Tiklu operētājsistēmu serveri 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus laboratorijas darbu izpildei  un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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PRIEKŠMETA PIETEIKUMS  
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
A1. Priekšmeta šifrs: TRL-417 
A2. Priekšmeta statuss:  obligātais izvēles priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: bakalaura profesionālās studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums: Integrētie servisa cipartīkli (ISDN) 

       (Integrated Services Digital Networks) 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darb
i 

Laborat.darbi Pārbaude 

0 3 2 - 1 eksāmens 
A6. Priekšmeta satura anotācija  
Latviešu valodā: ISDN integrēto pakalpojumu ciparu tīklu jēdziens. ISDN integrēto 

pakalpojumu tīklu uzbūves pamati. ISDN ciparu tīklu datu pārraides metodes. ISDN ciparu 
tīklu saslēgšana ar citiem datu pārraides tīkliem. ISDN tīklu gala iekārtas, saslēgšanas 
metodes un galu iekārtu pieslēgšanas struktūras. ISO modeļa saistība ar SS 7 standartu. 
ISDN komutācija. Platjoslas ISDN. Platjoslas ISDN interfeisi un servisu klases veidi. 
Intelektuālie tīkli. xDSL tehnoloģijas 

Angļu valodā: ISDN definition and introduction in item. ISDN Services. ISDN System 
Arcitecture.. Broadband and narrowband ISDN.. Intellegent ISDN. ATM  networks. Digital 
Subscriber Lines 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: augstākā matemātika, datortehnika, telekomunikācija. 
A8. Progrozējamais klausītāju skaits: 25 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits: 1 

 
B1. Uzvārds,vārds:          Alfrēds Asars     ( Alfreds Asars) 

B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU lektors, M. Sc. ing. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  Maģistra darba tēma:  "Korporatīvo datortīklu veiktspējas 

novērtēšanas metožu pētīšana",1999.g. 
    Publikācijas:  

1. “A Maximum Entropy Analysis of Self-Similar Data Flow” (with E. Petersons), Scientific 
Proceedings of Riga Technical University  in series 7: ”Telecommunications and 
Electronics”, vol. 3, 2003 

2. “Analysis of  Performance of Queuing system with Self-Similar input traffic, using Maximum 

Entropy Approach traffic” (with E. Petersons) In Proceedings of the International 
Conference "Modern Mathematical Methods of Analysis and Optimization of 
Telecommunication Networks", September, 2003, Minsk (Byelorussia). 

3. “A Maximum Entropy Analysis of Single Server queuing system with self-similar input 

traffic” (with E. Petersons) Scientific Proceedings of Riga Technical University  in series: 
”Telecommunications and Electronics”, vol. 2, 2002 

4. “Methods of Performance Evaluation in Information Transport systems of Airports”, In 
Proceedings of the International Conference "Modern mathematical methods of investigating 
of the information networks", January, 2001, Minsk (Byelorussia). 

5. “Performance evaluation of the fragments of Transport Information Systems”      (with A. 
Latkov, J. Petrova), In Proceedings of International Conference         “Nordic-Baltic 
Transport Research Conference”, April, 2000, Riga (Latvia) 

 
B5. Mācību līdzekļi:  

5. W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
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6. B.Sklar. Digital Communicatios. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 
2003.  

7. A.Tanenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
8. Hendel R. Interworking of ATM with.Other International 1995 

B6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums: TET katedras tehniskā bāze. 
 
Priekšmeta apgūšanas  metode: lekcijas, praktiskie darbi 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektroniku, sakaru un datoru tīklu tehnoloģijas. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas 

1.  Integrēto pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) definīcija.  ISDN etalonmodelis un plaknes.  

2.  ISDN etalonkonfigurācija “lietotājs - tīkls” posmā.  

3.  Pārraides saskarnes un kanālu tipi. ISDN U  saskarne. 

4.  ISDN S/T saskarne. BRI aktivēšanas process. Konkurence par D - kanālu. 

5.  LAPD (Q.921): kadra struktūra,  pamatfunkcijas un darbības principi.  

6.  Adresācijas shēma. Aktivēšana. 

7.  Q.931: kadra struktūra,  pamatfunkcijas un darbības principi  

8.   Savienojuma   nodibināšana un pārtraukšana.  

9.  SS7: definīcijas, pamatfunkcijas un darbības principi. 

10.  SS7 kanālu arhitektūra. SS7 protokolu steks. 

11.  Platjoslas integrēto pakalpojumu ciparu tīkla (B-ISDN) definīcija.  

12.  B-ISDN etalonmodelis un plaknes. B-ISDN dienestu klasificēšana. 

13.  B-ISDN fizikā slāņa struktūra un funkcijas. Kļūdu vadība. Šūnu norobežošanas metodes 

14.  B-ISDN ATM slāņa struktūra un funkcijas. Šūnu struktūra. Virtuālie kanāli un ceļi. 

15.  B-ISDN ATM adaptācijas slāņa struktūra un funkcijas. ATM adaptācijas slāņa tipi.  

16.  DSL tehnoloģijas 

 
 
 
 
 
 

.. 
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Nr  Laboratorijas darbu tēmas    
1. ISDN aparatūras konfigurēšana  
2. ISDN aparatūras konfigurēšana  
3. ISDN aparatūras darbības analīze. 
4. ISDN aparatūras darbības analīze 
5. Savienojuma   nodibināšana un pārtraukšana 
6. SS-7 pētīšana 
7. SS-7 pētīšana 
8. ISDN U  saskarnes pētīšana. 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  

2. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 
stundas.  

 
3. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt 

RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā.  Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba 
izpildei  un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas  

 
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 

Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 
 

 Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

                 Tīklu drošums 
                    

Mācību priekšmeta šifrs: TRL326 
Mācību spēks: E.Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 

                                          Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programmas šifrs: REBY0, RECT0 
Studiju profils: Elektrozinātnes 
Studiju līmenis:  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
  
Mācību priekšmeta mērķis: dot studentiem zināšanas par transportā izmantojamo datoru tīklu 

drošību 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
 
 
 
 
 
 
jāprot: 

• datoru un datoru tīklu pielietošanas metodes objektu drošuma 
paaugstināšanai; 
• matemātiskos modeļus un metodes tīkla drošuma novērtēšanai; 
• optimālos ekspluatācijas pamatprincipus; 
• servisu kvalitātes sistēmas pamatprincipus. 
• aizsardzības sistēmas uzbūves pamatus pret nesankcionētu piekļūšanu; 
• aizsardzības sistēmas datoru tīklu darbības traucējumu un kļūdu 
   novēršanai. 
 

• novērtē eksistējošā datora tīkla drošumu; 
• izvēlēties rezervējošo elementu optimālo skaitu sarežģitās struktūrās;   
• projektēt tīkla topoloģiju ar noteiktu drošuma līmeni. 
 

 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Ф.Байкельт., П.Франкель. Надежность и техническое обслуживание.  
      (tulkots no vācu val.), Москва, «Радио и связь», 1988. 
2. Robert C.Brenner. IBN Personal Computer. Trouble Shocting and Pepair. Howard & Sons 
Company, 1999. 
3. Reliability and Quality Measurements for Telecommunications System. FR – 929 CD-ROM. 
Telecordia Technologies, NJ. 2000. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 

• kursa darbs; 
• ieskaite  

  
Prasības priekšmeta apguvei. 
 

Elektrozinātnes pamati 
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Lekciju un praktisko nodarbību tēmatiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1. Sistēmas drošums. Sistēmu drošuma kritēriji. 
2. Redundance un sistēmas drošums. 
3. Aparatūras informacionālā un algoritmiskā redundance. 
4. Strukturālā rezervēšana. 
5. RAID struktūras. 
6. Datoru tīklu ceļu rezervēšana. 
7. Optimālā rezervēšana. 
8. Tīkla topoloģijas projektēšana pēc noteikta drošuma parametriem. 
9. Bojājumpiecietīgās sistēmas projektēšana. 
10. Bojājumpiecietīgās sistēmas drošuma veiktspējas novērtēšana. 
11. Programmas drošums. 
12. Datoru tīklu uzturēšanas sistēmas pamatprincipi. 
13. Servisa kvalitātes sistēmas. 

 
 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  nav 

 
 

N# Kursa darbu nosaukumi 
1. Bojājumpiecietīgā datora tīkla projekts 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 6 stundas un  42 stundas.  
 
Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students var saņemt RTU 
bibliotēkā (1). Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju apraksts  

 
Studiju priekšmeta nosaukums: Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība (angļu 

valodā: Computer Networks Monitoring, Diagnostic and Maintenance)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL534 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž.zin. doktors 
Studiju programma:          Transporta datorvadības informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telematika 
Studiju programma šifrs:  EBY0, ECT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 maģistra, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms            3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par datoru tīklu kontroli, diagnostiku 
                                           un pārvaldības uzbūves principiem; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datoru tīklu kontroli un 
                                            diagnostikas vadības procesiem; 
                                          - iepazīstināt studentus  ar datoru tīklu bojāšanās problēmām. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:          - datoru tīklu kontroles un diagnozes sistēmu uzbūves                                               

principu klasifikācijas; 
- datoru tīklu kontroles un diagnozes aparatūras un programmas  

līdzekļi; 
-     datoru tīklu kontroles un diagnozes pamatus. 

jāprot:                               -     uzstādīt datoru tīklu kontroles un diagnozes līdzekļus; 
-  atestēt datoru tīklu ar datoru kontroles un diagnozes 
        līdzekļiem;   
-  likvidēt datoru tīklu bojājumus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1. Robert Branner. IBM Personal Computer Troubleshooting and Repair. SAM&Company, 

New York, 1999. 420p. 
2. Kathy Ivens. Windows NT Troubleshooting Mc. Graw – Hill. Osborne. 2000. 588p. 
3. V. Boicovs. Moderno datoru tīklu diagnoze. – RDSF Zinātnisko darbu krājums., Rīga. 

1999. 7 lp. 
4. V. Boicov., Omer. Gul. New Netsynt technologies and their’s application in Latvia.   

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and 
Management. ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16 – 17. 140-146 pp.  

 
 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1. Moderno datortīklu struktūra un arhitektūra 
2. Datoru tīklu kontroles hierarhiskie modeļi 
3. Datoru tīklu kontroles aparatūras līdzekļi  
4. Datoru tīklu pārbaudes testi 
5. Datoru tīklu diagnostikas līdzekļi 
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6. Lietotāju kontu izveidošana 
7. Lietotāju grupu veidošana 
8. Tīkla resursu aizsardzība ar šārēto direktoriju atļaujām 
9. Tīkla resursu aizsardzība ar NTFS atļaujām 
10. Tīkla resursu aizsardzība ar NFS atļaujām 
11. Tīkla drukas uzstādīšana un administrēšana 
12. Resursu un notikumu audits 
13. Datoru tīklu monitorings 
14. Tīkla resursu pārraudzība 
15. Datora parametru pārraudzība 

16. Ziņojumu sūtīšana lietotājiem 
17. Sistēmas konfigurācijas paŗlūkošana 
18. Vada domeinu, member serveru un darbastaciju drošība 

19. Tīkla drošības nodrošināšana: ugunsmūri un uzbrukumu noteikšanas sistēmas 
20. Tīkla bakap vai atjaunošanas operācija 
21. Programmatūras vai aparatūras atjaunošana 

 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1. Administratīvo rīku instalēšana uz klienta datora 
2. Lokālo datoru tīklu parametru mērīšana 
3. Korporatīvo datortīklu parametru mērīšana 
4. Datoru tīklu serveri 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Studenti to var ierobežotā 
daudzumā saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus laboratotijas  darbu izpildei  un individuālus 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 

TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN300.0 

OBJEKTORIENTĒTA PROGRAMMĒŠANA (OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING) 

 

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskas nodrošinājums” 

Studiju programma: “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas”, 

“Transporta elektronika un telemātika” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss:  Ierobežotās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis:  Profesionālā bakalaura studijas 
 
Priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir attīstīt objektorientētu domāšanu klausītājiem, dabūt 
pieredzi objektorientētā programmu konstruēšanā, kā arī darbā ar konkrētu objektorientētu 
programatūras valodu. 
 
Priekšmeta uzdevumi: Kursa uzdevumi ir iepazīstināt klausītājus ar objektorientēto ideoloģiju, 
ar objektorientētu pieeju programmu konstruēšanai un pieejas pielietošanas konkrētiem 
paņēmieniem, iepazīstināt ar objektorientētas izstrādāšanas vidi Delphi sistēmas piemērā. 
 

Priekšmeta satura anotācija: 

 
Objektorientētas pieejas pamatkoncepcijas. Objektorientētas programmēšanas pamatprincipi: 
klases un objekti, saistības starp tiem, projektēšanas un analīzes pamati. Klašu, objektu un 
kolekcijas realizācija Object Pascal valodā un Delphi sistēmā.    Objektorientētas 
programmēšanas Windows vidē.  
 

Main object-Oriented conception. Object-Oriented programming main principles: objects and 
classes, relations, foundations of analysis and design. Class, object and collection realization by 
use of Object Pascal programming language and Delphi system. Object-Oriented programming 
by use of Windows. 

Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 2 0 2 Ir paredzēts Eksāmens 

Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 

Priekšmeta saturs: 

Nr. Tēmu nosaukumi  
1 Objektorientētas pieejas pamatkoncepcijas. 
2 Objektorientētas programmēšanas pamatprincipi: klases un objekti, saistības starp tiem, 

projektēšanas un analīzes pamati.  
3 Klašu, objektu un kolekcijas realizācija Object Pascal valodā un Delphi sistēmā.    
4 Objektorientētas programmēšanas Windows vidē. 
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Mācību līdzekļi: 

 

• Orlov S.A. Object-Oriented Programming in Ada 95. RAU, Riga, 1988. –180pp. 
 

• Orlov S.A. Modern Engineering of Complex Program Systems.   RAU, Riga, 1999. –
289pp. 

 

• Эбнер М. Delphi 5. Руководство разработчика. BHV-Киев, Киев, 2000. 
 

• Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 
проектирования. Питер, Санкт-Петербург, 2000. 

 
• Пачеко К., Тейкстра К. Delphi 5: руководство разработчика. т. 1-3, Вильямс, 

Москва, 2000. 
 

• Сурков К., Вальвачев А.  Программирование в Delphi 2.0. Минск, Попурри, 1992. 
 
 
 Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN251.0 
Modernās datoru lietojumpakotnes (Modern applied computer packages) 

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskas nodrošinājums” 

Studiju programma: “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas”, 

“Transporta elektronika un telemātika” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss: Ierobežotās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis: Inženieru, profesionālā bakalaura studijas 
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt datorpakotņu uzbūves  pamatjēdzeņus, iegūt praktiskās iemaņas to 
izmantojumā. 
 
Priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar priekšmeta pamatkoncepcijām, izmantojot 
iegūtās zināšanas un prasmes praktisko uzdevumu risinājumā. 
 

Priekšmeta satura anotācija: 

 
Moderno datoru lietojumpakotņu klasifikācija. Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas 
lietojumi uzdevumi. Modernas matemātiskās un statistiskās datorpakotnes šo uzdevumu 
risināšanai. MathCad pakotne un tos pamatiespējas. Uzdevumu risināšana izmantojot MathCad 
standartlīdzekļus. Programmēšanas iespējas MathCad vidē. MatLab pakotnes pārskats. 
Transporta optimizāciju uzdevumu risināšana MatLab pakotnē. Mathematica pakotne. Skaitlisko 
un simbolisko pārveidojumu līdzekļi. Datu vizualizācija izmantojot Mathematica. Modelēšanas 
un datu analīzes līdzekļi. Programmēšana pakotnē un  interfeiss ar C, Fortran, TeX sistēmām. 
Animācijas iespējas. 
 

Classification of modern computer packages. Applied tasks of transport flow analysis and 
forecasting. Modern mathematical and statistical packages for such tasks solving. MathCad 
package and its main features. Solving tasks using MathCAD standard programming 
possibilities in MathCAD package. Overview of MatLab package. Solving of transport 
optimization tasks in MatLab package. Mathematical package. Tools for numerical and 
symbolic calculations. Data visualization using Mathematic. Modeling and data analysis 
features. Programming in package and interface with C, Fortran, TeX system. Animation 
possibilities. 

Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 2 0 2 Ir paredzēts Eksāmens 

Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 
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Priekšmeta saturs: 

Nr. Tēmu nosaukumi  
1 Moderno datoru lietojumpakotņu klasifikācija.  

2 Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas lietojumuzdevumi. 

3 Modernas matemātiskās un statistiskās datorpakotnes šo uzdevumu risināšanai. 

4 MathCad pakotne un tos pamatiespējas. 

5 Uzdevumu risināšana izmantojot MathCad standārtlīdzekļus. 

6 Programmēšanas iespējas MathCad vidē. 

7 MatLab pakotnes  pārskats. 

8 Transporta optimizāciju uzdevumu risināšana MatLab pakotnē. 

9 Mathematica pakotne. 

10 Skaitlisko un simbolisko pārveidojumu līdzekļi. 

11 Datu vizualizācija izmantojot Mathematica. 

12 Modelēšanas un datu analīzes līdzekļi. 

13 Programmēšanas iespējas un  interfeiss ar C, Fortran, TeX sistēmām.  

14 Animācijas iespējas. 

Mācību līdzekļi: 
• Stephen Wolfram. The Mathematic Book, 3rd ed. Wolfram Media/Cambridge University 

Press, 1996. 
• MathCAD 6.0. Руководство для пользователя. MathCAD 6.0. MathCAD PLUS 6.0. 

MathSoft, Москва, 1996. 
• Плис.  MathCAD 2000.  Математический  практикум для экономистов и инженеров. 

Учебное пособие. М., Финансы и статистика, 2000. 
• Потемкин В.Г. Система MATLAB 5 для студентов. М., ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju kursa apraksts  

 
Mācību priekšmeta  nosaukums: Lokālie datoru tīkli     (angļu valodā: Local Area Networks) 
Mācību priekšmeta šifrs: TRL425 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž.zin. doktors 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                         Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EBY0, ECT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas  un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par lokālo datoru tīklu tehnisko 
                                            līdzekļu struktūru un arhitektūru; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par lokālo datoru tīklu darba režīma 
                                            regulēšanu; 

- iepazīstināt studentus  ar lokālo datoru tīklu terminiem un pamata 
definīcijām. 

Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                               -     Lokālo datoru tīklu termini un pamata definīcijas; 

-     Lokālo datoru tīklu topoloģija; 
-     Lokālo datoru tīklu tehnisko līdzekļu struktūra un 
       arhitektūra. 

jāprot:                               -     Uzstādīt lokālo datoru tīklu serverus un darba stacijas; 
-  Modelēt lokālo datoru tīklu drošības sistēmas  un vadību; 
-  Vadīt lokālo datoru tīklu optimizācijas procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1. A. Tanenbaum. Computer network. Prentice Hall. 1996 596 pp      
2. V Boicovs. Datoru tīkli vidējo un zemāko līmeņa protokolu apgūšanai. Rīgas tehn. 

universutāte. 2001. 36 lap 
3.  Garry Higginbottom  Performance Evaluation of Communication Networks.   “Artech  

House”. Sixth Edition.  London. 1999. 586 pp.  
4.  V. Boicovs. Productivity estination operating system. Computer modeling and new 

technology Vol. 6.  Riga TSI  2002., 62 – 68 p. 
 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
Nr. Lekciju tēmas 
1. Lokālo datoru tīklu teorija 
2. Lokālo datoru tīklu topoloģijas modeļu klasifikācija 
3. Lokālie datortīklu struktūras un arhitektūras 
4. Lokālo datortīklu hierarhiskie modeļi un liemeni  
5. Lokālo datortīklu instaļācija 
6. Lokālo datoru tīklu tehnologijas pamati (Ethernet, Fast Ethenet, Gigabit Ethernet, FDDI)   
7. X25 un Frame Relay technoloģijas 
8. Lielātruma datoru tīklu (ISDN, ATM, SONET) 
9. Kommutatori un to tipveida strūkturas 
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10. Konsentratori un to tipveida strūktura 
11. Lokālo datoru tīklu protokoli un saskare 
12. Lokālo datoru tīklu vadība 
13. Lokālo datoru tīklu resursu aizsardzība ar šārēto direktoriju atļaujām 
14. Lokālo datoru tīklu resursu aizsardzība ar NTFS atļaujām 
15. Lokālo datoru tīklu resursu aizsardzība ar FAT atļaujām 
16. Tīkla drukas uzstādīšana un administrēšana 
17. Lokālo datoru tīklu resursu un notikumu audits 

 
 

Nr. Laboratorijas darbu nosaukumi 
1. Lokālo datortīklu instaļācija 

 2.  Lokālo datortīklu administratīvos rīkus uz klienta instaļācija  
 3. Lokālo datoru tīklu parametru mērīšana 
 4. Vada domeinu, member serveru un darbastaciju drošību 
 5. Ievads par tīkla resursu pārraudzību 
 6. Lokālo datoru tīklu monitorīngs 

 
 

Nr. Kursa darbu nosaukumi 
1. nav 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Studenti to ierobežotā daudzumā 
var saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus laboratorijas darbu izpildei  un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors, 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa telekomunikācijas un datoru tīkli 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids pilna laika un nepilna laika studijas  
Studiju līmenis bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude.. 
0 3 1 0 2 ir paredzēts D,E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Dzelzceļa transporta telekomunikāciju tīklu topoloģiju,  modelēšanu, 
ekspluatāciju, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas pārraides sistēmas dzelzceļa 
 transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
  1. T. Robertazzi  Computer Networks and  Systems: Queuing Theory and Performance   
       Evaluation,   New  York, 1990. 
  2 .J.Ločmelis. Sakaru tīklu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1984, 208 lpp. 
  3. J.Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp.  
           4.  E.Jakubajtis. Informācijas tīklu arhitektūra. Rīga: IETV, 1985, 70 lpp. 
  5. E.Karnītis. Latvian information infrastrukture. Rīga: LAB, 1996, 72 lpp. 
  6. Railway Signaling &Telecommunication. East Railway Company. 1996. Japan.  
  7. Ф.Куо. Протоколы и методы управления в сетях передачи данных.  
            М.: Радио и связь, 1985. 
   8. V.Popovs. Dzelzceļa transporta sakaru tīkli. Rīga: RTU DzTI, 2001. 
   9. L.Rouzin, H.Zimmermann. A  Tutorial on Protocols. - Proc.IEEE, 1978, v. 66. 
 10. J.Lickider, A.Vezza. Application of Information Networks. Proc. IEEE, 1978, v.66. 
 11. F.Tobagi, M.Gerba, R. Peebles, E.Manning. Modeling and Measurement Techniques in  
                    Pocket  Communication Networks. Proc. IEEE, 1978, v.66. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņemumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Patstāvīgas darba 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo dzelzceļa transporta sakaru tīklu tehnoloģija. Jāprot strādāt ar sakaru un 
informācijas sarežģītie sistēmu. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Dzelzceļa telekomunikāciju un datoru tīklu klasifikācija. 
Primārie un sekundārie tīkli dzelzceļa transportā. 
Dzelzceļa transporta elektrosakaŗu tīkli (dzelzceļa transporta tehnoloģisko sakaru primārie un 
sekundārie tīkli; nodaļu telefonu tīkli, kuri tiek organizēti operatīviem tehnoloģiskiem 
sakariem; tehniskie un ekonomiskie rādītāji)  
 

2.  Pamatprasības tīkliem  

3.  Galvenie tīklu uzbūves principi. 

4.  Transporta modernu ciparu tīklu topoloģija: lokālie datoru tīkli (LAN); korporatīvie datoru 
tīkli; MAN, ISDN, Frame Relay, globālie datoru tīkli, Internet).  

5.  Elementi un komunikācijas ierīces mūsdienu ciparu tīklos: modemi, multipleksori (elektriskie 
un optiskie), tīkla mezgli, tīkla pārslēgšanas procesori, resursdatori, maršrutētāji, serveri u.c).  

6.  Ciparu tīklu topoloģijas analīze 

7.  Dzelzceļa tehnoloģisko radiosakaru tīkli (mobilo radiosakaru tīkli; radio releju sakaru tīkli). 

8.  Transporta telekomunikācijas tīklu ekspluatācija. Ciparu tīklu administrēšana. 

9.  Telekomunikācijas tīklu attīstības problēmas Latvijas Dzelzceļa  

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, profesors 
Mācību priekšmeta nosaukums Dzelzceļa elektriskie sakari un radio 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids pilna un nepilna laika  
Studiju līmenis  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt elektriskas sakari un radio sakaru sistēmu organizācijas principus, ekspluatācijas 
īpatnības, shēmas, lai prastu apkalpot un projektēt šīs sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmuma 
 
 Priekšmeta struktūra: 

Daia  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Par 
      0    4    2     0   2 ir paredzēts  D,E  

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1.Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1999, 35 
lpp. 
 2. Popovs V. Modernu datoru tīklu topoloģija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1998, 22 
lpp. 
3.Ločmelis J. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1997, 188 lpp. 
4. Zušs J. Radioviļņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974, 85 lpp. 
5. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте. Под ред. В.М. Волкова. 
М.:Транспорт, 1996, 342 с. 
6. Popovs V. Plesiohronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2000, 27 lpp. 
7. Дагаева Н., Клеванский Ю. Радиосвязь на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 
1991, 312 с. 
8. Popovs V. Sinhronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2000, 17 lpp 
9. Norenkovs I., Trudonošins V. Telekomunikācijas tehnoloģijas un tīkli. M.: Baumanas MGTU, 2000. 
(krievu). 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru tehnoloģija, sistēmu ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu , projektēt sistēmu elementus. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Elektrisko sakaru sistēmu klasifikācija. Transporta sakaru tīkli.   

2.  Tīklu topoloģija (kokveida, kombinētie, cilpu, šūnu, hierarhiskie sakaru tīkli).  
Primārie un sekundārie sakaru tīkli Dzelzceļa transportā. 

3.  Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

4.  Sakaru tīklu drošums (aparatūras un struktūras aspekti). 

5.  Telefonijas pamati. Analogie un ciparu telefona aparāti. 

6.  Automātiskās telefona stacijas (ATS). Integrālā kvazielektroniskā ATS "Istok". 

7.  Elektroniskais ATS. Ciparu ATS uzbūves un darbības principi. MERIDIAN-1. 

8.  Daudzkanālu sakaru sistēmas. Daudzkanālu sakaru sistēmas ar frekvenču sadalīšanu. 

9.  Daudzkanālu sakaru sistēmas ar kanālu laika sadalīšanu.  

10.  Impulsa - kodu modulācija (IKM) ciparu informācijas pārraides sistēmās. 

11.  Analogās - ciparu iekārtas (ACI-30). Darbības principi. 

12.  ACI-30 lineārais trakts. Ciparu signālu reģeneratora darbības principi.  

13.   Plesiohronā Ciparu Hierarhija (PCH). Standarti E1/T1, E2/T2, E3/T3, E4/T4.  

14. Sinhrona Ciparu Hierarhija (SCH). Transporta mezgli (TN-AX) un Sinhronie Transporta 
Moduli (STM-1).  

15. SCH tīkli (point-to-point, ring).   

16. Analogie tehnoloģiskie telefona sakari  Dzelzceļa transportā . 

17. Transporta radiosakaru sistēmu klasifikācija. Radiofrekvenču diapazonu klasifikācija. 

18. Elektromagnētisko viļņu starojums. Maksvela  vienādojumi.. Viļņu vienādojumi. 

19. Radioviļņu izplatīšanas īpatnības (zemes, jonosfēras,  troposfēras viļņi).  

20. Antenas. Starojumu apstākli. Pārraides un uztveršanas antenu parametri un to mērījumi..  

21. Dzelzceļa radiostacijas antenas. ("Transports" sistēmas).  

22. Radiopārraides ierīces (RPI). RPI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radioraidītāju 
pamat parametri. 

23. Dzelzceļa transporta RPI analoga radiostacijas 66 PTM-A2-М (struktūrshēma). Frekvences un 
fāzes modulācija īpatnības. 

24. Raidītāju pamatkaskādu  īpatnības: pirmdevējģeneratori, daudzkāršotāji, modulatori un izejas 
kaskādes. RPI analogā radiostacijas 66 PTM-A2-М (principiāla shēma). 

25. Radiouztvērēju ierīces (RUI). RUI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radiouztvērēju 
pamatparametri. Dzelzceļa transporta RUI analogā radiostacijas 66 PTM-A2-?М 
(struktūrshēma). Frekvences un fāzes demodulācijas īpatnības. 

26. Radiouztvērēju  pamatkaskādu  īpatnības: izejas ķēdes, augstfrekvences pastiprinātāji, 
pārveidotāji, demodulātori (detektori), zemfrekvences pastiprinātāji. RUI analogā radiostacijas 
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66 PTM-A2-ČМ (principiāla shēma). 
27. Radioreleju  sakaru līnijas (RRSL). Virszemes RRSL. Jēdziens par platjoslas kanālu un 

radiostobru. Radiostobru frekvenču plāns. 
28. Ciparu radioreleju stacijas DR-240/1800 struktūrshēma un funkcionālā shēma. Darbības 

principi. Ciparu radioreleju stacijas SPECTRUM-II. 
29. Kosmiskie RRSL.  "INMARSAT-M" pielietošanas iespējas Dzelzceļa transportā. 

30. Transporta mobilās sakaru sistēmas. GSM-Railway standarts. Trankinga radiosakaru sistēmas. 

31.  Televīzija Dzelzceļa transportā. Radiolokācijas sistēmas 

32.  Transporta sakaru un informācijas sistēmas. Stāvoklis un perspektīvas Latvijas Republikā. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Telefonu aparātu pētījumi. 

2.  Starppunktu sakaru  pētījumi 

3.  Selektīvo dispečera sakaru  sistēmu PCDT-1M  pētījumi. 

4.  Analogās-ciparu ATS "Istok" un MERIDIAN-1 . Abonentu savienojuma principi. 

5.  Dzelzceļa radiostaciju antenas. ("Transports" sistēmas). 

6.  Radioraidītāju un radiouztvēŗēju parametru  pētījumu. 

7.  Dzelzceļa radiostacijas 66 PTM-A2-?М, PH-12B, ~ZR-3M. Lokomotīvju radiostacijas PB-1.  

8.  Vilcienu lineārie simpleksie radiosakari 

 
Studiju darbu nosaukumi 

1. Lokālo tīklu projektēšana 

2. Dzelzceļa maģistrālo sakaru līniju projektēšana 

3 Mobilo šūnu tīklu projektēšana 

4 Radio releju līniju projektēšana 

5 Dzelzceļa radiolokācijas sistēmu kontroles ierīču projektēšana 

6 Dzelzceļa televīzijas sistēmu  projektēšana 

7 Dzelzceļa radiotehniskas sistēmu aizsardzību projektēšana 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
EDR306 

 
Studiju priekšmeta nosaukums: Dzelzceļa vispārīgais kurss 
 (angļu valodā: The general course on railways) 
Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālā programma 
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.5 0 0.5 nav 

paredzēts 
ieskaite 

Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju priekšmeta autors: Dr. sci. ing., profesors D.Sergejevs 
Struktūrvienības nosaukums: Dzelzceļa transporta profesora grupa 
Studiju priekšmeta mērķis: apgūt informāciju par dzelzceļa tehnisko aprīkojumu, par 
galvenajiem  sakaru un signalizācijas līdzekļiem un to izmantošanas nosacījumiem, sliežu ceļu, 
staciju un dzelzceļa kustības organizāciju.  
Studiju priekšmeta uzdevumi: disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
Dzelzceļa tehniskais aprīkojums; 
Dzelzceļa kustības organizācija; 
Dzelzceļa sakaru sistēmas. 
Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi Stundas 
1. Dzelzceļa funkcionēšana. Tā vieta vienotā transporta sistēmā 2 
2. Dzelzceļa struktūra  2 
3. Dzelzceļa maršruti un to ekonomiskā efektivitāte 2 
4. Sliežu ceļi un to elementi.  2 
5. Sliežu ceļu krustojumi un pārejas   2 
6. Uzpildes stacijas.  2 
7. Lokomotīvju veidi  2 
8. Elektriskais kustīgā sastāva aprīkojums 2 
9. Lokomotīvju uzbūve. 2 
10. Vagoni to  savienošana  2 
11. Signālu klasifikācija un izmantošana   2 
12. Kustības vadības un sakaru sistēmas 2 
13. Staciju klasifikācija un aprīkojums   2 
14. Pasažieru stacijas to īpatnības.  2 
15. Loģistika. Komerciālie pārvadājumi un to organizēšana.  2 
16. Telemātika dzelzceļu transportā. Pārvadājumu automatizācija. 2 
 
Prasības klausītājiem: ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Ievads studiju nozarē. 
Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu vai angļu vai krievu valodās 
Literatūra 
1. Dzelzceļi. Vispārīgais kurss. Filipovs M. un citi. VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’, Rīga, 1996. 279 
lpp. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes un neklātienes 
Studiju līmenis Akadēmiskās un  bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārb. 
      0 4 2 0   2 ir paredzēts  KD, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa transporta telekomunikāciju tīklu un sistēmu organizācijas principus, 
shēmas, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas pārraides sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumā 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
 -   Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskas sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU,   
      DzTI  TSIS, 2000.  
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eko-Trends, 1998, 267 lpp. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc.,1995,636 

p.  
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
-   Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998.  
- Popovs V. Introduction to SDH. Lekciju konspekts. Riga: RTU, DzTI, 2001. 
- Popovs V. GSM standarta šūnu mobilas sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2003, 362.lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta šķiedru optisko sakaru līniju tehnoloģijas, ekspluatācijas un tehniskie 
raksturojumi. Jāprot strādāt ar transporta šķiedru optisko sakaru līniju, projektēt dzelzceļa transporta 
šķiedru optiskās sakaru līnijas. 
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Lekciju nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Dzelzceļa transporta telekomunikācijas sistēmas un ierīces. 

2.  Dzelzceļa telekomunikāciju tīkli (primārie un sekundārie tīkli, korporatīvie tīkli). 
 

3.  Modernie dzelzceļa sakaru tīkli, kuros izmanto ciparu informācijas pārraidi pa kabeļu, 
optiskajiem un radio kanāliem un traktiem. 

4.  LAN, MAN, WAN, FR, ISDN  dzelzceļa transportā. 

5.  Sinhronās Ciparu Hierarhijas tīkli (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) dzelzceļa transportā. 

6.  ATM tīkli un sistēmas dzelzceļa transportā. 

7.  Pilnīgi optiskie tīkli dzelzceļa transportā. Abonentu pieejas tīkli. 

8.  Transporta sakaru un informācijas sistēmas: stāvoklis un perspektīvas Latvijas Republikā. 

 
 
Laboratorijas nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 

Nr Laboratorijas nodarbību tēmas  

1. Mūsdienu telekomunikāciju tīkli (lineārais trakts). (4.st.) 

2. LAN konfigurācijas (8.st.) 

3. MAN un korporatīvo tīklu topoloģija (6.st.) 

4. SDH tīklu topoloģija (8.st) 

5. Dzelzceļa telekomunikāciju tīkli (6.st.) 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students 
saņem [1,1]. Literatūra aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa ciparu komutācijas sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids pilna un nepilna laika   
Studiju līmenis  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0 1 nav paredzēts  I 

Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa ciparu komutācijas sistēmu principus, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

-  V.Popovs. Analogie-ciparu integrālās ATS ('ISTOK'). (manuskripts). Rīga, RTU DzTI, 1998. 
- HICOM-300. Firma SIEMENS. 1996. 
- MERIDIAN 1. Firma NORTEL. 1996. 
J.Ločmelis. Ciparsignālu komutācijas sistēmas. Rīga: RTU, 1998. 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 50% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa ciparu komutācijas sistēmu aparatūras tehnoloģija, ekspluatācija un 
tehniskie raksturojumi, shēmas.  

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1. Informācijas ciparu plūsmu multipleksēšana.  

2. Komutācija PDH standartiem 

3. Kvazielektroniskā analogā -ciparu integrālā Automātiskā Telefonu Centrāle (ATC): IATCKE-
1,3 (ISTOK), “KVANTS” 

4. Privātās automātiskās telefonu centrāles stacijas: MERIDIAN 1 (NORTEL). 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus laboratorijas darbu izpildei un individuālu 
darba uzdevumu, kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids  pilna un nepilna laika 
Studiju līmenis  maģistra, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 1 0 2 ir paredzēts  D,I, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu principus, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
- V. Popovs  GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 
-  V.Popovs. Mobilo telefonu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. 
  Rīga:  RTU,  1999. 
- The Mobile Communications Handbook. Editor: J.D.Gibson. IEEE Press, 1999. 
- K.Fujimoto, J.R.James. Mobile Antennas Systems Handbook. Artech House, 1994. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu aparatūras tehnoloģija, ekspluatācijas un 
tehniskie raksturojumi, shēmas.  
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Dzelzceļa koplietošanas radiotehniskās sistēmas ar lielām un mazām apkalpošanas zonām...  
  

2.  Šūnu mobilo sakaru sistēmas (GSM, CDMA). 

3.  GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēmas 

4.  GSM- Railway standarts  

5.  IMT-2000, UMTS. 

6.  Transporta satelītu mobilo radio sakaru sistēmas. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta šķiedru optiskās pārraides sistēmas 
 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids  pilna un nepilna laika  
Studiju līmenis bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0   1 ir paredzēts   D,E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta šķiedru optisko sakaru līniju organizācijas principus, shēmas, 
parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas 
sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V., Nižnika K.  Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 

DzTI  TSIS, 2000., 70 lpp.  
3.  Козлов Л.Н, Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на  
                              железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
4. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
5.  Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
6.  Дональд Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,   
                              1998, 288 с.  
7. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru sistēmu tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmām , projektēt sistēmu elementus. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  sakaru līniju klasifikācija. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

2.  Šķiedru optiskās sakaru līnijas - lineārais  trakts 

3.  Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskās līnijās 

4.  Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes  

5.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

6.  Aktīvas (izstarotāji  ) šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

7.  Aktīvas (foto - uztvērēji ) šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

8.  Pasīvo elementu  šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

9.  Optisko kabeļlīniju konstrukcijas 

10.  Elektromagnētiskā ietekme starp optiskām līnijām. Pārejas vājinājumi un aizsardzība. 
 

11.  Pārejošo vājinājumu un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķinu metodes 

12.  Šķiedru optiskās kabeļlīnijas drošums. Maģistrālās šķiedru optiskās kabeļlīnijas drošuma 
aprēķins.  

13.  Transporta šķiedru optisko kabeļlīniju projektēšana, celtniecība un likšana 

14.  Plesiohronas ciparu hierarhija (E1-E4, T1-T4). 

15.  Transporta šķiedru optisko kabellīniju parametru mērījumi un monitorings 

16.  Transporta  šķiedru optisko sakaru līniju stāvoklis, attīstības  perspektīvas  Latvijas Dzelzceļā 
un pasaulē. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Vienmodu  šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 

2.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 

3.  Šķiedru optisko sakaru līniju parametru pētniecības 

4.  Parejošā vājinājuma un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķins 

5.  Maģistrālo šķiedru optisk kabellīniju drošuma aprēķins. 

 
Kursa darbu nosaukumi 

1. Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 
2. Daudzmodu šķiedru optisk sakaru līniju parametru aprēķins 
3 Parejošā vājinājuma un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķins 
4 Maģistrālās kabeļlīnijas drošuma aprēķins 
5 Šķiedru optisko  sakaru līniju projektēšana 
6 Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
7 Lokālo tīklu šķiedru optisko līnijas projektēšana 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru 
līnijas  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids  pilna un nepilna laika  
Studiju līmenis  bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 
Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

D
aļa  

Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārb 

   0 3 1 0   2 ir paredzēts    E 
 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa sakaru līniju parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai 
prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas sistēmas dzelzceļa transporta 
uzņēmumā 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. 
      Rīga: RTU,   DzTI,  TSIS, 2000. 
2. Popovs V. Transporta sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI, TSIS, 2003. 
3. Козлов Л.Н., Кузьмин В.И.Линиии автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
4.Optical fibre cables for telecommunications and data networks. Tampere (Finland):  
           Helkama  Bica OY, 1999, 128 p.  
 5. Убайдуллаев Р. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 2000. 
 6. Дональд Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной 
           оптике. М.: ЛОРИ, 1998, 288 с.  
7. Popovs V., Golovins Je.Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums. Rīga: RTU, 
DzTI, TSIS, 2004, 105 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras 
tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru 
sistēmu, projektēt sistēmas elementus. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1. Dzelzceļa transporta telekomunikāciju līniju klasifikācija 

2. Elektromagnētiskie lauki simetriskajās, koaksiālajās un optiskajās līnijās.  
 

3. Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskajās līnijās 
4. Vienmodu šķiedru optiskās sakaru līniju parametru aprēķina metodes  
5. Daudzmodu šķiedru optiskās sakaru līniju parametru aprēķina metodes 
6. Aktīvie (izstarotāji un foto -uztvērēji ) un pasīvie elementi šķiedru optiskajās sakaru 

līnijās. 
7. Optisko kabeļu līniju konstrukcijas 
8. Dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru līniju projektēšana, būvniecība un 

aizsardzība. 
 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Simetrisko sakaru līniju kabeļu parametru pētīšana 

2.  Koaksiālo sakaru līniju kabeļu parametru pētīšana 

3.  Optisko sakaru līniju kabeļu parametru pētīšana 

4.  Automātikas, telemehānikas un sakaru līniju nevienveidību impulsu mērījumi 

5.  Transporta sakaru līniju savstarpējās ietekmes un aizsargātības pētīšana 

6.  Trokšņa mērīšana tonālās frekvences kanālā 

7.  Rimšanas mērījumi līnijās un sakaru kanālos 

8.  Drošību sakaru līniju parametru pētīšana 

Studiju darbu nosaukumi 
1. Dispersiju  simetrisko sakaru līniju parametru ciparu analīze 
2 Dispersiju  koaksiālo sakaru līniju parametru ciparu analīze 
3 Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 
4. Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 
5 Pārejas vājinājumu un aizsargātības aprēķins šķiedru optiskajās kabeļu līnijās 
6 Maģistrālās kabeļu līniju drošību aprēķins 
7 Šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
8 

Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 

9 
Lokālo tīklu šķiedru optisko līniju projektēšana 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu darba 
uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Vispārējā socioloģija (HSP377) 
 
Mācību spēks: Dr.soc., asoc.prof. Gunārs Ozolzīle, 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids: akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  Mācību priekšmets “Vispārējā socioloģija” ir loģisks 
turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām 
sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast cilvēku sociālās rīcības 
un sociālo attiecību mehānismus.   
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:   
− Iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas 

likumsakarībam un svarīgākajām problēmām. 
− Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos 

procesus. 
 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1.Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
2.Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.:Zvaigzne ABC, 2002. 
3..Mūrnieks E.Vispārējā socioloģija.1,2.dala. R.: RTU, 1993. 
4.Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli “Vispārējās 
socioloģijas” kursā). R.: RTU, 2000. 
5.Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: LPA,1998. 
6.Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
7.Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981.  
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās nodarbībās 
diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: sociāli 
humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) socioloģijas kā zinātnes 
vieta un nozīme sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvē.  
3) sociālie procesi un izmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
 
Vispārējās socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Socioloģijas priekšmets  (2 stundas)               
2. Socioloģiskās teorijas.(4 stundas)          
3. Kultūra.  (2 stundas)                                         
4. Sociālā struktūra. (2 stundas) 
5. Socializācija (2 stundas)                                                   
6. Sociālās grupas un organizācijas. ( 2 stundas)                            
7. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.( 2 stundas) 
8. Sociālā stratifikācija. ( 2 stundas)                                        

9. Etniskā un rasu nevienlīdzība.  ( 2 stundas)                                  
10. Dzimumnevienlīdzība.  (2 stundas)                                              
11. Ģimene  ( 2 stundas) 
12. Reliģija  ( 2 stundas) 
13. Moderno sabiedrību attīstība  ( 2 stundas) 
14. Socioloģisko pētījumu  projektēšana un datu vākšanas metodes ( 4 stundas) 
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Studiju priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Vadības socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 375 
 
Priekšmeta statuss: ierobežotās sociāli humanitārās izvēles priekšmets 
 
Mācību spēks:  Ronalds Taraškevičs, 
         Dr.sc.oec., asoc.profesors 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: dot pamatzināšanas par pārvaldes (t.sk.ražošanas) sociāliem 
aspektiem, izpratni par sociālo procesu vadību. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:  - veidot izpratni par darbinieka vietu sociālo attiecību sistēmā; 
- izprast ražošanas uzņēmuma kā sociālas sistēmas funkcionēšanu;  - izprast darba un darba 
organizācijas efektivitātes pilnveidošanas sociālos nosacījumus. 
 
Mācību grāmatas:  

1. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). – Rīga: 1993. 

2. E.Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts).- Rīga: 1992. 

3. G.Ozolzīle. Socioloģija. Rīga: 1998. 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Mazās grupas un personības  socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 376 
 
Mācību spēks:  Laila Girsova, lektore 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par 
sociālajā  mikrovidē notiekošajiem psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem procesiem. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
dot priekšstatu par šādiem mikrosocioloģijas (mazās grupas un personības socioloģijas) 
galvenajiem jautājumiem: 
− Mazās grupas un personības socioloģijas kā mikrosocioloģijas nozares aktualitāte un 

problemātika ; 
− Metodoloģiskās bāzes dažādība personības un mazās grupas pētījumos; 
− Personības būtība no mikrosocioloģiskā viedokļa; 
− Socializācijas procesa socioloģiskās analīzes pamatprincipi. Gendera socializācija. 

Marģinalitāte un deviācija. 
− Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi mazajās grupās; 
− Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
− Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
− Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
− Mazās grupas un personības socioloģija. Lekciju konspekti. R.: RTU, 1994. 
− Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. 1., 2.daļa. R.: RTU, 1993. 
− Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: LPA, 1998. 
− Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
− Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981. 
− Smelser N Sociology. New – Jersey, 1988. 

 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais darbs, eseja 
- analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: kontroldarbs – izvēloties 
vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par mikrosocioloģiskām teorijām, autoriem un 
fenomeniem. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
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 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati :   1) Marģinalitātes undeciācijas aktuālākās 
problēmas mūsdienās. 2) Grupu dinamikas tendences un pretrunas. 
 
Mazo grupu un personības socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Mazās grupas un personības socioloģijas priekšmets, aktualitāte un problemātika. Izplatītākie 

teorētiskie virzieni mazās grupas un personības mikrosocioloģiskajos pētījumos. (2 stundas) 
2. Personība no mikrosocioloģijas viedokļa. Personības struktūra un tipoloģijas paņēmieni. 

E.Šostroma manipulācijas un aktualizācijas teorija  (2 stundas) 
3. E.Šostroma praktiskā metode personības aktualizācijas līmeņa noteikšanai. Praktiskā 

nodarbība. (2 stundas) 
4. Socializācijas process no mikrosociooģijas viedokļa. Gendera socializācija. E.Berna 

scenāriju teorija. Deviācija un marģinalitāte. (Teorija – 2 stundas, praktiskā nodarbības  - 2 
stundas); 

5. Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi. Organizāciju tipi. R.Rutingera 
organizāciju kultūras tipoloģijas teorija un praktiskā mtode. (Teorija – 2 stundas. Praktiskās 
nodarbības – 2 stundas); 

6. Grupas polarizācijas un normalizācijas procesi. Ingrupas favorītisms, autgrupas 
diskriminācija un starpgrupu agresivitāte. Grupveidīgā domāšana, konformistiskie procesi 
mazajā grupā. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas); 

7. Konfliktsituācijas mazajā grupā. Dominēšanas un pakļaušanās mehānismi. Līderības 
mikrosocioloģiskā analīze. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas); 

8. Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos - aptauja, intervija, 
sociometrija, fokusa grupa, sociometrija, referentometrija. (Teorija – 2 stundas, praktiskās 
nodarbības – 4 stundas). 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Politoloģija 
 
Šifrs:   HSP 378 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:    Mācību kurss “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un 
papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. 
Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās 
sabiedrības veidošanos mūsu valstī.   
   Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, sabiedrības politiskās 
sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas likumsakarībām kā arī starptautisko attiecību 
dažiem aspektiem. Daudzus jautājumus jāprot skatīt demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas 
kontekstā. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
            Zināšanas 

1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas 
likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.   

2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko attiecību 
galvenajos jautājumos. 
 

            Prasmes 
   
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā 
notiekošos politiskos procesus. 
  
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992. 
2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998. 
3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999. 
4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991. 
5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993. 
6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998. 
7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992. 
8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998. 
10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU, 1991. 
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11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991. 
12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  
13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.  
       
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.  
    
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:   1) kursa ievada diskusija: sociāli humanitāro 
mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) politikas zinātne un praktiskā politika; 
3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un problēmas Latvijā. 
 
Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs: 
 
1.  Politoloģijas priekšmets  ( 2 stundas)                     
2. Vara un varas leģitimitātes problēma   ( 2 stundas)                             
3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)                        
4. Politiskā teorija ( 2 stundas)                                                
5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas  likumsakarības  ( 2 stundas)                                                       
6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas  ( 4 stundas)                                 
7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)                                             
8. Politiskās partijas un interešu grupas.   ( 2 stundas)                           
 9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)                                                   
 10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)                                           
 11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie režīmi. ( 4 stundas)                      
 12. Nedemokrātiskie politiskie režīmi. ( 2 stundas)                                 
 13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas  ( 2 stundas)                                                    
 14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un  problēmas. ( 2 stundas)                                                        
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Studiju priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Latvijas politiskā sistēma 
 
Šifrs:   HSP 379 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo studiju 
programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

• Iepazīstināt studentus ar Latvijas politiskās sistēmas vēsturi; 
• Attīstīt izpratni par demokrātisko vērtību sistēmu; 
• Palīdzēt izprast un analizēt sabiedrības politiskās sistēmas darbību; 
• Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos. 
 

Mācību grāmatas:  
 Ievads politikā. R., 1998. 

Politika Latvijā. R., 1999. 
Ā.Šilde. Pirmā Republika. R., 1993. 
Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993. R., 1998. 
Jānis Ikstens. Politikas pamati. R., 2001. 
U.Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā. R., 1998. 
R.Ābelnieks. Latvija 20.gadsimtā. 
www.politics.lv 
 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem jautājumiem, izmantojot 
papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijas izklāstītas vielas 
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  
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1.Sabiedrības politisko kultūru ietekmējošie faktori un politiskās kultūras pilnveidošanas 
iespējas. 
2. Sabiedrības integrācijas problēmas Latvijā. 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Politiskā sistēma, tās pamatelementi un tipi. 
2. Latvijas valsts izveidošanās politiskie procesi. 
3. Latvijas Republikas parlamentārais posms. 
4. Autoritārais režīms Latvijā (1934.-1940) 
5. Okupācijas varas Latvijā. 
6. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.  
7. Demokrātiskas un tiesiskas valsts veidošanās. 
8. Politisko partiju sistēma Latvijā. 
9. Latvijas sabiedrības politiskā kultūra. 
10. Latvijas politiskās sistēmas stabilitātes problēmas.  
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Nosaukums:  Apvienotā Eiropa un Latvija 
 
Šifrs:   HSP 380 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo studiju 
programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
− Iepazīstināt studentus ar starptautisko attiecību sistēmas darbību un to ietekmējošiem 

faktoriem; 
− Attīstīt izpratni par Latvijas ārpolitisko izvēli – integrāciju NATO un Eiropas Savienībā; 
− Informēt par NATO un Eiropas Savienības institūcijām un darbības principiem; 
− Analizēt Eiropas Savienības kopīgās politikas un uz šīs analīzes pamata veidot priekšstatu 

par to, ko Latvijai varētu dot līdzdalība tajā.. 
 

Mācību grāmatas:  
− Andris Ozoliņš. Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu?, R., 1992. 
− Latvija ceļā uz Eiropas Savienību., R., 1994. 
− Paskāls Fontēns. Desmit tēmas par Eiropas Savienību., R., 1995. 
− Latvija un Eiropas Savienība., R., 1995. 
− Tālavs Jundzis. Latvijas drošība un aizsardzība., R., 1995. 
− Īsi par Eiropas Savienību., Luksemburga, 1995. 
− Latvija un Eiropas savienība., R., 1995. 
− Eduards Bruno Deksnis. Eiropas Savienība: mīti un īstenība., R., 1996. 
− Guntars Ābols. Kāpēc Eiropa?, R., 1996. 
− Uģis Šics. Latvija ceļā uz NATO., R., 1996. 
− Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās…integrācija un  
− suverenitāte., R., 1998. 
− Uldis Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā., R., 1998. 
− Uldis Augstkalns, Ainārs Dimants.  Es un ES: 30 jautājumi un atbildes., R., 1999. 
− Gunta Misāne. ES un  ES., R., 1999. 
− Ieva Kalniņa , Agita Strazda. Eiropas savienības reģionālā politika un strukturālie fondi., R., 

1999. 
− http:/ europa.eu.int 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
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Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem jautājumiem, izmantojot 
papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
1. Latvijas ārpolitiskās izvēles iespējas un tās determinējošie faktori. 
2. Priekšrocības un trūkumi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Latvija ģeopolitiskā skatījumā. 
2. Latvijas valsts politiskās stabilitātes problēmas. 
3. NATO un Latvijas drošība. 
4. Eiropas Savienības izveidošanās un attīstība. 
5. Eiropas Savienības institūcijas. 
6. Eiropas Savienības kopējās politikas. 
7. Eiropas savienības budžets. 
8. Eiropas savienības monetārā politika. 
9. Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 
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Mācību spēks:  Dr. Sc. Lekt. A. Ziravecka 
Mācību priekšmeta nosaukums: angļu valoda  
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas 
Studiju līmenis:bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
 

Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu (lasīšanā, teksta 
izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas komponenti, 
izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli ekonomisku 
tematiku  4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju rakstīšana, u.c.).  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
1. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. 
2. Raymond Murphy. English Grammar in Use; a self-study reference and practice book for intermediate 

students, with answers, Cambridge, 1998. 
3. Finn Bergskaug, Erik Sandvik. Basic Technical English, R., 1997. 
4. Understanding Telecommunications. Sweden, 1991, 2001. 
5. Rankis I., Electronics, Riga, RTU, print.on CD – 2003. 
6. Dažāda jaunākā tehniskā literatūra angļu valodā , atbilstoši profesionālo bakalauru specialitātei. 
7. Jaunākā Cliff’s , Barron’s, Longman TOEFL mācību grāmata. 
8. A  Guide to Business Letter Writing. Riga, 1991. 
9. Angļu – Latviešu Enerģētikas un Elektronikas Vārdnīca, 1995. 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana angļu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot 
individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, izklāsts un apspriešana. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu valodas prasmes visos 
runas veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti veic divus pārbaudes testus par 
apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, 
un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 
 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; veic kooperatīvu 
darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  Diskusijas: studentu dzīve, 
aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; individuāls, 
patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; eseju rakstīšana. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms RTU; sociāli-
ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā runājošajās valstīs. 
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Mācību spēks:  prakt. Doc. I. Siliņa 
Mācību priekšmeta nosaukums: vācu valoda  
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas 
Studiju veids: akadēmiskā 
Studiju līmenis:bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
 

Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu (lasīšanā, teksta 
izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas komponenti, 
izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli ekonomisku 
tematiku 4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju rakstīšana, u.c.).  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
Periodikas materiāli:  

1. R. Stang PC. Ratgeber fur Laien und Profis, Wiesbaden, 1995. 
2. Adelheid Möffgen „Deutsch für den Berut”, Verlag für Deutsch, 2000. 
3. Heike Dreyer, Richard Schmitt Lehr – und Übungshuch der deutscher Grammatik, Max Hueber 

Verlag, 2002. 
4. Eichheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlag, 1998. 
 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana vācu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot 
individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, izklāsts un apspriešana. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas vācu valodas prasmes visos runas 
veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti veic divus pārbaudes testus par 
apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, 
un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 
 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; veic kooperatīvu 
darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  Diskusijas: studentu dzīve, 
aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; individuāls, 
patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; eseju rakstīšana. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms RTU; sociāli-
ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā runājošajās valstīs. 
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Mācību priekšmeta nosaukums: Franču valodas pamatkurss 
Mācībspēks: Lekt. Ingrīda Otlāne 
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju virziens:  
Studiju līmenis: profesionālie bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: (4 KP) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: teorētiskas pamatzināšanas fonētikā, kā arī gramatikas minimuma un 
nepieciešamā vārdu krājuma apguve. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
 
1) franču valodu pamatu apguve- gramatikas minimums un nepieciešamais vārdu krājums;  
2) prasme sazināties, izspēlējot dažādu sadzīves situāciju lomu spēles  

(iepazīšanās, attiecības sabiedrībā, ģimene, māja, jauniešu dzīve, darbs, brīvais laiks utt.) 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts: 
 

1. M. Verdelhan, M. Verdelhan, P. Dominique, J. Girardet “ Nouveau Sans Frontières 1”, Clé 
international, 1985 

2. ( ibid.) Cahier d’exercices, 1988 
3. Y. Berchiche, M. Dubois, R. Mimran “ Cours de la Sorbonne”, Clé international, 2000 
4. D. Abry, M-L. Chalaron “ Phonétique”, Hachette, 1994 

 
Mācību priekšmeta mācīšanās metode: produktīvā un reproduktīvā: mutisku, rakstisku, klausīšanās un 
pārskata uzdevumus pildīšana, diktātu rakstīšana. 
 
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi: 
 
Tiek vērtēts: 1) apgūtās teorētiskās zināšanas franču valodas gramatikā, pamatzināšanas fonētikā un pareizrakstībā; 

2) pareizrakstības iemaņas (diktāts); 
3) lomu spēles- dažādas ikdienas dzīves situācijas – grupās pa divi. 
4) Kontroles veids: Ieskaite ietver gramatisku testu un atbildes uz jautājumiem par nezināmu īsu teksta 

fragmentu, lomu spēles grupās pa divi un klausīšanās vingrinājums ar uzdevumu.  
 
Mācību priekšmeta situāciju apraksti un analīze:  
 
Studenti apgūst franču valodas gramatikas minimuma pamatzināšanas, kā arī fonētiskās sistēmas likumsakarības un 
mācās tās praktiski izmantot; veic izrunas vingrinājumus, raksta diktātus, izspēlē dažādas lomu spēles. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
 
Regulārs, patstāvīgs darbs, izrunas, pareizrakstības un gramatikas vingrinājumu veikšana, lasīšana, 
klausīšanās, diktātu rakstīšana. 
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Akadēmiskā personāla dzīves un darba 
gājums 
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 CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds , vārds:            Aleksandrs Andronovs 

2. Dzimšanas gads un vieta:    1937, Maskava 

3. Pilsonība, LR pers.kods   LR iedzīivotājs, 200937-10122 

4. Izglitība (gads, mācību iestādes nosakums):  Augstākā izglitība, Maskavas Aviācijas 
Tehnoloģiskais  institūts, 1955-1960. 
 
5. Akadēmiskie nosaukumi un zinātnieskie grādi (gads):  
1992.   Dr.h.inž.: Latvijas Zinātnes Padome. 
1976.  Teh.zin. doktors: Kijevas Civilās aviācijas inženieru institūts, Kijeva. 
1967.  Teh.zin.kand.: Centrālais ekonomiski  matemātisks institūts, Maskava. 
1960. Inženieris mehāniķis: Maskavas Aviācijas tehnoloģiskais institūts. 
6. Darbs (darba vietu nasaukumi,  ieņemamie amati, gadi ): 
No 1999.       RTU transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma          profesora 

grupas vadītājs. 

1978- 1998.  RAU Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedras vadītājs. 
1968-1977. Civilās Aviācijas vadības automatizēto sistēmu centralā zinātniski       pētnieciskā 

institūta nodaļas  vadītājs. 
1966-1968.  RAU zinātniskais darbinieks.  
1960-1962    Rīgas Civilās aviācijas eksperimentālā rūpnīca Nr. 85,  

inženieris-konstruktors.      
 

7. Valodas:  Krievu, latviešu, angļu, vācu valodas 
 
8.Pamatkursi:  Transporta procesu datormodelēšana, Transporta vadības diskrētie modeļi, 
Statistiskās metodes transportā,  Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas matemātiskās 
metodes.  
 
9. Zinātnes nozares (zinātniskā darba virzieni): Varbūtību teorija, matemātiskā statistika,  
gadījuma procesi, grafu teorija un tīkli,  transporta sistēmu modelēšana un optimizācija. 
 
10. Publikācijas: 200 zinātniskās publikācijas, t.sk. 20 mācību un  metodiskās publikācijas. 
 
11.  Piedalīšanās zinātniskās un līdzīgās organizācijās: 

• Latvijas automātikas nacionalās asociācijas loceklis, 
• Latvijas imitācijas un modelēšanas asociacījas domes loceklis, 
• Žurnāla “Automātika un skaitļošanas tehnika” redkolēģijas loceklis, 
• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis, 
• Amerikas statistiskās asociācijas loceklis. 
 
12. Apbalvojumi:  Latvijas Republikas nopelniem bagāts zinātņu darbinieks (1990). 
13. Darba adrese:  1, Lomonosova, Rīga, LV-1019 Latvija, tālrunis: 7 089980 
14. Mājās adrese:    21-7, Tomsona iela, Rīga, LV-1013 Latvija, tālrunis:  7 371576 
15. Fakss:  7 089968 
16. E-mail: andronov@ tti.lv ;   lora@mailbox.riga.lv 
 
Datums                                                                                                       Paraksts 
21.09.2005.g. 
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CURRICULUM  VITAE 
 

                        Skolas iela 32-110 
        Jūrmala LV-2016 

                Latvija  
Mob.tāl 9288941 

Alfrēds Asars 
 
Darba 

pieredze 

 
2002.g. – pašreiz  Rīgas Tehniskā Universitāte 

lektors 
 

Sertifikāti  
Sun Certified  System Administrator 

Sun Certified Network Administrator 

Cisco Certified Network Associated 

 
 

Izglītība 

 

 
 
2002.g- pašreiz         Rīgas Tehniskās Universitātes doktorantūra 
 
1997.g.- 1999.g.        Rīgas Aviācijas Universitātes maģistratūra 
                                              specialitāte : telekomunikācijas 

                                 Grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds 
 
1993.g. - 1997. g.      Rīgas Aviācijas Universitātes                                                                               
   Radioelektronikas un Datorsistēmu fakultāte 
                                 Grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds 

 
Papildizglītība  

• Implementing Cisco MPLS 
• Building Scalable Cisco Internetworks 
• Solaris 2.x System Administration Part II 
• Solaris 2.x Network Administration 
• Solaris 7 Administration 

 
Mācību kursi Integrēto pakalpojumu ciparu tīkli 

Datortīklu analīze un projektēšana 
Datorsistēmu veiktspējas novērtēšanas metodes 
Modernie datortīkli 

Papildu 

iemaņas 

 
Valodas:  latviešu, krievu, angļu 

 
Publikācijas: 7 zinātniskās publikācijas 
  
2005. gada 1. septembrī 
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DZĪVES APRAKSTS 
         

        Uldis Augstkalns 
 

Dzimšanas datums:   10.01.1947.  
Tautība:    Latvietis 
Adrese:      Kurzemes prosp. 120 – 17, Rīga, LV –1069, Latvija 
Tālrunis:    7421675 
Izglītība:  
2002. Dž.Maršala Eiropas drošības studiju centrs kurss “Eiropas drošības 

arhitektūra un kolektīvās drošības nākotne” 
1970. - 1973.      Latvijas Valsts universitāte aspirantūra, Rīga, Latvija  
1965. - 1970.  Rīgas Politehniskais institūts, Elektroenerģētikas fakultātes 

students, Rīga, Latvija 
 1954.-1965.    Rīgas 45.vidusskola, Rīga, Latvija 
    
Darba pieredze:  
1974. - 
līdz šim laikam   asistents, vecākais pasniedzējs, kopš 1983.gada docents 
 Rīgas Politehniskajā institūtā (Rīgas Tehniskajā universitātē), no 

1986.gada līdz 1994.gadam katedras vadītājs 
1997. -1998.    LR Aizsardzības ministra padomnieks 
1999.  
līdz šim laikam LR Aizsardzības ministrijas Militārās izglītības un zinātnes 

koordinācijas nodaļas vadītājs 
 
Intereses:   Politika, vēsture. 
  
 
Valodas:  Vācu, krievu -brīvi 
    daļēji angļu  
  
     
    
 
 
Uldis Augstkalns  
 
 
 
2005. gada 22. oktobris   
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Līgas Biezās 
dzīves un darba gājums 

 
Personas kods       200735-10633 
Dzimšanas vieta    Latvija, Mārcienas pagasts 
Dzīvesvieta            Rīga, Slāvu iela 15, dz.13 
Izglītība                 1954. - 1959. - LVU Fizikas un matemātikas fak.,  

             studente 
1970- 1973. - Latvijas ZA Fizikas inst., Matemātikas  

     laboratorija, aspirante 
Zinātniskie grādi un akadēmiskie nosaukumi 

1975. -  fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte 
1980. -  docenta nosaukums Augstākās matemātikas katedrā 
1992. - matemātikas doktora zinātniskais grāds par disertāciju "Dinamisko sistēmu 

izšķires problēmas daudzdimensiju telpā" 
Nodarbošanās 

1962.- 1967. - asistente RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1967.- 1970. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1973.- 1978. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1978.- 1982. - docenta v.i., vēlāk docente RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1982.- 1987. - RPI Augstākās matemātikas katedras vadītāja, docente RPI Augstākās 

matemātikas katedrā 
kopš 1987. - docente RPI (vēlāk RTU) Augstākās matemātikas (vēlāk 

Inženiermatemātikas) katedrā, vēlāk Inženiermatemātikas institūta 
Diskrētās matemātikas un matemātiskās informātikas profesora 
grupā, Inženiermatemātikas katedrā. 

Zinātniskās publikācijas (skaits) 
Raksti zinātn. žurnālos, rakstu sējumos, konferenču tēzes - 13 
Citas zinātniskas publikācijas - 3 

Publicētā mācību literatūra (skaits) 
Mācību līdzekļi - 17 
Metodiskie raksti - 3 
Akadēmisko kursu programmas - 10 

Zinātniski pētnieciskā darbība (tēma) 
Diferenciālvienādojumu dinamiskās sistēmas, izšķires problēmu kritēriji 
daudzdimensiju telpā 

Metodiskā darba galvenie virzieni 
1. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā - trīs izdevumi, "Zvaigzne", 1984., 

1986., 1996. 
2. Mācību līdzekļi iestājpārbaudījumiem RTU, 10 izd. 

Akadēmiskie kursi 
1967.- 1998. - Augstākā matemātika un inženiermatemātika 
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds, uzvārds: 
 

Viktors Boicovs 

2. Dzimšanas gads, diena, vieta 
 

Krievija,  Kaļinina, 1946. g. 28. augustā, 
Personas kods: 280846-11495 

3. Pašreizējā darba vieta un  
      ieņemamais amats: 

Informātcjas sistēmu augstskola Asociatīvas profesors. 

4. Izglītība: 
 

1968.g.-1973.g.  Rīgas Civiļās aviācijas institūtas,    
Automātikas  un skaitļošanas  fakultāte,  students; 
1976.g.-1979.g. Rīgas Civiļās aviācijas institūtas, aspirants. 

5. Akadēmiskie nosaukumi un  
      zinātniskie grādi: 
 

1979.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute tehnisko zinātņu 
kandidāts, ( diplomsTH № 034584); 
1987.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute datorsistēmu un 
datu  pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms ДЦ № 
000367); 
 1992.g. Rīgas aviācijas universitātas inženieru zinātņu 
doktors ( diploms G-D  № 000030);. 
1995.g. Rīgas aviācijas universitātas datorsistēmu un datu  
 pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms G-D  № 
000030). 

6. Darba vietu nosaukumi,  
      ieņemamie amati (gadi): 

 1973.g.-1976.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas inženiers; 
 1979.g.-1987.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas 
 pasniedzējs; 
 1987.g.-1992.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas docents; 
 1992.g.-1999.g.  Rīgas aviācijas universitātas docents; 
 1999 g.-2002.g.   Rīgas Tehniskās universitātas docents; 
  no 2002 g. lidz pašlaiks  Informātcjas sistēmu menedžmenta 
augstskola Asociatīvas profesors. 

7. Kvalifikācijas  
      paaugstināšana: 

 Microsoft Certified Trener kursos iegūt sertifikāts, Baltijas    
Datoru akadēmija 1998 g.  

8. Publikācijas: 60 zinātņu un 15 metodisko publikācijas 
9. Darbošanās zinātniskās un  
      līdzīgās organizācijās: 

RTU Docents, ISA. Asociatīvas profesors, 
GRANDS 03,160 Datoru sistēmu rekonfigurēšanas 

10.  Starptautiskā sadarbība: Ikgadā starptautiskā konferencijjā uzstāšanās 
LIGUMI ar šveiciešu SIA “Avicomp-servis” un itālišu  SIA “Netsynt” 

11.  Valodu zināšanas: Krievu, Anglu. Latvišu 
12.  Pētniecības galvenie  
       virzieni: 

Datoru tīkla projekta izstrāde apvienībai GRINDEX 1992 g.; 
Telefonnu staciju tehniskā proekta izstrādē RA VEF 1993 g. 

13.  Lasāmie pamatkursi: Operētājsistēmas, Informacijas tehnoloģijas, Objektorienteta programmešana, Loģiska 
programmešana. 

14. Uzziņas darbā: Informācijas sistēmu augstskola, RTU 
15.  Adrese: Lomonosova 1, LV-1019, Rīga 
16. Mājas adrese: Brantkalna 14 – 5, LV-1082, Rīga 
17. Mājas tālrunis: 7-581459 
18.  Ofisa tālrunis: 7-100593 
        Ofisa fakss: 7-241591 
        E-mail: boicov@yahoo.com 
 
Datums  26.04.04. 

Paraksts            /   V. Boicovs.   / 
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Jevgenijs CARKOVS 

 

Professor Jevgenijs CARKOVS (Ye. TSARKOV) 
Professor of Probability Theory and Mathematical Statistics 
Specialized Institute of Mathematical Statistics,  
Faculty of Computer Science an Information Technology, 
Riga Technical University 
Meza iela 1/4, 438  
Riga, LV 1048 
Latvia 
Phone: +371 708 9517 
Fax: +371 782 0094 
E-mail: carkovs@latnet.lv 

  
Born: December 8, 1935, Rostov-on-Don, Russia 
  
Interests:  

• Probability Theory 
• Mathematical Statistics 
• Stochastic Differential Equations 
• Markov Dynamical Systems 
• Stochastic Analysis of Securities 
• Dynamical Systems 

 Languages: Russian, Latvian, Ukrainian, English 
  
Education  

• Chernovtsy State University (Faculty of Physics and Mathematics), Ukraine, 1959 
• Dr.math. (Candidate of Science in former USSR, Ph.D. in Western countries), University of Latvia, 1966 
• Dr.habil.math. (Doctor of Science in former USSR), Mathematical Institute of Ukraine, Kiev, 1983 

 Experienc:  

• Researcher, Senior Researcher, Scientific Secretary, Computing Centre, University of Latvia, 1962-1968  
• Associate Professor, Chernovtsy State University, Ukraine, 1968-1972 
• Head of Laboratory, Computing Centre, University of Latvia, 1972-1979  
• Head of Chair, Riga Technical University, 1979-1995  
• Professor and Director, Specialized Institute of Mathematical Statistics, Faculty of Computer Science and 

Computer Engineering, Riga Technical University, 1995 - 
• Professor, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia, 1984 
• Visiting Scholar and Professor at: 
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- Science & Technology University of Hong Kong (Hong Kong), 1995, 1996  
- Michigan State University (East Lansing, USA), 1996  
- California Institute of Technology (Los Angeles, USA), 1996 
- Linkoeping University (Sweden), 1994, 1995 
- Bremen University (Germany), 1993 
- Nish University and Belgrade University (Yugoslavia), 1989. 

 Professional Activities and Memberships  

• Elected Member, International Statistical Institute, 1993 
• Member, American Mathematical Society, 1991 
• Member, Kiev Mathematical Society, Ukraine, 1990 
• Member, Latvian Mathematical Society, 1993 
• Member, Editorial Board for International Journal Random Operators and Stochastic Equations, 1996 

 Main Courses  
Riga Technical University and University of Latvia:  

• Probability Theory and Mathematical Statistics 
• Funkcional Analysis 
• Differential Equations 
• Stochastic Processes 
• Markov Processes 
• Testing Statistical Hypotheses 
• Stochastic Analysis of Securities Market 

 Recent/Representative Publications  

• J.Carkov. Random Perturbations of Functional Differential Equations, 1986, Riga: Zinatne, 421 p. (in 
Russian). 

• Ye.Tsarkov. Averaging and stability of cocycles under dynamical systems with rapid Markov switching. - 
Exploring Stochastic Laws, VSP, Utrecht, The Netherlands, 1995, pp.469-479. 

• L.Katafygiotis, Ye.Tsarkov. On stability of linear stochastic differential equations. - Random Operators 

and Stochastic Equations, 1995, vol.3, N 4, pp.352-365. 
• M.Sverdan, Ye.Tsarkov. Special finite-difference approximations of flow equations in terms of stream 

function vorticity and velocity components for viscous incompressible liquid in curvilinear orthogonal 
coordinates. - Comment. Math. Univ. Carolinae, 1993, vol.34, N 2, pp.165-174 

• L.Katafygiotis, Ye.Tsarkov. Mean-square stability of linear dynamical systems with small Markov 
perturbation. I. Bounded coefficients. - Random Operators and Stochastic Equations, 1996, vol.4, N 2, 
pp.133-154. 

• L.Katafygiotis, Ye.Tsarkov. Mean-square stability of linear dynamical systems with small Markov 
perturbation. II. Diffusion coefficients. - Random Operators and Stochastic Equations, 1996, vol.4, N 3, 
pp.257-278. 

• L.Katafygiotis, Ye.Tsarkov. Mean-square stability of linear dynamical systems with small Markov 
perturbation. III. Markov impulse perturbations. - Random Operators and Stochastic Equations, 1996, 
vol.4, N 4, pp.378-400. 

• K.Shadurskis, Ye.F.Tsarkov. On diffusion approximation and stochastic stability. - Theory of Stochastic 

Processes, 1996, vol.18, N 2, pp.81-95. 
• L.Katafygiotis, C.Papadimitriou, Ye.Tsarkov. Mean-square stability of linear stochastic dynamical systems 

under parametric wide-band excitations. - Probabilistic Engineering Mechanics, 1997, vol.12, N 3, pp.137-
147. 

• L.Katafygiotis, C.Papadimitriou, Y.Tsarkov. Mean-square stability of linear systems with small bounded 
stochastic perturbations of their coefficients. - Mechanics Research Communications, 1997, vol.24, N 3, 
pp.231-236. 

• L.Katafygiotis, Ye.Tsarkov. Averaging and stability of qasilinear functial differential equations with 
Markov parameters. - J. Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 1999, vol.12, N 1, pp.1-15. 

• Ye.Tsarkov. Asymptotic methods for stability analysis of Markov impulse dynamic systems. - nNonlinear 

Dynamics and  System Theory, 2002, vol. 2, N 1, pp. 103-115. 
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• J.Carkovs, K.Sadurskis. On price stochastic equilibrium at randomly delayed supply. - Proc. 1st  Int. Conf. 

APLIMAT'2002, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia, 2002, pp. 114-120. 

 Research Project:  

• J.Carkovs (Head of Project). Limit Theorems for Stochastic Dynamical Systems. Latvian Council of 

Science (1994-1996). 
• J.Carkovs (Head of Project). Asymptotical Methods for Stochastic Dynamics. Latvian Council of Science 

(1997-1999). 
• J.Carkovs (Head of Project). Asymptotic Methods of  Stochastic Analysis. Latvian Council of Science 

(2001 - ). 
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Curriculum vitae 

 
Vārds, uzvārds:                                Laila Girsova 
Personas kods:                                 251265 – 10104 
Dzimšanas gads, datums un vieta:   1965.gada 25. decembris, Rīgā 
Dzīves vieta:                                     Kr.Valdemāra 39, dz.20, Rīga, LV – 1010 
Tālrunis:                                           mob. 9254608 
E-pasts:                                             laila@bf.rtu.lv 
 
Izglītība: 
2003. – LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūra 
1989. – 1992. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultātes aspirantūra 
1984. – 1989. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultāte 
1973. – 1984. – Rīgas 49.vidusskola. 
 
Darba pieredze: 
1989. – Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, asistente, lektore, docente (praktiskā). 
1993. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (līdz 2002.gadam – Institūts), lektore. 
1993. – 1996. – Latvijas Jūras Akadēmija, lektore 
1994. – 1996. – Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, lektore. 
1997. –  sadarbība ar Rīgas Zinātnes un Tehnikas Namu, lektore. 
1996. – sadarbība ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, personāla konsultante. 
2002. – sadarbība ar SIA “Staļi”, personāla konsultants 
2002. – sadarbība ar SIA “LEC”, sociologs. 
 
Akadēmiskie kursi: 
Mazās grupas un personības socioloģija 
Sociālā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture 
 
Publikācijas: 

 
– “Mitoloģisms domāšanā un sociālā reformācija”, 1998., Starptautiskās konferences materiāli, 

RTU; 
– “Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras izvēles motivācijas 

salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 
2001. 

- “Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo œconomicus uz homo credens – S.Moskoviči 
teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskā konferences 
materiāli, 2001. 

- “Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloģijas un pedagoģijas 
katedru 

- “Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, RTU, 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002. 

- “Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPI, Starptautiskās konferences materiāli, 
2002. 

- “Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoģijā”, SPPA, 2002. 
- “Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes stratagēmas”, RTU, Starptautiskās 

zinātniskās .konferences materiāli, 2003. 
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Dalība konferencēs: 
- 1998. Septembris, Starptautiskā zinātniskā konference RTU. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2001.marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes augstskolā. Publicēts raksts 
konferences materiālos. 
- 2001.gada maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā. 
Publicēts raksts konferences materiālos. 
- 2001.gada septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2002.gada februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2002.gada septembris, RTU zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos. 
 
Svešvalodas: 
Krievu – brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
 
 
Rīgā, 2005.g. 
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    CURRICULUM VITAE 
 
 Sandra Gudzuka 
 Dzimšanas datums: 1958.g.28.aprīlis 
 Personas kods:  280458-12753 
 Adrese:  Kr.Valdemāra iela 39,dz.20, Rīga, LV 1010 
 Tālruņa nr.  7227393 
 Darba vieta;  RTU, HI Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
    docente ( praktiskā) 
 

Izglītība:  1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
     psiholoģijas maģistrs 
    1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, 
      Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja 
      diploms 
    1976. – Rīgas 49.vidusskola 
 Darba pieredze. 
  Mācību metodiskā darbība 
 1993.- 1999.g. Semināru-treniņu “Efektīva pārdošana “ programmas izveide un 
realizācija. Programma īstenota dažādu organizāciju   reklāmas   aģentu   un  pārdevēju  
    profesionālajā apmācībā. 

1984.- 1999.g. šim laikam. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra. Lektore. 
 1991.- 1999.g. Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos. Fokusa grupu 
radīšana ( “Baltijas Datu Nams”, SKDS, ADM un citur ). 
 1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra vadīšana un 
programmas izveide Darba meklētāju klubu lektoriem. 
 1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas izveide skolām. 

1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu apmācība. 
 
 Konsultatīvā darbība personāla vadības, atlases un novērtēšanas jautājumos. 

1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Menedžmenta akadēmiju ( projektu realizācija 
veikaliem “Bergs”, “Burda Moden”; “Balt Com”). 

1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Biznesa skolu ( projekta realizācija “Statoil”). 
1993.- 1999.g. Individuālie darba līgumi ar organizācijām (Banka Baltija, RD Media, 

Dienas Bizness un citi). 
1997.- 1999.g. LPPA Sertifikācijas komisijas locekle. 

 Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. Psihodiagnostika, psiholoģiskā 
konsultēšana. ( 1986.g., 1992.g., 1997.g.). 
     Tallinas Pedagoģiskais institūts.Videotreniņu apmācība ( 1988.-1989.g.). 
                              The Course on Communication and Psychology for the Trainers 
Affiliated to the  Training Programm for CS ( EU-PHARE PROGRAMME  1994.-1995.g.). 

College For the Nursing and Caring Professions in Eskilstuns. 
Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 

 Publikācijas: Industriālās attiecības., RTU, 1997., metodisko rakstu krājums, (autoru 
kolektīvs). 
 
 
 
 
 Rīgā, 2005.g.  Sandra Gudzuka 
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Curriculum Vitae 

Ilmārs Iltiņš 
 

Dzimis 13.06.53 
 
Izglītība: 1976. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu “Pielietojumu matemātikas “ 
specialitātē. 1982. gadā beidzis aspirantūru specialitātē “Siltumtehnikas teorētiskie pamati”. 
1985. gadā ieguvis tehnisko zinātņu kandidāta grādu. No 1993. gada inženiezinātņu doktors. 
 
Darba pieredze: no 1976-1979. gadam inženieris-programmētājs vairākās organizācijās. No 
1977.-1982. gadam aspirants Rīgas Politehniskajā institūtā. No 1982.-1984. gadam inženieris-
konstruktors Sintētiskās izolācijas konstruēšanas birojā. No 1984. gada zinātniskais 
līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, lektors, docents RTU. 
Strādājot RTU, lasījis šādus lekciju kursus: Augstākā matemātika, Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika. Matemātiskā fizika, Speciālās funkcijas, Skaitliskās metodes, Nelineārā 
optimizācija. Matemātikas papildnodaļas. 
 
Zinātniskās darbības virzieni: 
 -siltumvadīšanas un difūzijas procesu matemātiskā modelēšana. 
 -mērījumu rezultātu matemātiskā apstrāde. 
18 zinātnisko darbu autors, 
3-metodiskie darbi. 
 
Valodas: latviešu, krievu, angļu. 
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 DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS. 
 
Jānis Jankovskis  dzimis 1942.gada 21.martā Latvijā, Dundagā 

precējies, ir divi bērni. 
Izglītība: 

- Dr. habil. sc. ing. grāds iegūts 22.10.98. (par darbu apkopojumu “Polikristālisko ferītu 
un vājstrāvas induktoru radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi”). 

- RTU aspirantūra, tehnisko zinātņu kandidāta grāds 1976.gadā, kas tika pielīdzināts Dr. 
sc. ing. nosaukumam 1992.gadā (disertācijas tēma “Polikristālisko ferītu magnētiskas 
caurlaidības temperatūras un frekvenču atkarības pētījumi”); 

- radioinženiera studijas Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad - Rīgas Tehniskā 
universitāte); radioinženiera diploms (ar izcilību) 1969.gadā (pēc 5 gadīgām studijām); 

- Dundagas vidusskola (1961. gadā ar sudraba medaļu); 
-  

Darba pieredze: 

-  profesors, 
• Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupas 

vadītājs (no 1999.gada); 
• Radioelektronikas institūta direktors (no 1995.gada). 

- 1992 – 1999 Elektroniskās aparatūras (Radioelektronikas elementu) katedras vadītājs; 

- 1987 – 1990 studentu starptautiskās prakses (ar Varšavas Tehnisko universitāti) 
organizētājs un koordinators; 

- 1978 – 1990 līgumdarbu vadītājs ar dažādiem PSRS uzņēmumiem (“Alfa”, 
Ļeņingradas jūras pētniecības institūts u.c.); 

- lektors RTU Radiotehnikas un sakaru fakultātē kopš 1972. gada. 
 
Pētniecības darbs galvenokārt saistīts ar elektronikas materiāliem (galvenokārt - 

magnētiskiem) un pasīviem komponentiem, ir vairāk kā 60 publikāciju. 
 
Piedalīšanās profesionālās konferencēs ārzemēs: 

- 2003.gadā starptautiskā magnētisma konference (ICM) Romā (Itālijā). 

- 1998., 1999., 2000., 2001.gadā  elektronikas konferences Kauņā, Lietuvā; 

- 2000.gadā astotā starptautiskā ferītu konference (ICF8) Kioto, Japānā; 

- 1996.gadā septītā starptautiskā ferītu konference (ICF7) Bordo, Francijā; 

- 1994., 1996., 1998., 2002.gadā Baltijas elektronikas konferences Tallinā, Igaunijā; 

- 1993.gadā pasīvo elektronikas komponentu konference Varšavā, Polijā; 

- 1990.gadā elektronikas tehnoloģijas konference Varšavā, Polijā. 
 

Valodas: latviešu valoda (dzimtā), krievu un angļu (var lietot). 
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Dzīves un darba gājums 
 
 Vārds, uzvārds: Anatolijs Jemeļjanovs 
 Personas kods: 300737-12701 
 Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils rajons 
 Dzīves vieta: Rīga, LV-1057, Lokomotīves iela 78-39 
 Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, CA prof. gr. vadītājs. 
 LR zinātniskais grāds, diploms, specialitāte: Dr.habil.sc.ing., Nr.B-Dr000063, 
ugunsdrošība. 
 Praktiskā darbība: no 1958. līdz 1986. gadam – LR ugunsdzēsības pārvalde, dažādos 
amatos. 
 Pedagoģiskā darbība: no 1989.g. RTU CA katedras vadītājs, no 1998.g. CA 
prof.gr.vadītājs. 
 Zinātniskā darba virziens: tehnogēna drošība un ugunsdrošība. Piedalīšanās pētniecisko 
darbu veikšanā (1994.-1999.): izstrādāti 4 jauni ugunsdzēšanas sastāvi. Saņemti 3 izgudrojumu 
patenti Latvijā. Izpētīta kravu tranzīta bīstamība Latvijā un izstrādātas rekomendācijas u.c. 
 Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas:  
1) The concept of the complex safety system of transit goods in Latvia, 1999, Hague; 
2) Преимущества мелкодисперсной воды перед другими огнетушещими веществами, С.-
Петербург, 1999; 
3) Новые подходы к нормированию систем противопожарного водоснабжения, 1998, С-
Петербург; 
4) Роль и место ДПФ в пожаро-ореративном обслуживании объектов, С.-Петербург, 1998; 
5) Проблемы объектной оценки пожаровзрывоопасности, С.-Петербург, 1997 un citi. 
 Kopējais zinātnisko darbu skaits: 100. 
 Valodu prasme: latviešu – 3 pakāpe, vācu – apmierinoši, krievu – brīvi. 
 Kvalifikācijas celšana: Patstāvīgi, izmantojot Oklahomas Universitātes (ASV), Laisteras 
Universitātes (Lielbritānija) un citu valstu mācību iestādes un glābšanas dienestu zinātniskos un 
metodikas materiālus. 
 Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU senātā, IEF Domēs un Darba un civilās 
aizsardzības institūtā. 
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                                 CURRICULUM  VITAE 

Vārds,uzvārds: Vladimirs Karpuhins 

Dzimšanas gads un vieta: 1945.,Saratova. 

Izglītība:    1992.-Dr.h.in˛.zin.: Latvijas Zinātnes Padome.  

       1991.-T.z.d.:  Ļeningradas  aviācijas  akadēmija ,Ļeningrada. 

     1972.-T.z.k.: Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts (RCAII).   

                  1968.-Aspirants RCAII, Rīgā.    

Darbs:  1999-2004- “CemFakss V&V”SIA viceprezidents, “VERSIJA”/Eunet Latvia SIA prezidents, RTU 

ass.prof.(puslikme) 

                  1997–1999 -RAU Aviācijas radiolokācijas un mērīšanas tehnikas katedras profesors. 

                  1963-1991 -Secīgi:RCAII/RAU laborants, vecākais laborants, aspirants, asistents, vecākais 

                   pasniedzējs,docents, profesors. 

Publikācijas: Pavisam mācību un zinātnisko publikāciju skaits 118, t.s. mācību grāmatas -5 ,izgudrojumi -5, 20 

                       publikācijas no tām publicētas pēc 1991.g. 

Zinātniskā darba virzieni pašlaik:  Statistiskā radiotehnika ,signālu optimālā uztveršana un to apstrādāšana, 

distances zondēšanas datu apstrādāšana,  telekomunikācija, datoru tīkli . 

Līdzdalība starptautiskajos pētījumu projektos ……………………………………………………………………………… 

”Globālais paplašināts faksservisa tīkls FaxNet” (1994-2000 ) kopā ar“Integral Telecomm Inc.” 

(ASV),”GlobalNet Services” (ASV),”AviComp Services AG” (Šveice),”Tel-In Company Ltd.” ( 

Kipra),”RUS SDO” (Krievija) koordinatora lomā ,kā arī Rīgas un San-Franciskas FaxNet tīkla 

mezgla vadītājs. 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā (ar 5 referātiem)…..………………………………….…………….…… 

Starptautiskā konference «Aviācija, ekoloģija, tehnosfēra : Ieskats trešajā tūkstošgadē», Rīga, 

1996.g., ,”Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas”-zinātniski-praktiskā konference 

(Latvija,1999) 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārzemēs:…………………………………….……………………… 

"International Geoscience and Remote Sensing Symphosium (IGARSS’91)” 

,(Finland),1991.,”Symphosium on Computer Application in Geoscience” ,(China),1991., 

”Teлекоммуникационная сеть FaxNet”,(Росcия), 1996., Международная научно-техническая 

конференция “Проблемы совершенствования радиоэлектронных комплексов и систем 

обеспечения полетов”,(Ukraina),1992. 

Monogrāfijas:……………………………………………………………………………………………….…………………….… 

“Подповерхностная радиолокация”,M.:”Радио и Связь”, 1994,216c.(Līdzautori: V.Kutevs, 

V.Metelkins, M.Finkelšteins). 

Mācību grāmatu izdošana: (pēdējos gados):………………………………………………………………….…..… 

                       - Radiolokācijas pamati: metodiskie noradījumi laboratorijas darbiem.- Rīga:RTU,2001 g., 91 lpp. 

                       - Radiolokācijas pamati: uzdevumi un metodiskie noradījumi mājas darbam.- Rīga: RTU,2001.g. 36 

lpp. 

Zinātniski tehniskie publikācijas (pēdējos gados) 

                       EUnet-leading the Way in Internet Service.- Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas, 

Rīga:RTU,1999.g. 

                     Факсимильная связь и ее технологии..- Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas, 

                     Rīga:RTU,1999.g. 
                      Radio otrāp ieidzimšana. I daļā.- E Pasaule 2003.g decembris 

                     Radio otrā piedzimšana. II daļā.- E Pasaule 2004.g janvāris 
Personāla vadības spējas un organizatoriskā kvalifikācija: 

                       -Latvijas Internet asociācijas loceklis, 

-Latvijas Telekomunikāciju asociācijas viceprezidents, 

-Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas  loceklis, 

-Internet tīkla EUnet/Latvija vadītājs. 

 

Darba adrese: Lomonosova,1, Rīga LV-1019, Tālr:+371-7038292/+371-7210909, Fakss:+371-7326513, e-mail: 

kv@eunet.lv. 

Mājas adrese: Dzirnavu 79/85, dz.11, Rīga LV-1011,Tālr:+371-7283147.  

 

V. Karpuhins 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Klūga Ansis 
2. Dzimšanas gads:   1946. gada 16. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1969. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi  tehnisko zinātņu kandidāts (1974), tehnisko 

un zinātniskie grādi: zinātņu doktors (1992), docents (1983, 1995), asociētais 
profesors (2001). 

5. Valodas:    latviešu, krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, lidmašīnu vadīšanas 

ieņemamie amati (gadi): radiotehnisko līdzekļu katedras asistents no 1973. līdz 1976.gadam, vecākais 
pasniedzējs no 1976. gada līdz 1980.gadam, docents no 1980. gada līdz 1999.gadam, Radioelektronikas un 
datorsistēmu fakultātes dekāns (1999. gadā). 

Rīgas Tehniskās universitātes docents no 1999.gada līdz 
2001. gadam, asociētais profesors no 2001. gada, 
Transpormašīnu tehnoloģiju institūta direktora vietnieks no 
2000. gada līdz 2002. gadam, Transporta elektronikas un 
telemātikas katedras vadītājs no 2003.gada. 

7.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radioelektronisko sistēmu         
datoru un matemātiskā modelēšana, aeronavigācija,   
radionavigācija. 

8.  Publikācijas:   53 zinātniskas publikācijas, no tām 3 izgudrojumi;    
26 metodiskie darbi, no tiem 10 mācību grāmatas,  

9.  Pamatkursi:    Radionavigācijas teorētiskie pamati; Radionavigācijas 
sistēmas; Aeronavigācija; Lidmašīnas un gaisa kustības 
automatizētās vadības sistēmas; Aeronavigācijas 
kompleksu un sistēmu teorijas pamati; Mikroprocesori un 
mikroprocesoru sistēmas; Radiosistēmas; Datoru uzbūves 
pamati; Datoru funkcionēšanas pamati, Transporta 
elektroniskās sistēmas, Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana, Transporta mikroprocesoru sistēmas u.c. 

 
10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  

Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              Ansis.Kluga@rtu.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

1. Uzvārds, vārds:     Nikolajs   Mirzagitovs  

2. Dzimšanas vieta,  gads, datums:                   14.05.1954, Maskava,  p/k 140554-10304 
  
3. Izglītība: Augstākā (1977 - Rigas Civilās aviācijas inženieru 

institūts (RCAII), Radioelektrotehnikas fakultāte, – 
radioinženiera kvalifikācija.) 

4. Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi (gadi): 

 Tehn. zin. kandidāts (1982), ), docents (1986) 
inženieru zinātņu doktors (1992) 

 

5. Galvenās iepriekšējās darba  

vietas un ieņemamie amati (gadi): 

 
RCAII, zinātniskās pētniecibas laboratorija 
- inženieris (1977); 
- vecākais zinātniskais lidzstradnieks (1982); 
- laboratorija vadītais (1983);. 
RAU - no 1986.  , Telekomunikācijas sistēmas katedra 
docents  
 

6. Pašreizējā darba vieta un 

ieņemamais amats: 

SIA “Gareks”, SIA “Baltrankings” Direktors 
RTU Docents uz līguma pamata. 

 

7. Kopējais publicēto darbu skaits; 

izgudrojumi un patenti; galvenās  

publikācijas: 

 
• 22 zinātniskas un mācību publikācijas.;  
• 5 izgudrojumi 

 

8. Starptautiskā sadarbība: 

 
Oxford Univ., 1997 – Academic Visitor (viens 
menesis) 
Lincherping Univ. (Zviedrija), 1997, stažieris 
(1 menesis)   

  
9. Adrese, kontakttelefons, E-mail, 

fakss: 

Lomonosova 7-11, Rīga, LV-1019, Latvija 
tel.: 7501005,  9490680 
E-mail: caro.comp@delfi.lv  
 

 
Datums ______________  Paraksts _______________/ 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
1. Vārds, uzvārds: Jānis Muižnieks 
2. Personas kods: 100436-10546 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Krāslavas raj. 
4. Dzīves vieta:  Rīgā, Skolas ielā 91 dz.1. 
5. Darba vieta:  RTU sporta katedra 
6. Diploms, specialitāte: Dr. paed. sporta pedagoģijā, dipl. G-G000010 1992.g. 17.06. 
7. Praktiskā darbība:  Pasniedzējs-treneris 
8. Pedagoģiskā darbība: RTU docents 
9. Zinātniskā darba virziens: Mācību-treniņa procesa pilnveidošana un individualizācija. 
10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1998 – 2004.g.):  Aparatūras pilnveidošana 

bokseru ātruma-spēka rādītāju mērīšanai. 
11. Pēdējo 6.gadu galvenās starptautiskās publikācijas: viena publikācija. 
12. Kopējais zinātnisko darbu skaits (1998 – 2004):    67 publikācijas 
13. Valodu prasme: Latviešu, krievu, vācu val. 
14. Piedalīšanās augstskolu konferencēs un treneru semināros. 
15. Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU docents, RTU boksa izlases komandas 

treneris, LR kategorijas tiesnesis, LB federācijas treneru padomes priekšsēdētājs. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
Vārds, uzvārds: Viktors Nešpors 
 
Dzimšanas datums 
 un valsts:   1943. gada 22. februāris, Latvija 
 
Adrese:   Mārcienas iela 2 – 16, Rīga, LV - 1084 
Tālrunis:   7579184, mob. 9109314 
 
Izglītība:  

1976. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra  
  1968. – 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte  

1958. –1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums  
    
Zinātniskā kvalifikācija: 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), (uzņēmējdarbības ekonomika). 
Disertācija aizstāvēta 1984.gada 30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūtā. 

Nostrifikācija:  1992.gada 11.decembrī RTU Habilitācijas padome H-09 
 
Valodu prasme:  
   krievu - brīvi 
      angļu - lasu un tulkoju 
     lietuviešu - sarunvaloda 
 
Darba pieredze:  
  2003. – līdz šim brīdim RTU Inženierekonomikas fakultātes Tālākizglītības 

nodaļas vadītājs, profesors 
 1999. – līdz šim brīdim RTU mikroekonomikas profesora grupas vadītājs 
 1999. – 2003.  asoc. profesors 

    1992. – 1999. auditorfirmas ‘’AUDIT’’ direktora vietnieks  
    1984. – 1999. docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā 
      1976. – 1980. aspirants LVU (LU) 
     1974. – 1984. vecākais pasniedzējs RPI (RTU) 
     1968. – 1974.students Rīgas Politehniskajā Institūtā 
      1966. – 1968. maiņas meistars Rīgas vagonu rūpnīcā 
       1963. – 1966. dienests armijā 
   1962. – 1963. mašīnista palīgs Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva) 
    
Kvalifikācijas paaugstināšana (kursi, semināri, papildus izglītība) pēdējo 3 gadu laikā: 

Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration between 
European enterprises”, 2005. gada 18. februārī 

RTU gadskārtējie semināri studiju procesa pilnveidošanai 
 
Dalība svarīgākajos projektos pēdējo 5 gadu laikā: 
 
ES Phare N° LE 9502.06 „Biznesa izglītības reforma Latvijā”
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Publikācijas (skaits un apjoms) un svarīgākās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā: 
 
    60 publikācijas (1748 lpp.) Svarīgākās no tām ir: 

1. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005.– 150. 
lpp. 

2. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: Kamene, 
2001., 2002., 2003. – 131. lpp. 

3. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp. 

4. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp. 

5. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp. 
6. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF „Biznesa 

komplekss” 2002. – 60 lpp. 
7. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā.  

Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības attīstības 
problēmas mūsdienu periodā” zinātniskie raksti. - Rīga RTU, 2003. 151 – 156 lpp.  

8. Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002. 257. – 262. lpp. 

9.  Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU 
zinātniskie raksti 3. sērija. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sējums. – Rīga, RTU 
2002. 42 - 49 lpp.  

10. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. R.: RTU, 2002., 44. – 49. lpp. 

11. Pašvaldību funkcijas finansiālā nodrošināšana Latvijā. RTU zinātniskie raksti 3. sējums. 
R.: RTU 2001. 30. – 35. lpp.  

12. Sociālās vides formēšana un nostiprināšana pašvaldībās. Starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. R.: Banku augstskola, 2001. – 90. - 95. lpp.  

13. Pašvaldību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstu krājums. 
R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 126. – 132. lpp. 

14.  Izglītības sistēma: reformas, finansēšana un sekas nācijas attīstībā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā 
mijiedarbībā” rakstu krājums. Rīgā, 2001. gada 26. oktobrī. Banku Augstskola, 174 -179 
lpp.  

Zinātniskā darba virzieni: 
Mikroekonomika, mazo uzņēmumu problēmas 

 
Pedagoģiskā un zinātniskā darbība (tai skaitā lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā): 

     Mikroekonomika, Ekonomikas teorija 
 
Aktivitātes un cita nozīmīga informācija: 

    Eksperts AIKNC akreditācijas komisijās 
RTU Senāta loceklis 
RTU šķīrējtiesas loceklis 

 
Atzinības, apbalvojumi: 

Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti 
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti 
Latvijas Izglītības fonda un VAS ”Latvijas dzelzceļa” atzinības raksts    
(2000. gads) 
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CURRICULUM  VITAE 
 
Personas dati: 
                       Vārds                                  INGRĪDA 
                       Uzvārds                              OTLĀNE 
                       Personas kods                    210354-11807 
                       Tautība                               Latviete 
                       Ģimenes stāvoklis              šķīrusies  1984.g. 
                                                                   dēls Normunds Siliņš,                                       
                                                                   dzimis 12.01.84. 
                                                                    mācās Rīgas Tehniskajā 
                                                                    universitātē  2. kursā                                                                
                        Adrese                                Artilērijas iela 22-20, Rīga 
                                                                    LV-1001 
                        Tālrunis                              7295093, mob. 9519400 
Izglītība:                      
1961 – 1972                                               Rīgas 11.vsk.. 
1972 – 1977                                               Latvijas Valsts universitāte 
                                                                   Svešvalodu fakultāte 
                                                                   Franču valodas un literatūras            
                                                                   specialitāte 
Papildus izglītība, kursi:    
1996                                                          Grāmatvedības kursi                
 Datorkursi  
Valodu prasme:                                   
                             latviešu                      dzimtā 
                             krievu                         brīvi sarunā, rakstveidā                    
                             franču                         brīvi sarunā, rakstveidā 
                             angļu                           labi rakstveidā 
Darba pieredze: 
1977 –  joprojām                                      Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
                                                                 Iespieddarbu indeksācijas sekt. 
                                                                 Galvenā bibliotekāre 
1991 – 1999                                            Tautas skola  
                                                                 Pasniedzēja franču valodas  
                                                         Kursos 
2002- joprojām                                        RTU Valodu institūtā 
                                                                 Franču  valodas pasniedzēja 
Intereses                                           Psiholoģija 
                                                         Sabiedriskās attiecības 
                                                         Dārzkopība                     
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS   
ANDRIS  OZOLS  

 
1. Personas kods:   061244 – 11803 
2. Dzimšanas vieta:   Rīga. 
3. Dzīves vieta:  Dzirnavu ielā 63 – 2, Rīga, LV – 1011. 
4.   Darba vietas:  

1) RTU  Tehniskās fizikas institūts, Starojuma inženierfizikas profesora grupas vadītājs, Āzenes ielā 
14/24, Rīga, LV – 1048, tel. 7089456 (pamatdarbs). 
2) RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Telekomunikāciju institūts,  profesors. 

  3) LU Cietvielu fizikas institūts, vadošais pētnieks. 
 5.   Izglītība: 

1963 – 1968      Gorkijas Valsts universitāte, Radiofizikas fakultāte. 
1975 – 1979       LPSR ZA Fizikas institūts, neklātienes aspirantūra .                          

6. LR zinātniskais grāds: habilitētais fizikas doktors kopš 1992.g., diploms C – Dh N000095,            
specialitāte – cietvielu fizika.  

7. Pedagoģiskā darbība: 
1991 – 1994       RTU docents, 
 kopš 1994.g.      RTU profesors. 

8. Zinātniskā darba virziens: informācijas optiskā ieraksta un pārvades fizika, hologrāfija. 
9. Pētnieciskais darbs (1994 – 2003): LZP projektu 93.653,  96.0668 un 01.0803 vadītājs un izpildītājs, 

projektu  93.584,  96.0492 un 01.0844 izpildītājs, kopprojekta ar Joensū Universitāti Somijā vadītājs 
no 1992. līdz 1997.g. 

10.  Galvenās starptautiskās publikācijas (1998 – 2005): 
1) A.Ozols, O.Nordman, N.Nordman. Journ. Opt. Soc. Am.B, `1998, 15, 9, 2355 – 2360. 
2) O.Nordman, A.Ozols, N.Nordman. Journ. Opt. Soc. Am. B, 1999, 16, 4, 631 – 636. 
3) A.Ozols, O.Nordman, N.Nordman. Radiation Effects&Defects in Solids, 1999,150, 369 – 374. 
4) A.Ozols, M.Reinfelde, O.Nordman, N.Nordman. Proc. SPIE, 2001, vol. 4415, pp.1 – 10. 
5) A.Ozols, M.Reinfelde. Proc. SPIE, 2001, 4358, 64 – 75. 
6) A.Ozols, M.Reinfelde, J.Teteris. Radiation Effects&Defects in Solids, 2002, 157, 1167 – 1171. 
7) A.Ozols, M.Reinfelde. J.of Optics A: Pure and Applied Optics, 2004, 6,   .S134-S141. 
8) A.Ozols, M.Reinfelde, V.Kampars, V.Kokars. Phys. Stat. Sol.(c), 2005, 2,  673-676. 

11. Kopējais zinātnisko darbu skaits:  152. 
12. Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu, vācu – daļēji. 
13. Profesionālais un sabiedriskais darbs. 

Lasu lekcijas RTU fizikā, Elektrosakaru teorijā I (bakalaurantiem) un Elektrosakaru teorijā II ( 
maģistrantiem ). Manā vadībā ir izstrādātas un aizstāvētas 2 doktora disertācijas, 1 diplomdarbs, 
desmit maģistru un vairāki bakalauru darbi.  No 1994. līdz 1999.g.biju LU CFI un RTU RSF 
Habilitācijas un promocijas padomju loceklis. Tagad esmu RTU ETF Promocijas padomes loceklis. 
1998. g. 27. novembrī tiku ievēlēts par LZA korespondētājlocekli fizikā. Esmu SPIE, LZS , LFB un 
Latvijas Profesoru asociācijas biedrs. 2000.g. 27. martā RTU Senāts ievēlēja mani par RTU 
Astronomijas un fizikas Profesoru padomes priekšsēdētāju . 
 
                                                                                                                                 Andris Ozols 

Rīgā, 2005.g. 7 februārī 
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Gunāra Ozolzīles dzīves un darba gājums 
    (Curriculum vitae)    
  
Dzimšanas gads: 1956.g. 30.septembris  Talsu rajons 
Izglītība:  1986-1989  Maskavas Valsts universitāte, aspirants 

1975-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
students 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 

asoc.profesors 
1995 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
1992 Socioloģijas zinātņu doktors 
1989 Filozofijas zinātņu kandidāts 

Nodarbošanās:  Kopš 2000   RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
             asoc.profesors, katedras vadītājs  

1995- 1999  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
   1991- 1994  RTU Politoloģijas katedras vec.pasniedzējs 
   1989- 1991  RPI  Sociālpolitisko teoriju katedras asistents 
   1980- 1989  RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks   
Zinātniskās publikācijas(skaits): 
 Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos           22 
G.Ozolzīle. Demokrātiskās vērtības un sociālā valsts Liepājas Pedagoģijas akdēmijas 
7.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra:ilgspējīga attīstība” Zinātnisko 
rakstu krājums  (iesniegts publicēšanai) Liepāja, LPA, 2004. 
G.Ozolzīle. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., Rīga, RTU, 2004. 
6.sēj., 22.-28.lpp. 
G.Ozolzīle. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti. Rīga, LPA, 2004. 11.sēj.. 
16 lpp. 
G.Ozolzīle. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā.  
Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU Zinātniskie 
raksti(8.sērija). Rīga, RTU, 2002. 1.sēj.115.-121.lpp. 
Ozolzīle G. Daži priekšnosacījumi populismam un ekstrēmismam Latvijā. LPA raksti. Rīga, 
LPA, 2000.7.sēj.75.-86.lpp. 
Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte. LPA raksti.Rīga, LPA, 
1999.6.sēj.57.-68.lpp. 
Ozolzīle G.(ar līdzaut.) Demokrātijas stabilitāte Latvijā: priekšnoteikumi un izredzes. Grām.: 
Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, Jumava, 1998. 142.-173.lpp. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās stabilitātes priekšnosacījumi. LPA raksti. Rīga, LPA, 1998. 5.sēj.41.-
51.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātijas stabilitāte. STI  Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, STI, 
1997.1.sēj.18-26.lpp. 
Ozolzīle G.(et al) The Stability of Democracy in Latvia. Social Cahnges in Latvia. Humanities 
and Social Sciences.Latvia. Riga, University of Latvia, 1997. pp.103-134.  
Ozolzīle G. Politiskā kultūra un demokrātija. LPA raksti. Rīga, LPA, 1997.4.sēj.51.-61.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija). 
Rīga, RTU, 2003. 4sēj.125.-134.lpp. 
    
                                    Konferenču tēzes       12 
   Citas zinātniskās publikācijas      1 
Publicētā mācību literatūra (skaits): 
   Mācību līdzekļi                  3 
   Metodiskie raksti       5 
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   Akadēmisko kursu programmas     3 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004 Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais 
projekts „Studentu attieksme pret augstāko militāro 
izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” – 
vadītājs 

2003-2004 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
                         „Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus  
                         Latvijā”  - vadītājs   
2001  Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma         ”Jaunieši 

ar garīgās attīstības traucējumiem  kā sociāla grupa un viņu 
rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs 

1998-1999 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskās 
elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte” vadītājs 

1995 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Latvijas 
politiskās sistēmas veidošanās: efektivitātes un stabilitātes 
problēma” vadītājs 

1994           Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
 “Jauno interešu grupu politiskās orientācijas”  

vadītājs 
   1993- 1994 Centrāleiropas universitātes un Sorosa fonda  
     finansētā pētījuma “Jaunu politisko sistēmu 
     veidošanās un demokrātijas stabilitāte: Latvijas 
     gadījums” vadītājs 

1993      Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
“Politiskā kultūra un politiskās sistēmas stabilitāte Latvijā” 
vadītājs 

 
Dalība starptautiskos projektos: 
    
   2000 – 2001        Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības 
         projekts “Akcentu un struktūras maiņa 
                    arodpedagoģiskajā izglītībā  Latvijā un 
         Lietuvā” 
   1999 – 2000       Nīderlandes valdības (programma “Matra”)  

un sab.org.”Saulespuķe” projekts “ Sunflower Project for 
Mentally Handicapped Children” 

 
Akadēmiskie kursi: 

  kopš1998 Demokrātija: teorija un prakse 
   kopš 1995  Sociālā politika 
  kopš 1992 Socioloģija 
  kopš 1989  Politikas zinātne 
    Latvijas politiskā sistēma 
 

Valodu prasme:  latviešu, krievu, vācu 
 

 2004.                                                     G.Ozolzīle  
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Curruiculum vitae:  
Ernests Pētersons 

 
Dzimšanas gads, datums: 1938, 01. 08. 
Mājas adrese: Rīga, Ikšķiles 7, 71. 
Darba vieta un adrese: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīga, Lomonosova 1. 
Telefons: 7089984. 
Zinātniskai grāds: Habilitētais inž. zin. doktors. 
Izglītība un iegūtā kvalifikācija:  
     1960. g. Elektrotehniskais sakaru institūts Maskavā, radiosakari; 
     1967. g. Rīga CAII, zin. kandidāts; 
     1987. g. Rīga LZA ESTI, zin. doktors; 
     1992. g. Rīga LZA RAU, habilitēts inž. zin. doktors. 
Lasa sekojošus mācību kursus:  

     Datoru sistēmu teorija; 
     Datu pārraides sistēmas un tīkli; 
     Tīklu projektēšana. 
Darba pieredze: Zinātniskais  stāžs - 39 gadi,  pašlaik strādāju Rīgas  Tehniskā universitātē  
Transporta elektronikas un telemātikas katedrā, 15 doktorandu  zin. vadītājs.  
Zinātniskā darba virziens: Bojājumpiecietīgo datoru sistēmu  funkcionēšanas efektivitātes  
pētījumi, datoru un tīklu sistēmu optimālās struktūras noteikšana. 
Citas ar zinātni saistītās aktivitātes: E un DTI un RTU zinātniskās  padomes loceklis, LANO  
 loceklis, Profesoru asociācijas loceklis,  LZP granta zin. vadītājs, IEEE loceklis, Computer 
Society loceklis, Baltic Transport Academy loceklis, International Informatization Academy 
loceklis.  
Publikācijas:  Pavisam zinātnisko publikāciju skaits 119, to starpā:   
1. Э.Петерсон, П.Уланов. Модель для расчета вероятности отказа в обслуживании 

входных запросов ненадежной многопроцессорной системой. (kr.val.) - AVT,1999, 
N6.c.75-81. 

 

2. A.Gobzemis, V.Nikolsky, E.Peterson. The method of stepwise control of the request  waiting 
time in computer systems with queues.- Queues: Flows, Systems, Networks. Proceeding of 
the International Conference, Minsk, 1999, pp. 120 - 121. 

3. E.Peterson. Error estimation of computer system modeling - second International Conference 
on  Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations 
Proceeding. Riga, 2000., pp.200-222. 

4. O.Denis’eva, A.Gobzemis, E.Peterson. Problems of reconfiguretion of computer, networks 
and ways of solution. - In Proccedings of of ACS '2000, Szczecin, Poland,2000. 
 

5. Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Моделирование самоподобного трафика в 
высокоскоростных компьютерных сетях. THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM   
« Information Technologies and Simulation - 2001 », Alushta, Ukraine 

 
6. P.Ulanovs, E.Petersons MODELING OF SELF-SIMILAR TRAFFIC IN HIGH-

PERFORMANCE COMPUTER NETWORKS. 42. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ 
KONFERENCE, Rīga, 2001.  

 
7.   Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – 

AVT, No.5.c.45-53. 2002. 
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8.     Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 

 
9.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road 

quality, using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international 
conference. 2002. Kaunas. p. 200-203.  

 
                                                        
 
 
Datums:                                                                           Paraksts: 
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ANKETA 
 
1. Uzvards, vārds Plutahins Viktors 
2. Dzimšanas vieta, gads, datums: Tamgak-Bulak Mongolija, 
3. Docents, kādā nozarē un kāda 
gada: 

Inženierzinātnes (telekomunikāciju sistēmu katedras) – 
no 1976. gada 

4. Izglītība: Augstākā, 1968.g. – Rīgas civilās aviācijas inženieru 
institūts (RCAII), radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija 
– radioinženieris 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi (gadi): 

Tehn. zin. kandidāts (1976.g.), tehn. zin. doktors 
(1991.g.), docents (1976g.) 

6. Galvenās iepriekšējās darba vietas 
un ieņemamie amati (gadi): 

RCAII, Radioraidītāju un Radiouztvērēju iekārtu 
katedra 
- asistents (1968), 
- vec. pasniedzējs (1972), 
- docents (1976). 

7. Pašreizējā darba vieta un 
ieņemamais amats: 

RTU “Transporta elektronikas un telemātikas katedra”, 
docents 

8. Kopējais publicēto darbu skaits; 
izgudrojumi un patenti; galvenās 
publikācijas: 

40 zinātniskās un mācību publikācijas, tajā skaitā: 
Особенности расчета ЭМЦФ регулярной структуры 
с учетом потер. Межвуз. научно-технич. Сб. 
“Радиоэлектроника и электросвязь”, 1975 (15с) 
Формирование матриц частот, пораженных 
интермодуляцией третьего порядка. “Теория и 
техника радиолокации, радионавигации и 
радиосвязи в ГА” 
методические указания по анализу схем 
аппаратуры ГА. Рига, РКИИГА, 1988 (48с). 

9. Darbošanās zinātniskās un līdzīgās 
organizācijās: 

 

10. Starptautiskā sadarbība:  
11. Pašreizējās zinātniskās un 
pētnieciskās darbības īss 
raksturojums: 

Radio un telekomunikācijas sistēmas, datortehnika 

12. Adrese, kontakttelefons, E-mail, 
fakss: 

RTU, Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, 
Tel.: +(371) –7241587 
E-mail: rautsr@junik.lv 
Fakss: +(371) –7241591 

 



 
 

185

Dzīves un darba gājums 
 

Valentīns   Darba vieta:     Dzīves vieta: 
Popovs,   RTU Dzelzceļa transporta  Rīga, LV 1069 
Profesors,   institūts,    Dammes ielā 17 
Habilitētais   profesors    dz. 7 
fizikas    Rīgā, Indriķa ielā 8   tālr. 7442156 
doktors   tālr. +371-7089652 
    E-mail: popovs@latnet.lv 
Dzimšanas datums:               1937. gads  20. Jūlijs 
Dzimšanas vieta:                   Ukraina 
Izglītība:             1955.-1960.g.g. Harkovas augstākās aviācijas inženieru kara skolas 

             .            klausītājs (vadītājs: prof. R.Valitovs,  radio fakultāte). 
1962.-1966.g.g. Latvijas valsts konservatorijas students 
                          (prof. A.Viļumaņa  vokālā klase). 
1967.-1970. g.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII)  
                          un Latvijas zinātņu akadēmijas fizikas  
                          institūta aspirants (vadītāji: akad. I.Kirko(LZA IF), 
                          prof. A.Kozlovs, (RCAII) radio fakultāte). 

Zinātniskais 
grāds:                                      Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1970.g., specialitāte: 

Radiotehnikas teorētiskie pamati (elektrodinamika)). 
Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (VAK, 1988.g., 
specialitāte: Šķidruma, gāzes un plazmas mehānika). 
Habilitētais fizikas doktors (Dr. habil. phys.) Latvijas  
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, Rīga, 1992.g. 
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors (diploms Nr.37, 
2001.g. 29.janvāra  lēmumu Nr. 455)  

Zinātniskais 
nosaukums:                           Automātikas elektrosakaru katedras docents (VAK,1982.g.) 

 Fizikas katedra profesors (VAK, 1990.g.). 
Zinātniskā 
specializācija:                        Pētnieciskā darba tēmas: 
 Radioviļņu izplatīšanās; 
 Elektrodinamika; 
 Heterogēnās vides MHD bezsvara stāvoklī. 
 Mobilas sakaru sistēmas, 
 Šķiedru optiskas sakaru sistēmas. 
Zinātniskās 
publikācijas:                          Kopš 1958. gada ir 100 pētnieciska rakstura publikācijas. 
Pedagoģiskā 
specializācija:                        Lasu lekcijas, vadu praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbus bakalaura, praktiskā inženiera, inženiera, maģistra 
un doktoranda studiju programmu mācību priekšmetos: 

 Dzelzceļa automātikas un telemehānikas elektroniskās 
  iekārtas; 
Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra, 
Dzelzceļa automātikas un telemehānikas ķēžu aprēķini; 
Transporta sakaru  līnijas. 
Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Transporta  telekomunikāciju un datoru tīkli; 
Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas; 
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Tehniskā elektrodinamika; 
Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas; 

      Dzelzceļa transporta telekomunikācijas tīkli, 
      Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgas             
telekomunikāciju līnijas uc. 
Valodu izmantošana: latviešu, angļu, krievu 
 
Pēdējo 5.gadu laikā : 

1.doktorante – Y.Chaiko. Tēma: Mobilo sakaru sistēmu radioviļņu izplatīšanās matemātiskie 
modeļi ( Doktora disertācija iesniegta  7.04.2004.) 
5 maģistri: 
- K.Barers –Apsardzes sistēmas modernizācijas problēmu pētījumi uz Latvijas Dzelzceļa. 
- N.Sokolova. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanas pētījumi regulārās optiskās šķiedrās. 
- V.Homicky. Dzelzceļā transporta modernu ciparu radio releju līnijas. 

- N.Mogorits.  Dzelzceļa globālā mobilo sakaru sistēma GSM-R.  
- M.Vēvers: GSM–R standarta izmantošanas iespēju izpēte “Latvijas Dzelzceļā”. (2003.g)  

Inženieri un bakalauri sagatavošana. 
Metodiskās 
publikācijas:                  Kopš 1958. gada ir izstrādāti 90 metodiskie darbi. 
Valodu 
prasme:                          Pārvaldu  krievu, ukraiņu, latviešu, angļu, itāļu (runāju, lasu, 
                                        tulkoju). 
Datoru 
pielietošanas                  Protu strādāt ar datoru lietotāja līmeni WINDOWS, 
prasme:                          WORD-97,EXCELL,INTERNET vidē. 
Profesionālā 
darbība:             1961.-1967.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta pasniedzējs. 

        g.g. 
1967.-1970.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta aspirants. 
        g.g. 
1970/-1980.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta vecākais  
        g.g.       pasniedzējs. 
1980.-1983.  Ļvovas politehniskā institūta docents. 
        g.g. 
1983.-1989.  Rīgas radioizotopu aparātbūves zinātniskā pētniecības 
        g.g.       institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas  
                     priekšnieks. 
1989.-1991.  Kaļiningradas zivju rūpniecības un saimniecības tehniska 
        g.g.        institūta Rīgas filiāles direktors, katedras vadītājs, 
                     profesors. 
1992.- 1998  RTU Dzelzceļa transporta institūta profesors, ievēlēts 
      g.g.          konkursā ar RTU senātos 28.06.1994.g. lēmumu. 

15.12. 1998.g. "Transporta sakaru un informācijas   sistēmas" 
profesora grupu vadītājs, profesors   
 

Zinātniskā aktivitāte: Latvijas Tehnoloģijas Parks - contract with Research Center of  
SAMSUNG Electronics Co. 

LPZ Grants No 04 1259.  Radioviļņu izplatīšana pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām). (2004-2006). 
 
Publikācijas (1996.-2004.g.g.): 
1996.g. 

V.Popov. Hydrodynamics of a Vapor-Liquid Metal in Crosse Electric and magnetic 
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 Fields in Weightlessness. In: MHD-flow and turbulence the 8th Beer-Sheva 
  International seminar, 1996, Jerusalem, Israel. 

V.Popov. The effect of an across electric and magnetic fields on dynamics of single 
dispersion particles at two-phase conducting media transition into weightlessness. In: 
International Workshop Drop Tower days 1996, ZARM University of Bremen, Germany. 

1997.g. 
V.Popov. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of liquids. In: Spacebound 1997, Canadian Space Agency, Monreal, Canada. 

1998.g. 
V.Popov. Oscillation of conducting drops in a magnetic fields in microgravity conditions. In: 
International Workshop Drop Tower Days 1998 in Hokkaido, Hokkaido University, Japan. 

1999.g. 
V.Popov. Control of conducting two-phase vapour-liquid medium hydrodynamics with help 
crossed electric and magnetic fields in microgravity conditions. In: SPIE's International 
Simposium on Optical Science Engineering and Instrumentation, 18-23 July, 1999, Denver, 
Colorado, USA. 
 
 V.Popov. The mobile phones electromagnetic fields influence on human organism. In: 
International Seminar: medical engineering and physics: Science, Practice, Business. In: Riga: 
Sconto, 6-7 October, 1999, Riga, Latvia. 
 
V.Popovs. Mobilo telefomu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. Rīga: Rīga Tehniskā 

Universitāte, 1999, 27 lpp.. 

V.Popov. Electromagnetic Radiation of Mobile Phones and Human Organism.  Riga: Riga 

Technical University, 1999, 75 p. 

Попов В. Электромагнитное излучение мобильных телефонов и человеческий 

организм. Рига: Рижский Технический Университет, 1999, 51.с. 
V.Popov. High frequency electromagnetic field influence on human organism. In: 
International Seminar: Medical Engineering and Physics: Science, practice, business. Riga: 
Sconto, 6-9 October, 1999. 

2000.g. 
V.Popov. Hydrodynamics of Conducting Heterogeneous Media in Electromagnetic Field in 
Microgravity Conditions. In: International Workshop Drop Tower days 2000, ZARM 
University of Bremen, 9-12 October, 2000, Bremen, Germany. 
V.Popov. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions State 
and Ways of Development. In: PAMIR 4th International Conference at dawn of 3rd Millenium, 
18-22 September, 2000, Giens, France. 
V.Popov. Transport Communication and Information Systems in Latvian Republic. In: 
International Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14 April, 2000, Riga, Latvia..  

     2001.g. 
V.Popov, A.Chaiko, V.Homitsky, N.Mogorit. Effective dielectric permittivity of forests . 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2001, No 2, p.46-50. 
V.Popovs. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of conducting liquids. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions. 
State and Ways Development. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Wave Propagation in Fiber Optics Lines. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-

13, 2001, Riga. 
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V.Popovs. State and Development Ways of Transport Communication and Information 
Systems in Latvian Republic. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. The Structure of Forest Areas That Define Electromagnetic Ways 
Propagation Conditions. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, 
Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 

     V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change at Electromagnetic  
      Irradiation. In: National Simposium on Medical Acupuncture and Related Techniques   
      with International Participation Sponsored by ICMART. Turkey, October 11-14,  
      2001.    
     V.Popov. Defence Possibilities of Neitronics. In:  National Simposium on Medical   
     Acupuncture and Related Techniques with International Participation Sponsored by 
      ICMART. Turkey, October 11-14, 2001.    

2002.g. 
 V.Popov. Influence of Electromagnetic irradiation on living tissues. Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, 2002, No 2.  
V.Popov. Electromagnetic radiation of mobile phones and human organism. In: International 
Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 February, 
2002. 
V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change of Electromagnetic Irradiation.  In: 
International Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 
February, 2002. 
 Попов В.И. Состояние и перспективы развития систем связи и информационных систем 
на транспорте Латвийской Республики. Сборник трудов Международной Конференции « 
Интеллектуальный мост РОССИЯ – ЗАПАД» Проблемы и перспективы. Дубна, 24-27 
декабря, 2002 г. 

2003.g. 
V.Popovs. Electormagnetic radiation of radar and evaluation safe for the population of residing 
zones. In: 43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Electormagnetic radiation level norms in cellular mobile communication systems. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003. 
 V.Popovs. Fraud in cellular mobile communication systems. In: 43nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga Technical University, 
Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Infrasound, sound and ultrasonic oscillations influences of human organism. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003.  
V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga:RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 

 
2004.g. 

 V.Popovs. UHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
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proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2004. 
V.Popovs. VHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2004. 
 
 Попов В.И. Система сотовой мобильной связи стандарта GSM. Проблемы 
проектирования. Москва: Eko-Трендз, 2004, - 507.с.(в печати). 

 

 Попов В., Головин Е. Линии связи. Лабораторный практикум. Рига: РТУ, 
2004, 120.с. (рукопись, CD-ROM). 
V. Popovs, Je. Golovins. Sakaru līnijas. Laboratoriju praktikums. (manuskripts un CD-ROM). 
Rīga: RTU, DzTI, 2004. 100 lpp.  
 Попов В., Чайко Е. Распространение радиоволн в лесу в приближении Тверского. Riga: 
Scientific proceedings of Riga Technical University, Telecommunications and electronics., 
Sērija 7, Sējums 3, 2004. 
V.Popovs. Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas (PDH,SDH). Lekciju konspekts. 
Rīga : RTU , 2003, 47. lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (elektrosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2003, 50. 
lpp (manuskripts, CD ROM) 
V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (radiosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2004, 100. 
lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas. Laboratorijas praktikums.  Rīga : RTU , 2004, 120. lpp. 
(manuskripts, CD ROM) 
 Popovs V., Vēvers M. Angļu – Krievu -Latviešu vārdnīca. Saīsinājumi transporta sakaru un informācijas sistēmas. 

Rīga: RTU, 2004. 150 lpp. (manuskripts, CD-ROM). 

 
Apmācības turpinājums: Bremen University (Germany) 1996, Hokkaido University (Japan) 
1998., Bremen University (Germany)  2000. 
Profesionālas sabiedriskā aktivitāte:  Member of Optical Society of America (OSA), 

Profesora Padomes Elektronikas un Telekomunikāciju Fakultāte loceklis. 
 

 
 
 

2005. gada 7. oktobrī                                                                         /V.Popovs/ 
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Dzīves un darba gājums 
1. Vārds, uzvārds: Dijs Sergejevs 
2. Personas kods: 250735 – 11231 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils raj. 
4. Dzīves vieta: Rīga, Balvu iela 9 dz. 34  
5. LR zinātniskais grāds, 

diploms #, specialitāte: 
inženierzinātņu doktors, diploms Nr. B-D Nr.000596, mašīnbūves un 
mašīnzinību apakšnozare 

6. Izglītība: I  
 1962.-1966. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta aspirants  

 1957.-1962. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta students 

 1950.-1954. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikuma students 

 1943.-1950. Pamatskolas skolnieks 

7. Praktiskā darbība   

 2000.-šimbrīžam RTU Dzelzceļa transporta institūta direktora vietnieks 

 1992.-2000.g.g RTU Dzelzceļa transporta institūta direktors 

 1991.-1992. g.g Latvijas Dzelzceļa transporta institūta direktors. 

 1985.-1991. g.g. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles direktors. 

 1954.-1957.g.g Tapas lokomotīvju depo (Igaunija) tvaika lokomotīves kurinātājs, remonta 
brigādes brigadieris, mašīnista palīgs, mašīnists, mašīnists instruktors 

8. Pedagoģiskā darbība:   
 1991.g. -šimbrīžam RTU Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta profesora grupa, 

docents 
 1966.-1991.g.g Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Teorētiskās mehānikas 

katedras Rīgas filiāles asistents, vecākais pasniedzējs, docents.  
9. Zinātniskā darba virzieni:  
 1. Ritošā sastāva dinamika(pētnieciskā darba tēmas: Dīzeļlokomotīvju dzinēja dzesēšanas sistēmas 

ventilatora hidrauliskās  piedziņas pētījumi; Vibrodiagnostikas metožu pielietojumi dīzeļlokomotīvju 
dzinēja tehniskā stāvokļa noteikšanai) 

 2. Vilcienu kustības drošības  nodrošinājums(pētnieciskā darba tēmas: Pasažieru pārvadājumu 
efektivitātes analīze Latvijas dzelzceļa līnijās. Ritošā sastāva un sliežu ceļa mijiedarbība) 

10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1995. – 2004.): 
 1. Dīzeļlokomotīvju un motorvagonu vilces ritošā sastāva variantu optimizācija pasažieru pārvadājumu 

veikšanai Latvijas dzelzceļa  darbībā, 1995. g. - līgumdarbs pēc LR Satiksmes ministrijas pasūtījuma.  
2. Latvijas dzelzceļa nenoslogoto līniju darbības analīze un attīstības perspektīvas, 1996. g. - līgumdarbs 

pēc LR Satiksmes ministrijas pasūtījuma. 
3. Pasažieru pārvadājumu analīze maznoslogotajos dzelzceļa iecirkņos, 1999.g.- LR Satiksmes 

ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamenta pasūtījums. 
4. Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” lietojamo sliežu stiprinājumu tipu salīdzinošs novērtējums, 1999. g. - 

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes pasūtījums izsludinātajam sliežu stiprinājumu 
piegādes starptautiskajam konkursam. 

5. Sliežu paraugu metāla ķīmiskā sastāva, mikrostruktūras un mehānisko raksturlielumu noteikšana, 
2000. g. - Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes pasūtījums izsludinātajam sliežu 
piegādes starptautiskajam konkursam. 

6. Nepieciešamo standartu saraksta izstrāde dzelzceļa jomā atbilstoši likumdošanas prasībām, 2000.g. - 
LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta pasūtījums. 

7. Ar firmas ESAB metināšanas mašīnu metināto Dzelzceļa sliežu ekspertīze, 2001.g. - Valsts a/s 
“Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes pasūtījums. 

8. Kuzņeckas rūpnīcas R65 tipa sliežu parauga metāla ķīmiskā sastāva, mikrostruktūras un mehānisko 
raksturlielumu noteikšana, 2001.g. - Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes 
pasūtījums. 

11. Kopējais zinātnisko darbu skaits:. 
 57, 10 tehniskās ekspertīzes 
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12. Pēdējo 5 gadu laikā ir  izstrādātas 19 publikācijas. 
 Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: 
 1. О выборе режима аварийного торможения грузового состава с опасным грузом. Ежегодные 

научные чтения академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности «Белые Ночи 
2004»: н.-пр. конф. «Риски в современном мире: идентификация и защита», 2-4 июня 2004 г. 
Санкт-Петербург, Россия. 

 2. .Нестационарная динамика группы вагонов, обусловленная торможением поезда перед 
препятствием. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2003 г. №4, с.98-104. 

 3. Space model of unusual car for simulation of derailing under cargo train braking EUROMECH 
Colloquium425, Nonlinear Dynamics, control and Condition Monitoring, 20-24 August 2001, 
Aberdeen, Scotland 

 4. Rigid-body chain-like system for spine to study teenagers’ Scoliosis Proceedings of the XXIX 
Summer School “Advanced Problems in Mechanics”, June 21-30, 2001,St. Petersburg, Russia 

 5. Mechanical Simulating of Teenagers’ Anomalous Spine Growth Proceedings of the 2-nd Baltic-
Bulgarian Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics, June 4-6, 2001, Varna, Bulgaria 

 6. Распространение вибраций в полубесконечной  упругой линии, имеющей дискретное 
включение с внутренними степенями свободы. The Fifth Internetional Conference on Vibration 
Problems, 8-10 October 2001, Moscow, Russia 

 7. Pumping-over of “harmful” trapped oscillations into safe vibrations for a string, laid on the Wincler  
basis Proceedings of the XXVIII Summer School “Actual Problems in Mechanics”, June 1-10, 2000, 
St. Petersburg, Russia 

 8. Multi-element Vector Suppressor of Vibrations for Alongated Mechanical System Nordic-Baltic 
Transport Research Conf. April 13-14, 2000,Riga, Latvia 

 9. Wave Passage through a String having Multi-element Inclusion with  Partial Interior Dynamic 
IUTAM 2000/10 Symposium on Diffraction and Scattering in Fluid Mechanics and Elasticity,July 16-
20, 2000.Manchester, UK.) 

13. Valodu prasme: 
 Pārvaldu latviešu, krievu, vācu (lasu, tulkoju). 
14. Datoru pielietošanas prasme: 

 Protu strādāt ar datoru lietotāja  līmenī: 
Word, Excel, Power Point, MathCad, Internet, tehniskās grafikas paketes - Visio, Corel DRAW  

15. Kvalifikācijas celšana:  
. Eiropas Metināšanas federācijas (EWF) speciālie kursi metināšanas speciālistu sagatavošanai pēc EWF 

prasībām, piešķirta Eiropas metināšanas inženiera (EWE) un Starptautiskā metināšanas inženiera (IWE) 
kvalifikācija un izdoti attiecīgie sertifikāti Nr. LV-S-18059-1173-990702-15 un Nr. LV-S-18059-1173-
990702-15-015IIW, 1999.  

16. Saņemtie diplomi, atestāti,  sertifikāti  (1999.-2004.)  
 1. Diploma of actual member (academiclan) of INTERNACIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND 

LIFE PROTECTION SCIENCES (IAELPS);Э N 1744, 28.02.2002ю 
2. INTERNATIONAL INSTITUTE of WELDING diploma of INTERNATIONAL WELDING 

ENGINEER, sertificate No.:LV-S-18059-1173-990702-15-015IIW,02.07.,1999,  
3. EUROPEAN WELDING FEDERATION EOTCAGREEMENT GROUP for WELDING, JOINING, 

CUTTING AND SURFACING diploma of EIROPEAN WELDING ENGINEER, sertificate No.:LV-
S-18059-1173-990702-15,02.07.1999 

4. АТТЕСТАТ профессора по специальности  “Безопасность жизнедеятельности на 
железнодорожном полотне”, ПР N 02009, Российская федерация, Москва,15ю04ю2002. 

5. Sertifikāts Nr. 910; AGA Member of the Linde Gas Group; 22.09.2003. 
17. Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
   1. LR Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija;  

2. LR Valsts  dzelzceļa administrācija;  
3. Latvijas metināšanas speciālistu asociācija. 
4. VAS Latvijas Dzelzceļš infrastruktūra; 
5. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība; 
6. Latvijas Dzelzceļnieku inženiertehniskā biedrība. 

 
04.07.04:.                                                                                                                               /D. Sergejevs/ 
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Dzīves un darba gājums 
 
1. Vārds, uzvārds:   Ilze Siliņa 
2. Personas kods:   280358-10113 
3. Dzimšanas vieta:   Latvija, Rīga 
4. Dzīves vieta:   Stūrīša iela 34, dz.1. Rīga, LV-1006, Tālr.7553893 
5. Darba vieta:   RTU, Valodu institūts 
6. LR zinātniskais grāds, diploms, specialitāte:   

 Pedagoģijas maģistrs, Diploms Nr. 00361. Vācu valodas filologs, 
pasniedzējs, tulks, Diploms Nr. HB Nr.360461 

7. Praktiskā darbība:  lektore vācu valodas mācību priekšmetā (RTU valodu institūts, 
1993) 

8. Pedagoģiskā darbība:  1995-1999. – lektore vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1993-1995. – asistente vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1982-1993. – vācu valodas skolotāja 2.pag.darba dienas skolā 

9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
Maģistra darbs “Pedagoģiskās darbības stili un to izpausme 
svešvalodu nodarbībās augstskolā”. (1998) 

10. Valodu prasme:   latviešu – dzimtā 
vācu – ļoti labi 
krievu – labi 
angļu – lasītprasme (ar vārdnīcas palīdzību)  

11. Kvalifikācijas celšana: 1995 – Diseldorfas universitāte, seminārs “Wirtschaftsdeutsch” 
1995 – Kemnicas-Cvikavas Tehniskā universitāte, kurss “Deutsche 
Sprache in der Fachkommunikation und Fachsprachendidaktik” 

12. Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
RTU Valodu institūta padomes locekle 
Vācu valodas profesora grupas metodiskās komisijas vadītāja 
Vācu valodas mācību darba koordinatore (Arhitektūras un 
Būvniecības profils) 
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CURRICULUM VITAE 
   

 1. Uzvārds, vārds: Jurijs Sikeržickis 
 2. Dzimšanas gads, vieta: Ukraina, 1953.g. 29.06. 
 3. Pilsonība, LR pers. kods  B.P. LR pers. Kods – 290653-14457 
 4. Izglītība (gads, mācību  

   iestādes  nosaukums): 

Augstākā, 1976. g. - Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts 
(RCAII), radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija - 
radioinženieris  

 5. Akadēmiskie 

   nosaukumi  

   un  zinātniskie grādi (gads): 

Tehn. zin. kandidāts (1981. g.), tehn. zin. doktors (1992. g.), 
Dr.h.inž. (1993. g.), docents (1985. g.), profesors (1995. g.) 

 6. Darbs (darba vietu  

    nosaukumi, ieņemamie  

    amati, gadi):  

RCAII, Radioraidītaju un Radiouztvērēju iekārtu katedra 
- asistents (1978),  
- vec. Pasniedzējs (1982), 
- docents (1985), 
- RAU, telekomunikāciju sistēmu katedras profesors –

1995, 
- TSI , profesors –1999 

 7. Valodas:    Krievu ,   latviešu ,   angļu 
 8.  Pamatkursi:  Radiouztvērēji, Videotehnika, Telekomunikācijās sistēmu 

teorija 
 9. Zinātnes nozares 

   (zinātniskā darba virzieni): 

Radio un Telekomunikācijās sistēmas, Ciparu  signālu 
apstrāde , Pieņemšanas un signālu apstrādes optimālās 
metodes 

 10. Publikācijas: 74 zinātniskas un mācību publikācijas, 1 izgudrojums, tajā.skaitā.: 
- Transporta vienība atrašanās vietas un kustības kontroles 
noteikšanas sistēma pilsētas apstākļos./ Satiksmes problēmas Rīgā, 
risināšanas ceļi . Seminārs , 1998 gada , 9 oktobri , Rīga.  
- Повышение эффективности КВ антенн летательных 
аппаратов с целью интеграции ведомственной КВ связи ГА в 
сеть связи для чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации. Научный вестник МГТУ ГА  N24. Серия 
Радиофизика и радиотехника. Москва, 2000. стр. 181-182. 
- Анализ влияния амплитудных и фазовых флуктуаций 
принимаемого сигнала на направленные свойства антенной 
системы декаметрового диапазона волн. Научный вестник 
МГТУ ГА  N24. Серия Радиофизика и радиотехника. Москва, 
2000. стр.172-174. 
- Квазиоптимальные измерители в каналах синхронизации 
систем с временным разделением излучений. / Тезисы 
докладов  научно-практической и учебно-методической  
конференции «Наука и технология - шаг в будующее». 
Институт транспорта и связи, 2-3 мая 2002, Рига, Латвия. - 171 
с. 

 11. Piedalīšanās zinātniskās 

   un līdzīgās organizācijās:      

  Latvijas profesoru asociācijas loceklis. 

 12. Starptautiskā sadarbība: Piedalīšanās starptautisko zinātnes konferenču un simpoziju 
darbā 

 13. Darba adrese:  TSI, Lomonosova 1, Rīga, LV-1019 
 15. Mājās adrese:  Salnas 9., dz.9., Rīga, LV-1021 
 16. Mājās tālrunis:  7183460 
 17. Fakss:   
 18. E-mail:   
 Datums                                                                                                                               Paraksts  
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Anatolijs Skalskis 
2. Dzimšanas gads:   1940. gada 1. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1963. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi:                          docents (1991).  
5. Valodas:    latviešu, ukrainu,  krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte Aviācijas sakaru katedra 
ieņemamie amati (gadi): asistents no 1963. līdz 1979.gadam, vecākais pasniedzējs no 

1979. gada līdz 1991.gadam, docents no 1991. gada līdz 
2000.gadam. 
Rīgas Tehniskās universitātes docents no 2000.gada līdz 
2004. gadam. 

Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radio elektroniskās sistēmas, 
radiosakari. 

Publikācijas:     45  publikācijas no tām     
16 metodiskie darbi un grāmatas,  

9.  Pamatkursi: Radiosakaru pamati; Kanālu un pakešu komutācija, 
Maģistrālās sakaru sistēmas, Gaisu kuģu sakaru sistēmas.  

10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  
Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              skalsky@iti.lv 
 
Datums  2005.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 
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CURRICULUM  VITAE 

1.Personiskie dati: 
 Vārds, uzvārts: Ronalds Taraškevičs 
 Dzimis:  1942.gada 23.novembrī, Rīgā 
 Tautība:  polis 
 Ģimenes stāvoklis: precējies 
 Adrese:  Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114 
 Tālrunis:  m. 7962572, d. 7089440 
2.Izglītība:   1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācija- 
    mašīnbūves inženieris-ekonomists; 
    1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts; 
    1988.g. docents; 
    1992.g. Dr.oec., docents 
    1999.g. Dr.oec., asociētais profesors 
3.Papildus iemaņas:  krievu un poļu valodās; 
    darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un 
    grāmatvedības datiem, darbā ar datoru 
4.Darba pieredze:  no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts, 
    vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību 
    daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorek- 
    tora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks; 
    no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, 
    vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora 
    vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors 
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare, 
    ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās iz- 
    glītības ekonomikas un finansēšanas problēmas 
6.Galvenās apkopojošas Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēša- 
publikācijas:   nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tau- 
    tas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vis- 
    savienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.; 
    Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru  
    vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojar- 
    ska, 1989.g.; 
    Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sa- 
    dales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.; 
    LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,  
    1991.g.; 
    Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g. 
    Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika. 
    RTU, 1996.g.; 
    Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pa- 
    matojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.; 
    Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un ne- 
    pilna laika studentiem. RTU, 2000.g. 
    Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. RTU, 
    2002.g. 
7.Aizraušanās:  Menedžmenta sociālie aspekti, Vadības socioloģija, 
    Tirgzinība. 
 
2004.g.        Ronalds  Taraškevičs 
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CURRICULUM  VITAE 

Uzvārds, vārds: Alberts Zeļenkovs 

Dzimšanas gads: 1939. g., 30. novembrī. 
Izglītība: augstākā: 

1964. g. – Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts,  
 radiotehniku  fakultāte, kvalifikācija – radio-inženieris.  
(1965. – 1967.) g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, aspirantūra. 
1967. g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, tehn. zinātņu  kandidāts. 
(1978. – 1980.) g. -  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, doktorantūra. 
1992. g. - Ļeņingradas Aviācijas aparātu būves institūts, tehn. zinātņu  doktors. 
 

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 
(gadi): 
 

1967.g. - tehn. zinātņu  kandidāts. 
1972.g. - docents. 
1992.g. - tehn. zinātņu  doktors. 
1993.g. - habilitētais inž. zinātņu doktors. 
1995.g. - professors. 
 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, ieņemamie 
amati, gadi): 

No 2003. g. līdz šim laikam Rīgas tehniskajā universitāte, Elektronikas  un telekomunikāciju 
fakultāte, Transporta elektronikas un telemātikas katedras profesors. 
No 1999.-2003. g. Rīgas tehniskajā universitāte, Transporta tehnoloģijas institūta profesors, 
15B03 prof. gr. vaditajs.                                                                
No 1995. – 1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras profesors. 
No 1980. – 1995. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras docents. 
No 1975. – 1980. g., Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
docents. 
No 1973. – 1975. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
vecākais pasniedzējs. 
No 1967. – 1973. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
asistents. 
 

Valodas: Krievu, latviešu, angļu. 
 

Pamatkursi: Sakaru sistēmu teorija; informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmas; signālu 
ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās; ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss); 
informācijas kompresijas un kodēšanas teorija; optimāla uztveršana un sakaru sistēmu 
traucējumnoturība. 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Signālu ciparu apstrāde telekommunikāciju un radiolokaciju sistēmas. Ciparu spektralu 
analize.  

Publikācijas: 92 zinātniskās publikācijas (t.sk. mācību un metodiskās publikācijas – 15 un izgudrojumi – 
20). 
 

Sabiedriskās aktivitātes: 
 

• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 
• RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” komisijas        

   priekšsēdētājs. 
 

Darba adrese: Rīgas Tehniskās Universitātes, Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte, 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra, Lomonosova iela, 1-V, Rīga, LV-1019, 
Latvija. 
Tālrunis: +(372)7089951, E-mail: alb-zel@latnet.lv, Alberts.Zelenkovs@rtu.lv 
 

Mājās adrese: Dravnieku iela 13, dz.32, Rīga, LV-1024, Latvija. Tālrunis: +(371)7176159, m.t. 
+(371)9170733 

  
Datums 8.05.2004.g. Paraksts 
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Dzīves un darba gājuma apraksts 

 
Personas dati: Juris Ziemelis (personas kods 300941-10400).  

Dzīvo Rīgā, Maskavas ielā 319-115, tel. (darbā 7089205, mājā 255319), e-pasts 
ziemelis@rsf.rtu.lv 
Dzimis: Valmierā 1941.g. 30.septembrī, latvietis, precējies. 

Izglītība: 1996.gadā ir aizstāvēts zinātnisko darbu apkopojums par tēmu  
"Elektromagnētisko viļņu izkliedes uzdevumi" un iegūts inženierzinātņu  
habilitētā doktora grāds (Dr.habil.sc.ing.).  
1969.gadā beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru, aizstāvot  
tehnisko zinātņu kandidāta grādu. Disertācijas tēma: "Augstāko viļņvadu  
viļņu tipu ievērošana viļņvados un rezonātoros ar nehomogēnu aizpildījumu". (1992.g. 
tas tika nostrificēts par Dr.sc.ing.). 

  1960-1965 Rīgas Politehniskais institūts. Iegūta radioinženiera  
kvalifikācija. 
1949-1960 Valmieras 1.vidusskola. 

Darba pieredze: Kopš 1998.g.1.IV. Radioelektronikas profesors, grupas vadītājs. 
  1996.g.VI -1998.g. IV. Profesors, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1994.g.VII -1996.g.Vi. Docents, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1984.g.VII -1994.g.VII. Teorētiskās radiotehnikas katedras docents. 
  1978.g.VII – 1984.g.VII. Docents, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1971.g.IX – 1978.g.VII. Teorētiskās radiotehnikas katedras docents. 
  1970.g.I – 1971.g.VIII. Tehniskās elektrodinamikas katedras vecākais 

     pasniedzējs. 
Cita nozīmīga pieredze: LZP Informātikas ekspertu padomes loceklis. 
  LZP finansēta granta tēmas “Mākslīgu absorbējošu materiālu aprēķins un  

materiālu elektrodinamisko īpašību pētīšana mikroviļņu diapazonā”  
vadītājs. 
60 zinātnisku un 14 publicētu metodisku darbu autors. 

Īpaši nopelni: 1998.gada Lintera prēmijas laureāts. 
Prasmes: Prot strādāt ar MS Office, programmēt valodā C++ un strādāt ar  

elektronisku shēmu izstrādes programmām. 
 Valodu zināšanu pašnovērtējums 
 

Valoda Sarunu valoda Rakstīt, lasīt 
Latviešu 10 10 
Angļu 2 6 
Krievu 9 9 
Vācu 4 6 

 
Intereses: Zinātniskās intereses galvenokārt ir saistītas ar elektromagnētisko viļņu  

izkliedes problēmām. 
Izteikta vaļasprieka nav. 

 
 

 
2005.g.13.I.                                                            / J.Ziemelis / 
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DZĪVES UN  DARBA GĀJUMS  
(CURRICULUM VITAE) 

 
Personas dati:   Valdis Ziemelis 
                        dzimis alūksnes raj. Kalncempju pagasts, 1937.g. 29. augustā 
                            latvietis, precējies   
Izglītība:             
1970.g. –              Beidzis RPI, Elektroenerģētikas fakultāte, 
                             Dipl.inženieris elektromehāniķis; 
1960.g. -               Rīgas Industriālais  Politehnikums 
 
Darba  pieredze:  
1998.g. – 2004.g.  RTU prakt. docents   
1973.g. – 1998.g.  RTU (RPI), vec.pasniedzējs; 
1997.g. – 1999.g.  RTU, galvenais enerģētiķis; 
1979.g. –          RTU (RPI) Rektorāts, Darba aizsardzības un drošības tehnikas daļas vadītājs; 
1973.g. – 2004.g.  LU, vec.pasniedzējs, lektors uz stundu slodzi;. 
1964.g. – 1979.g.  RPI, vec.laborants, inženieris, vec.inženieris. 
 
Cita pieredze: 
2003.g. – 2004.g.  LVS Apgaismes Standartizācijas Tehniskās komisijas loceklis; 
1998.g.– 2004.g.   Latvijas Darba aizsardzības asociācijas viceprezidents; 
1997.g. –.2004.g.  Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības darba aizsardzības 
                              padomes loceklis; 
1973.g. – 2004.g.  ārštata eksperts Republikas Prokuratūrā un tiesās par darba aizsardzību,  
                              elektrodrošību un ugunsdrošību (veiktas 86 ekspertīzes). 
 
Kvalifikācijas  
paaugstināšana: 
2003.g. –               Latvijas elektroenerģētiķu biedrības apliecība Nr.51 par kvalifikācijas  
                              celšanas kursu apmeklēšanu elektrodrošībā; 
2002.g. –               Apliecinājums Nr.330 par Zygon Baltic Consulting semināra “Latvijas darba 
                              aizsardzības likumdošana un starptautiskie standarti” apmeklēšanu; 
             –               Papildinājums sertifikātam 0038, ko izsniegusi Latvijas elektroenerģētiķu 
                              biedrība par tiesībām darbu vadīšanā un uzraudzībā elektroiekārtās; 
2001.g. –               LR LM un Zviedrijas seminārs – “Darba dzīve un ES”; 

– piedalīšanās PVAS “LATVENERGO” seminārā par LEK 025 “Drošības  
                 prasības, veicot darbus elektroietaisēs” ieviešanu un piemērošanu; 
– LR LM Spānijas seminārs – “Darba drošības, darba vides speciālistu 
                 sagatavošana Spānijā”; 

2000.g.  –             Sertifikāts par piedalīšanos konferencē “Universālo vērtību loma pasaules  
                              miera un starpvalstu kultūras nostiprināšanā” (ASV); 
1997.g.  –              piedalīšanās Labklājības ministrijas Darba aizsardzības daļas seminārā  
                              "Darba drošības instruktāžu izstrādāšanas kārtība". 

– piedalīšanās Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas biroja u.c. 

                 sadarbībā ar Labklājības ministriju rīkotajā seminārā "Darba drošība un  

                 veselības aizsardzība darbā". 

1997.g. –             Dānijas sertifikāts pēc 80 stundu kursu programmas pabeigšanas darba aizsardzības  
                            pasniegšanas metodikā. 
             –             Kanādas sertifikāts darba higiēnā pēc Kanādas valdības un AVM institūta 
                            organizētiem 40 stundu kursiem. 
             –             Sertifikāts par piedalīšanos LAĀA konferencē darba vides un darba higiēnas  
                            jautājumos. 
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Publikācijas:      
             –            metodiskais darbs – 35,  2212 lpp.; 
             –            zinātniskais darbs – 99,    972 lpp. 
 

Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas: 
2003.g.  –          Elektrodrošības pamati. Lekciju konspekts. LU izd., 11.lpp. 
2003.g.30.maijā Referāts Latvijas sīkuzņēmēju konferevcē par tēmu “Riska novērtēšana darba vietās  
                          uzņēmumā”. 
2003.g.  –          Darba aizsardzība ģimenes uzņēmumā. Ģimenes gada grāmata 2003., 151. – 155.lpp.,  
                          izdevniecība “Alberts XII”. 
2002.g.  –          Līdzautors izdevumam “Darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas SIA “Getliņi  
                          EKO”, 422.lpp. 
2002.g.  –          Līdzautors lekciju konspektam “Darba aizsardzība” II daļa, RTU izd.,114.lpp. 
2001.g.  –          Līdzautors lekciju konspektam “Darba aizsardzība” I daļa, RTU izd.,144.lpp. 
2000.g.  –          Līdzautors “Mobilo telefonu bāzes staciju radītā elektromagnētiskā lauka salīdzinājums 
                          ar Latvijas valsts standartā pieļaujamo” (informatīvais materiāls). 
1998.g.  –          Līdzautors publikācijai “Darba drošības un darba vides ekonomiskais  
                          novērtējums”Zinātniskie raksti.- RTU. 
1998.g.  –          Līdzautors “Nolikums par darba aizsardzības organizēšanu Latvijas universitātē” LU,  
                          40.lpp. 
1997.g. –           Līdzautors “Darba aizsardzības organizācija Farmācijas nozares iestādēs, organizācijās  
                          un uzņēmumos” R., 272.lpp. 
1994.g. –           Līdzautors lekciju konspektam “Darba un apkārtējās vides aizsardzība”, IV daļa, RTU  
                          izd., 82.lpp. 
 
Valodu prasme: latviešu, krievu un vācu val. (lasu ar vārdnīcu) 
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CURRICULUM  VITAE 

 
Uzvārds, vārds: Ziņkovskis Aleksandrs  
Dzimšanas gads, datums: 1940. g. 22. septembrī 

 
Izglītība: 1965. - 1968.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, (RCAII) 

aspirantūra; 
1960 - 1965.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, 
Radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija – radioinženieris 
 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

(gadi): 
 

Dr.inž. (1992. g.), docents (1972. g.), tehn. zin. kandidāts (1968. g.). 
 
 

Darbs (darba vietu 

nosaukumi, ieņemamie 

amati, gadi): 

RTU, ETF, Transporta elektronikas un telemātikas katedra, docents 
- (2003. – ) 
RTU, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Transportlīdzekļu 
radioelektronikas un telekomunikāciju sistēmu profesora grupa, 
- docents (1999. –2003. ). 

RCAII, Teorētiskās radiotehnikas katedra 
- docents (1972. – 1999.), 
- vec. pasniedzējs (1970. – 1972.) 
- asistents (1968. – 1970.). 
 

Valodas: Krievu, latviešu. 
 

Pamatkursi: Elektrotehnikas teorētiskie pamati, Ķēžu teorija, Signālu teorijas 
pamati, Elektroinženieru matemātikas dotoru realizācija 
 

Zinātnes nozares 

(zinātniskā darba virzieni): 
Elektronisko ierīču automatizētā projektēšana, matemātisko 
lietojumpakotņu pielietošanas pilnveidošana. 
 

Publikācijas: 49 zinātniskas un mācību publikācijas 
 

Darba adrese: RTU, Lomonosova 1, korpuss “V” aud. 107, Rīga, LV-1019, 
tel.: +(371)-7089992 
e-mail:  
fakss:  
 

Mājās adrese: Rēznas, 10b - 41, Rīga, LV-1019, 
tel.: 7257584 
 

  
  

 17.05.2005. 
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 Dzīves un darba gājums 
 

1. Vārds, uzvārds:  Anastasija Žiravecka 
2. Personas kods:  040171 - 11814 
3. Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
4. Dzīves vieta:  Dzelzavas ielā 73 – 30, Rīga, LV-1084 
5. Darba vieta:  RTU 
6. Izglītība:  1995-1999.g. – RTU – Inženiezinātņu doktore, Diploma  

Nr.BD001009 
1996-1998.g. – LU – Fololoģijas zinātņu maģistre, Diploma Nr.003945 
1993-1995.g. – RTU – Inženierzinātņu maģistre, Diploma Nr.000460 
vidusskola 

7. Praktiskā darbība: Angļu valodas pasniedzēja, lektore  RTU Valodu Institūtā, kopš 
1994.g. 
2000.g. Janvāris – Maijs, lektore energoelektronikas profesora grupā 
2000.g. Maijs – pusslodzes docente energoelektronikas profesora grupā 

8. Pedagoģiskā darbība: Angļu valodas praktiskās nodarbības RTU bakalauriem, 
praktiskiem inženieriem, maģistriem un doktorandiem. 

Zinātniskā darba virziens: Angļu valoda profesionālajiem mērķiem (elektrotehnikas un 
enerģētikas programmas studentiem) 

Energoelektronika un elektropiedziņa; 
9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
10. Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: 

1. The Transient Process of Induction Motor Soft-Starting with Square Static Torque.: Baltic 
Electrical Engineering Review, N2, 1996. - p.72-74. 1988-1993.g. – RTU – Inženierzinātņu 
bakalaure, Diploma Nr.0016041978-1988.g. – Rīgas 40. 
2. Evaluation of Thyristor Strategies of Soft-Starting of the Induction Motor. - Riga, Latvian 
Journal of Physycs and Technical Sciences, N1, 1998.  
3. Learning-Centred Approach to ESP Based on the Learner-Centred Course Design. – Materiāli 
straptautiskia zinātniskai konferencei. – 2000.g. (gatavots izdevniecībai). 
4. “Electrical Engineering” – metodiskais līdzeklis, RTU – 2000, 86lpp. 
11. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 16 
12. Valodu prasme:   Krievu, Latviešu, Angļu, Vācu (elementāri). 
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Prospektu un reklāmas materiālu paraugi 
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Transporta elektronika un telemātika 
 
Bakalaura profesionālā studiju programma Transporta elektronika un 
telemātika 
-  studiju ilgums: 4 gadi pilna laika un 5 gadi nepilna laika studijām; 
-  iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā; 
-  iegūstamā kvalifikācija: elektronikas inženieris; 
-  iegūstamais grāds; bakalaura profesionālais grāds transporta elektronikā un 
telemātikā. 
Studējot bakalaura profesionālajā programmā iespējama specializācija vienā no 
virzieniem: 
- Transporta radioelektroniskās sistēmas; 
- Transporta telekomunikācijas; 
- Transporta datorsistēmas un tīkli; 
- Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas 
sistēmas;  

Maģistra profesionālā studiju programma Transporta elektronika un 
telemātika 

- iepriekšējā izglītība: bakalaura profesionālais grāds vai bakalaura grāds ; 
- studiju ilgums: 1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijām ar bakalaura 

profesionālo grādu vai attiecīgi 2,5 un 3 gadi ar bakalaura grādu; 
- iegūstamais grāds/kvalifikācija: maģistra profesionālais grāds transporta 

elektronikā un telemātikā. 
     Studējot maģistra profesionālajā programmā iespējama specializācija vienā   no 
virzieniem: 

-  Transporta radioelektroniskās sistēmas; 
- Transporta telekomunikācijas; 
- Transporta datorsistēmas un tīkli; 
- Aviācijas sakaru sistēmas; 
- Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas 
sistēmas; 

Apmācības specializācijās Transporta radioelektroniskās sistēmas, Transporta 
telekomunikācijas, Aviācijas sakaru sistēmas, Transporta datosistēmas un tīkli 
nodrošina Transporta elektronikas un telemātikas katedra.  

Apmācības specializācijās Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas 
nodrošina Dzelzceļa transporta institūts. 
  Programmas “Transporta elektronika un telemātika” studējošiem tiek 
nodrošinātas sekojošas prakses vietas: 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”; 
Studenti praktizējas sekojošās struktūrvienībās: 

- Rīgas signalizācijas un sakaru distance, 
- Daugavpils signalizācijas un sakaru distance, 
- Jelgavas signalizācijas un sakaru distance, 
- Rēzeknes tehniskās apkalpošanas centrs, 
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- Liepājas tehniskās apkalpošanas centrs, 
- Informatīvais skaitļošanas centrs. 

2. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”; 
3. Rīgas Domes Satiksmes departaments; 
4. AS „Alfa” Rīgas pusvadītāju aparātu rūpnīca; 
5. SIA “VerLAN”; 
6. SIA :VERSIJA”; 
7. Autotransporta uzņēmumi. 

Šajos uzņēmumos galvenokārt strādā studenti pēc programmas beigšanas, 
nodrošinot mūsdienu radioelektronisko sistēmu darbu. Viens no svarīgākiem 
virzieniem ir satelītu transporta līdzekļu vietas lokalizācijas sistēmu (GPS) 
ieviešana un ekspluatācija. Pašreiz izmanto GPS sistēmas Navstar un GLONASS, 
bet no 2008 gada tiks izveidota arī Eiropas GPS Galileo. 
 
Sīkāka informācija pa tel. 7089949 vai e-pastu Ansis.Kluga@rtu.lv 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 

Studiju programma apstiprināta RTU Senāta  
2004. gada 29. marta sēdē, prot. Nr.485 
 
 Mācību prorektors ...................E.Beķeris 

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju līmenis: Maģistra profesionālās studijas  
Izglītības klasifikatora kods: 47523 
Iepriekšējā izglītība 1) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas - bakalaura 

grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai tai 
pielīdzināta izglītība, 
2) akadēmiskās pamatstudijas – bakalaura akadēmiskais 
grāds elektrozinībās   

Studiju apjoms: 1) 62  kredītpunkti (KP) 
2) 102 kredītpunkti (KP) 

Īstenošanas forma Pilna un nepilna laika (neklātienes) studijas 
Nominālais studiju ilgums: 1) 1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika (nekl.) 

studijām 
2) 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika (nekl.) 
studijām 

Iegūstamais grāds/ kvalifikācija: 1) maģistra profesionālais grāds transporta elektronikā un 
telemātikā (PK 214401) 
2) elektronikas inženiera kvalifikācija un maģistra 
profesionālais grāds transporta elektronikā un telemātikā  

 
                                                                                              Studiju programmas šifrs: EGT0 
                                                                                              Uzņemšana ar 2004/. 2005. m.g. 

 

 Studiju saturs 
1) studijām 

62 KP 
apjomā 

2) studijām 
102 KP 
apjomā 

   A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 25 KP 31 KP 
   1. Tīklu operētājsistēmas 3 KP 3 KP 
   2. Sistēmu teorija 4 KP 4 KP 
   3. Transporta globālās vadības sistēmas  2 KP 2 KP 
   4. Sakaru sistēmu modeļi 3 KP 3 KP 
   5. Ciparu sakaru sistēmu teorija 4 KP 4 KP 
   6. Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija 3 KP 3 KP 

     7.  Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas 3 KP 3 KP 
     8.  Tehniskā elektrodinamika  3 KP 3 KP 
     9.  Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana  2 KP 
   10.  Sakaru sistēmu pamati  3 KP 
   11.  Darba aizsardzības pamati  1 KP 
    
    B. 
    1. 

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
Specializējošie priekšmeti 
 
Transporta radioelektroniskās sistēmas 
 

8 KP  
6 KP 

8 KP 
6 KP 

1.1. Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana  3KP 3KP 
1.2. Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes 4 KP 4 KP 
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1.3. Globālās navigācijas satelītu sistēmas  4 KP 4 KP 
1.4. Statistiskā radiotehnika 2 KP 2 KP 
1.5.  Programmēšana C++ valodā 3 KP  3 KP  

  
 
 

1.1. 
 

1.2. 
 

1.3. 
1.4. 
1.5. 

 
 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

 
1.5. 

 
 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

 
1.4. 

    
Transporta telekomunikācijas 
 

Signālu ciparapstrāde transporta telekomunikāciju 
sistēmās   
Optimālā uztveršana un sakaru sistēmu 
traucējumnoturība 
Programmēšana C++ valodā 
Statistiskā radiotehnika 
Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās 
 
Transporta datorsistēmas un tīkli 
 

Datoru tīklu ekonomika un marketings 
Kriptogrāfija un datu aizsardzība 
Tīklu telemātiskie dienesti 
Transporta reāllaika sistēmu veiktspējas novērtēšanas 
metodes 
 Tīklu analīze un projektēšana 
 
Aviācijas sakaru sistēmas 
 
Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētās sistēmas 
Maģistrālas sakaru sistēmas 
Lidostu radioelektronisko ierīču elektromagnētiskā 
savietojamība 
Lidostu un gaisa trašu sakaru sistēmas 
 

 
 
 

3 KP 
 

2 KP 
 

3 KP 
2 KP 
2 KP 

 
 
 

2 KP 
2 KP 
2 KP 
4 KP 

 
4 KP 

 
 
 

4 KP 
3 KP 
2 KP 

 
2 KP 

 
 
 

3 KP 
 

2 KP 
 

3 KP 
2 KP 
2 KP 

 
 
 

2 KP 
2 KP  
2 KP 
 4 KP 

 
 4 KP 

 
 
  

4 KP 
3 KP 
2 KP 

 
2 KP 

 Dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmas 
 

  

1.1. Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas 4 KP 4 KP 
1.2. Dzelzceļa sakaru sistēmas 5 KP 5 KP 
1.3. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas 4 KP 4 KP 
1.4. Šūnu mobilo sakaru sistēmu projektēšana 2 KP 2 KP 
1.5. Transporta augstfrekvences ciparu pārraides 

informācijas sistēmas 
4 KP 4 KP 

    
 Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas 

 

  

1.1. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošums 3 KP 3 KP 
1.2. Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas 3 KP 3 KP 
1.3. Dzelzceļa tehnisko sistēmu un procesu 

modelēšana 
3 KP 3 KP 

1.4. Dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības 
datortehnoloģijas 

6 KP 6 KP 

1.5. Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas 
dzelzceļa transportā 

2 KP 2 KP 

1.6. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana 4 KP 4 KP 
1.7. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos 3 KP 3 KP 
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  2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 2KP 2KP 
    2.1 Psiholoģija (maģistriem) 2 KP 2 KP 
    2.2 Pedagoģija (maģistriem) 2 KP 2 KP 

  
 C. 

 
BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 

 
3 KP 

 
3 KP 

    
     D. PRAKSE   6KP 32 KP 
      1. Prakse 6 KP 32 KP 
    
   E. Valsts pārbaudījumi 20KP 28KP 
  1. Maģistra darbs  20 KP  
  2. Maģistra darbs ar projekta daļu  28 KP 

    
 Kopā: 62 KP 102 KP 

 
 
 

Programma  akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Domes 2004. gada  
16. marta  sēdē, prot. Nr.  245. 

 
 

Priekšsēdētājs I. Slaidiņš 
 
 

Programma  izskatīta RTU programmas Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas nozares studiju programmu  komisijas  2004. gada 11. marta 
sēdē, prot. Nr. 3-04. 

 
 

                     Priekšsēdētājs  A.Zeļenkovs 
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RTU  TRANSPORTA ELEKTRONIKAS un TELEMĀTIKAS  MAĢISTRA  PROFESIONĀLO  
STUDIJU  PROGRAMMAS  SATURA UN  REALIZĀCIJAS 

 
APRAKSTS 

 
1. Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība  
  Studiju programmā imatrikulējamas personas ar bakalaura profesionālo grādu transporta 

elektronikā un telemātikā vai tam pielīdzināmu izglītību – ar inženiera profesionālo kvalifikāciju 
transporta datorvadības, informācijas un elektroniskajās sistēmās, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru 
gadu studiju programmu vai ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu elektrozinātnē. 

 
2. Programmas īstenošanas nosacījumi 
 
2.1.  Programmas mērķis 
Sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar maģistra profesionālo izglītību transporta 

elektronisko un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai 
sekojošās specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, 
transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, dzelzceļa transporta sakaru un 
informācijas sistēmas, dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas. 

 
2.2.  Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, patstāvīgajās 

literatūras studijās un maģistra darba izstrādes laikā apgūt transporta elektronisko un telemātikas 
sistēmu teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos un sociālos 
priekšmetus. 

 Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā kvalifikācija: 
• transporta elektronisko un telemātikas sistēmu   projektēšanā un izstrādāšanā;  
• zinātniski pētniecisku darba veikšanai transporta transporta elektronisko un telemātikas 

sistēmu  nozarē; 
• lai veiktu eksperimentālus pētījumus transporta sistēmu un telekomunikaciju iekārtu darbības 

izpētē; 
 Paredzēts arī, ka šī  izglītība nodrošina zināšanas, kas veido nepieciešamo kultūras un 

inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskām un profesionālajām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā. 

 
2.3.  Piedāvājamās izglītības saturs 
    Pirmā gada studiju plāns paredz apgūt programmas obligātos un specializējošos   studiju 

priekšmetus, pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetus, kā arī apgūt praktiskās darba iemaņas kādā 
no transporta uzņēmumiem. 
  Otrajā studiju gadā paredzēts   izstrādāt maģistra darbu vienā no izvēlētajām specializācijām. 

     Programma veidota uz profesionālās pēc bakalaura studiju programmas bāzes. Programmai 
paredzēta arī neklātienes apmācības forma. 
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2.4.  Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums  
A. Obligātie studiju priekšmeti…………………………… 25 KP 
B Obligātās izvēles priekšmeti………...………….………   8 KP 
C. Brīvās izvēles priekšmeti …………................................  3 KP 
D. Prakse .............................................................................  6 KP 
E. Valsts pārbaudījumi (maģistra darbs)......……………... 20 KP 
   KOPĀ:        62 KP 

 
Reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura grādu akadēmisko grādu elektrozinātnē, lai 

vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī inženiera profesionālo kvalifikāciju elektronikā, 
papildus maģistra profesionālo studiju programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas 
prasības vismaz 40 KP kopapjomā, t.sk.: 

Profesionālās sagatavošanas priekšmeti ......................................………… 6 KP 
Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana ................................2 KP 
Sakaru sistēmu pamati  ..........................................................................3 KP 
Darba aizsardzības pamati .................................................................... 1 KP 
Prakse …………………………………………………………………..…26 KP 
Projekta daļa pie maģistra darba ………………………………………….. 8 KP 
 

2.5. Valsts pārbaudījumu īpatnības  
 Svarīgākie  teorētiskie un specializācijas priekšmeti, kas raksturo studiju programmu un 

kuros zināšanas pārbauda Valsts pārbaudījumu komisija, ir šādi: 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas, Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes; 
Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās, Optimālā uztveršana un sakaru 
sistēmu traucējumnoturība; 
Tīklu operētājsistēmas, Transporta reāllaika sistēmu veiktspējas novērtēšanas 
metodes; 
Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētas sistēmas, Lidostu un gaisa trašu sakaru 
sistēmas; 
Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas, Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana, Vizuālā programmēšana 
transporta uzdevumos. 

 
 Maģistra darbs ir zinātniski pētniecisks darbs transporta elektronisko un telemātikas sistēmu 

virzienā. Darba mērķis ir iemācīt apkopot dažādās publikācijās un datortīklos pieejamo informāciju, 
patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu shēmu un algoritmu izstrādei. 

Paredzēta maģistra darba vai maģistra darba ar projekta daļu publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē 
komisija,  kuras sastāvā ir Elektronikas un telekomunikāciju  fakultātes pasniedzēji, kā arī pārstāvji 
no  elektroniskās rūpniecības  uzņēmumiem, kā arī no transporta uzņēmumiem. Komisijas sastāvs 
tiek apstiprināts ar RTU Rektora rīkojumu. 

 
 
3. Akadēmiskais personāls 

Ansis Klūga           Dr. sc. ing., asoc. profesors, Transporta elektronikas un telemātikas 
katedras vadītājs, 

Vladimirs Karpuhins           Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  asoc. 
profesors, 

Vitālijs Jeremejevs      Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  asoc. 
profesors, 
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Ernests Pētersons Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  
profesors, 

Valentīns Popovs Dr. habil phys. Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas 
katedras profesors, 

Ludmila Sergejeva Dr. sc. ing., asoc. profesore, Dzelzceļa transporta automātikas un 
telemātikas katedras vadītāja, 

Alberts Zeļenkovs Dr. habil sc.ing. Transporta elektronikas un telemātikas katedras  
profesors. 

 
4.  Struktūrvienības, kas nodrošina svarīgāko studiju priekšmetu pasniegšanu 
RTU ETF,  Transporta elektronikas un telemātikas katedra un Dzelzceļa transporta institūts.  
5. Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un kvalifikācija 
Novērtējums izdarīts tikai par tiem  pirmā un otrā  kursa mācību priekšmetiem, kuru 

pasniegšanā ir iesaistītas Transporta elektronikas un telemātikas katedra un Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedra.    
Vajadzīgi: 2 inženieri (augstākā izglītība) un 2 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). 

Piezīme: laborantu skaits vērtēts gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 100.  
6. Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 
6.1. Esošā materiālā bāze 
Ar datortehniku saistītos priekšmetus un visus virziena obligātos un izvēles mācību priekšmetus 

var nodrošināt esošās Transporta elektronikas un telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedras datorklases un specializētās laboratorijas. Vienlaicīgi strādājošo 
studentu darba vietu skaits visās minētajās datorklasēs kopumā sasniedz 60.  

 6.2. Vispārējs vērtējums 
Transporta elektronikas un telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta automātikas un 

telemātikas katedras laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot profesionālos maģistrus Transporta 
elektronikas un telemātikas  programmā.  

7. Izmaksu novērtējums uz vienu studentu 
Saskaņā ar RTU pieņemto vērtējumu programmas Transporta elektronika un telemātika izmaksas uz 
vienu stundu ir aptuveni vienādas ar vidējām izmaksām Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. 
Patreiz nepieciešamās izmaksas vienam studentam ieskaitot arī sociālo nodrošinājumu gadā ir 1491 
Ls (saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2001. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 334).  

 
 
 
RTU programmas Transporta elektronika 
 un telemātika vadītājs        A.Klūga 
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Studiju priekšmetu apraksti 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta           Tīklu operētājsistēmas 
nosaukums:                     (Computer network operation systems)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL550 
Autors:             Viktors Boicovs, docents 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telemātika. 
Studiju programma šifrs:  EMY0, EGT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 maģistra, profesionālā  maģistra  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par tīklu operētājsistēmu uzbūves 
                                            principiem; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par operētājsistēmu vadības 
                                            procesiem; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar atšķirīgu operētājsistēmu  
                                            savietojamības problēmām. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                              -     Tīklu operētājsistēmu uzbūves struktūras un arhitektūras 
                                                īpatnības; 

-     Datoru tīklu operētājsistēmu resursu sadalīšanas vadības 
       īpatnības; 
-     Datoru tīklu operētājsistēmu ekspluatācijas, drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     Uzstādīt datoru tīklu operētājsistēmas un pārbaudes testi; 
-  Modelēt tīklu operētājsistēmu komponentes atbilstoši 
        lietotāju konkrētajām programmā; 
-  Vadīt datoru tīklu operētājsistēmu procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1.      Fred Halsall .Data communication Computer Network and  open system. –  Adison 

Wesley Publisching Company. New York.  1998, 620 pp. 
2.      Bill Boll, D. Pits. Operation systems Red Hat Linux. – DiaSoft. Publishing. 1999. 640 pp.  
3.      V Boicovs. Datoru tīkli vidējo un zemāko līmeņa protokolu apgūšanai. Rīgas Tehniskā 

universitāte. 2001. 36 lpp. 
4.      V. Boicovs. Productivity estination operating system. Computer modeling and new 

technologi Vol. 6.  Riga TSI  2002., 62 – 68 p. 
 
  
 
 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
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N# Lekciju tēmas 
1.  Tīklu operētājsistēmu uzbūves pamatprincipi 
2.  UNIX operētājsistēmas apskats 
3.  UNIX un LINUX operētājsistēmu īpašības 
4.  Tīklu operētājsistēmu trūkumi 
5.  FreeBSD operētājsistēmas 
6.  Tiklu operētājsistēmu procesi un komandas 
7.  Tiklu operētājsistēmu programmēšana 
8.  Parasta scenārija uzrakstīšana 
9.  Interpretators SHELL 
10.  Komandu izpildīšana interaktīvā režīmā vai no scenārija 
11.  Interpretators BASH 
12.  Interpretators TCSH 
13.  UNIX palīgsistēmas 
14.  SHELL mainīgie 
15.  Ziņojuma par kļūdām izveidošana  
16.  Procesa noslēgšanas kods 
17.  Pārtraukšanas signālu apstrāde 
18.  Tīklu operētājsistēma NFS 
19.  PERL valoda programmēšanai 
20.  PYTHON valoda programmēšanai 
21.  TCL valoda programmēšanai 

 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Tīklu operētājsistēmu instalēšana 
2.  Tīklu operētājsistēmu parametru mērīšana 
3.  Tīklu operētājsistēmu procesu vadība 
4.  Tīklu operētājsistēmu serveri 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [3]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT507  

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SISTĒMU TEORIJA       

     (angļu valodā: Systems Theory) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 3  1 Ir paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus sistēmu 

funkcionēšanas prognozēšanā, prasībām atbilstošo sistēmu sintezē, sistēmu dinamisko parametru 
un kļūdu skaitliskajā analīzē. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt transporta lineāro dinamisko sistēmu matemātiskās 
analīzes metodes, komplekso sistēmu uzbūves principus un mērījumu apstrādes algoritmus . 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Sistēmu klasifikācija, to analīzes matemātiskās metodes. Nepārtrauktās un 
diskrētās sistēmas. Dinamiskās sistēmas. Vadāmība un novērojamība. Lineārās un nelineāras  
sistēmas. Vinera filtrs. Minimālā kvadrāta algoritms. Kalmana nepārtrauktā un diskrētā filtrācija. 
Paplašinātais Kalmana filtrs.  
Angļu valodā: Classification of systems, mathematical methods of their analysis. Continuous 
and discrete systems. Dynamic systems. Controllability and observability. Linear and non-linear  
systems. Wiener filter. Least – Squares algorithm. Continuous and discrete Kalman filter. 
Extended Kalman filter. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 

  Sistēmu teorijas priekšmets un uzdevumi. 
  Transporta sekojošo sistēmu uzbūves īpatnības. 
  Sistēmu klasifikācija un to analīzes metodes. 
  Ieejas gadījumprocesu matemātiskais apraksts. 
  Dinamisko sistēmu matemātiskie modeļi. 
  Stāvokļa telpas metode. Stāvokļa un novērojuma vienādojumi. 
  Vadāmība un novērojamība. 
  Lineāro dinamisko sistēmu stacionārās analīzes metodes. Nelineāru 

sistēmu analīzes īpatnības. 
  Sistēmas fluktuācijas un dināmiskās kļūdas un to aprēķināšana. 
  Nikolsa metode. 
  Sekojošu sistēmu parametru optimizācija. 
  Diskrēto sistēmu analīzes īpatnības. Minimālā kvadrāta metode. 
  Kompleksā informācijas apstrāde. Vinera filtrs. Kompensācijas shēma. 
  Kalmana filtrs. Diskrētā Kalmana filtra vienādojumi 
  Kalmana filtra pielietošanas īpatnības 
  Kalmana filtra pielietošanas vienkārši piemēri. 
  Autonomo un radiotehnisko sistēmu informācijas kompleksā apstrāde. 
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12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver informācijas apstrādi ar stacionāriem 
analogiem filtriem (kompensācijas shēma vai filtrācijas shēma) un Kalmana filtru. 

13.  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas amplitūdas, laika un satelītu 
sistēmu sekojošie mērītāji, trokšņu signālu iedarbība uz lineārām dinamiskām sistēmām, 
kompleksās sistēmas ar stacionāriem dinamiskiem filtriem, Kalmana filtra pielietojums dažādās 
kompleksās sistēmās. 

14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas, Regulēšanas 

teorijas pamati. 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Radionavigācijas 

pamatu laboratorija un datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  
1. R. Brown, P. Hwang. Introduction to Random Signals and Applied Kalman filtering. John Wiley 

& Sons, NY, 1997. 
2. Maybeck, Peter S. Stochastic models, estimation and control. NY, Vol.1, 1979; Vol.2, 1982, 

Vol.3, 1982. 
3. Rugh, Wilson J. Linear system theory. Prentice-Hall, 1996. 
4. Зарубин П., Трояновский А., Цилькер Б. Автоматизированные навигационные комплексы 

воздушных судов. Р., 1987. 
5. Р.Калман. Очерки по математической теории систем. М., 1986. 
6. A.Klūga. Metodiskie norādījumi studiju darbam mācību priekšmetā Sistēmu teorija. RTU, R., 

2003, 7 
Papildliteratūra  

7. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных 
уравнений. М.: Наука, 1986.- 288 с. 

8. Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление. М.: Мир, 
1989.- 486 с. 

9. Обработка информации в навигционных комплексах. Под. ред. О.Бабича- М.: 
Машиностроение, 1991. 

10. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации- М.: Транспорт, 1992. 
11. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней  
      навигации.- М.: Транспорт, 1990. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- dinamiskā laika intervāla mērītāja pētīšana; 
-    gadījumprocesi lineārās dinamiskās sistēmās; 
-   minimālās kvadrāta metodes pielietošana; 
- Vīnera filtrācija; 
- Kalmana filtra pielietošana dažādos filtrācijas procesos. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī reālas dinamiskās 
sistēmas.. 
 



 13

2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [4,10,11], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei [6] un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [1]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



 14

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT422 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA GLOBĀLĀS VADĪBAS SISTĒMAS   

      (angļu valodā: Transport Global Control systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 0 1 nav 

paredzēts 
eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. Ing. sc., asoc. profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar globālajām transportlīdzekļu vietas noteikšanas un 

sakaru sistēmām 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Apgūt globālo pozīcijas noteikšanas un sakaru sistēmu uzbūves 

un izmantošanas principus un efektivitāti 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Transporta vadības sistēmas. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to 
precizitāte. Radioelektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai.  Transporta elektroniskās 
sistēmās izmantotie signāli, to apstrādes algoritmi. Elektroniskās kartes, koordinātu 
aprēķināšanas algoritmi 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Transporta vadības sistēmas 
2. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to precizitāte 
3. Radioelektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai 
4. Transporta elektroniskās sistēmās izmantotie signāli, to apstrādes algoritmi. 
5. Transporta globālās sakaru sistēmas un tīkli 
6. Elektroniskās kartes, koordinātu aprēķināšanas algoritmi 

12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie  
          mācību priekšmeti: ciparu elektronika un datoru uzbūves pamati 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Global Positioning System: Theory  and Applications. Volume I and II, edited by 

B.W.Parkinson, AIAA, Washington, 1996. 
2. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС, под редакцией 

В.Н.Харисова, М. ИПРЖР, 1998. 
15. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas: satelītu sistēmu sekojošie 

mērītāji, sistēmu precizitātes modelēšana, maršruta aprēķini. 
16. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
17. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas, Regulēšanas 

teorijas pamati. 
18. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Radionavigācijas 

pamatu laboratorija un datoru klase. 
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Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
2. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un 24 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- satelītu sistēmu sekojošie mērītāji, 
- sistēmu precizitātes modelēšana, 
- gaisa kuģa maršruta aprēķini. 

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī reālas satelītu 
sistēmas.. 
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [2], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā.  Katedrā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [1]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Šifrs TRL523  
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: Sakaru sistēmu modeļi  (angļu valodā: Communications  

system models ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 1  2 nav paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus sakaru sistēmu 

modeļu veidošanā, sistēmu dinamisko parametru un kļūdu skaitliskajā analīzē. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt sakaru sistēmu analīzes metodes, caurlaidspējas 

novērtēšanas principus un mērījumu apstrādes algoritmus . 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā:  Analītiskie, skaitliskie un imitācijas modeļi telekomunikācijā. Teletrafiks. 
Trafika servisa kvalitāte (QoS). Rindošanas sistēmas kā trafika pieprasījumu apstrādes modeļi. 
Sevlīdzīgs trafiks. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana. Datu kanāla kļūdu modelis. 
Vairākpunktu līnijas modelis. Multipleksā kanāla modelis. Komutatora modelis. Komunikācijas 
tīkla modelis. Tīkla kanālu optimālo caurlaidspēju novērtēšana.  Buferatmiņas modeļi. 
Telekomunikācijas ierīču pārejas procesu difūzijas modelis.  

Angļu valodā:  Analytical, numerical and simulation models in telecommunication. Stochastic 
processes. Poisson processes. Diffusion (Wiener-Levy) processes. Traffic. . Traffic Quality of 
Service. Queuing Systems as traffic arrival processing model. Self-similar traffic. GPSS model 
of  Self-similar traffic. Models of errors in data communication lines. Multipoint line model. 
Multiplexer channel modeling. Model of switches. Network model. Network lines and switches 
throughput optimization model. Buffer memory models. Transient processes modeling by 
diffusion approximation. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Analītiskie, skaitliskie un imitācijas modeļi telekomunikācijā 
2.   Teletrafiks, trafika servisa kvalitāte (QoS). 
3.   Rindošanas sistēmas kā trafika pieprasījumu apstrādes modeļi 
4.  Sevlīdzīgs trafiks. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana. 
5.   Datu kanāla kļūdu modelis. 
6.   Vairākpunktu līnijas modelis.  
7.  Multipleksā kanāla modelis. 
8.   Komutatora modelis, komunikācijas tīkla modelis. 
9.   Tīkla kanālu optimālo caurlaidspēju novērtēšana. 
10.   Telekomunikācijas ierīču pārejas procesu difūzijas modelis. 
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12.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana 4 
2. Rindošanas sistēmu GPSS modelēšana 8 
3. Multipleksā kanāla modelis. 4 
4. Komutatora modelis. 4 
5. Komunikācijas tīkla modelis. 6 
6. Buferatmiņas modeļi 4 
7. Ierīču pārejas procesu difūzijas modelis.  2 
 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: elektromagnētiskā lauka teoriju, sakaru līnijas un 

antenas. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
 

1. A.Tannenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
2. W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
3. B.Sklar. Digital Communications. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 2003. 
4. B. Havercort. Performance of computer communication systems. A Model-Based Approach. 

John Wiley &Sons.1998. 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students to ierobežotā daudzumā 
var saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT403 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: CIPARU SAKARU SISTĒMU TEORIJA  

    (angļu valodā: Digital Communication Systems Theory ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 4 3.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas – REMY0, Transporta elektronika un telemātika – REGT0  
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast ciparu sakaru sistēmu teorijas pamatus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāpārzina: 
- ciparu modulācijas un traucējumnoturīgas ciparu sistēmas; 
- sakaru sinhronizācija; 
daudzkanālu sistēmas un to konstruēšanas principi; 
runas signālu kodēšana. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Modulācijas metodes. Nesējfrekvences un simbolu sinhronizācija. Signāla 
parametru novērtēšana. Simbolu laika stāvokļa novērtēšana. Fāzes, taktu, ciklu un kadru 
(freimu) sinhronizācija. Tīkla sinhronizācija. Daudzkanālu un daudznesējfrekvenču sistēmas. 
Ciparu sakari ar platspektra (spread spectrum) signāliem. Daudzlietotāju sakari. Runas signālu 
kodēšana un saspiešanas ciparu metode. Signālu kvantēšana sistēmās ar impulsu-kodu 
modulāciju (IKM), ar starpības IKM, ar delta-modulāciju un to adaptīvajiem paveidiem, kā arī 
saīsināts runas signāla attēlojums ar lineārā pareģojuma palīdzību, tā pārraidei ar zemu ātrumu 
un kompaktai glabāšanai. 
Angļu valodā: Carrier and symbol synchronization. Signal parameter estimation. Carrier phase 
estimation. Symbol timing estimation. Phase, time and frame synchronization. Digital 
communication network synchronization. Multi-channel and multi-carrier systems. Spread 
spectrum signals for digital communications. Multi-user communications. Speech signals 
encoding and compression methods. Signal discretization  system with pulse code modulation 
(PCM), with differential PCM, with delta modulation (DM) and DM with adaptation. Linear 
prediction algorithms in systems of speech compression. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Modulācijas metodes un traucējumnoturīgas ciparu sistēmas. 
2.  Nesējfrekvences un simbolu sinhronizācija. 
3.  Tīkla sinhronizācija. 
4.  Daudzkanālu sistēmas. 
5.  Ciparu sakari ar platspektra signāliem. 
6.  Runas signālu kodēšana un saspiešanas ciparu metode. 
7.  Runas signāla attēlojums ar lineārā pareģojuma palīdzību. 

12. Prasības klausītājiem: kursa darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti:     ciparu elektronika, signālu teorija un varbūtības teorija 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
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14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

 Беллами Дж. Цифровая телефония./ Пер. с англ. –М.: Радио и связь, 1986, 544c. 
 Рабинер Л.Р., Шафер Р.Б. Цифровая обработка речевых сигналов./ Пер. с англ. –М: Радио 
и связь, 1981, 496c. 
 Прокис Дж. Цифровая связь. -М: Радио и связь, 2000, 800c. 
 Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. –М.: 
Радио и связь, 2000, 520c. 

 
       Papildliteratūra  

5. Авиационная подвижная спутниковая служба. Стандарты и рекомендуемая практика 
(AMSS SARPS). ПРОЕКТ. 22 апреля 1994 года. APPENDIX H. Voice Encoding 
Algorithm Definition. 

6. C.C.Bissel, D.A.Chapman. Digital Signal Transmission. Cambridge University Press 1992, 
pp. 321. 

7. Н.В.Захарченко, П.Я.Нудельман, В.Г.Кононович. Основы передачи дискретных 
сообщений. /Учебное пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1990, 240c. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- modulācijas metodes un to trokšņnoturība, 
- ciparu sakaru sistēmu traucējumnoturība.  
  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1,2], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [3]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Šifrs TRT407  
(klātienes un neklātienes studijas) 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: INFORMĀCIJAS KOMPRESIJAS un KODĒŠANAS 

TEORIJA (angļu valodā: Information Compression and Encoding Theory) 
2.   Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 

2. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
3. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2.5 0.0 0.5 Ir paredzēts Eksāmens 

4. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sitēmas, Transporta elektronika un telemātika – REGT0 
6. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast informācijas kompresijas un kodēšanas 

uzbūves principus 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam diciplīnas apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

- bezzudumu un attēlu kompresija  
- LZW-kods un dinamisks Haffmana kods 
- kompresijas standarti 
- konvolūcijas kodi un Viterbi dekodēšanas algoritms  
- BČH blokveida kodi 
- Rida-Solomona polinomiālais kods 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valoda: Informacijas kompresijas teorijas pamati. Bezzudumu kompresija. LZW-
kods un dinamisks Haffmana kods. Attēlu kompresija. Attēlu un video kompresijas standarti: 
JPEG un MPEG standarti. Galua lauka pamati. Cikliskie koriģējošais kodi. Kodētāji un 
dekodētāji uz nobīdes reģistru pamata. BČH blokveida kodi. Berlekempa-Messi dekodēšanas 
algoritms. Rīda-Solomona polinomiālais kods. CD ierakstu kodēšana. Konvolūcijas kodi. 
Viterbi dekodēšana algoritm.    
Angļu valoda: Theoretical foundations of information compression. Lossless compression. 
LZW code and dinamic Haffmena code. Image compression. Image and video compression 
standards: JPEG and MPEG standarts. Galoes file foundations. Cyclic codes. Coders and 
decoders on the basis of displacement registers. BCH block codes. Berlecamp-Messey 
decoding algorithm. Reed-Solomon polynomial code Encoding procedures for CD. 
Convolutional codes. Viterbi agorithm decoding. 

    11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Bezzudumu kompresija. LZW-kods un dinamisks Haffmana kods 
2. Attēlu un video kompresijas standarti: JPEG un MPEG standarti. 
3. Konvolūcijas kodi. Viterbi algoritms, dekodēšana.  
4. Galua lauka pamati. Cikliskie koriģējošie kodi 
5. BČH blokveida kodi 
6. Berlekempa-Messi dekodēšanas algoritms. 
7. Rīda-Solomona polinomiālais kods. CD ierakstu kodēšana. 
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12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver datu apstrādi ar diskrētiem 
kanāliem. 

13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu dekodēšana  
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija un varbūtības 

teorija 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra: 
Pamatliteratūra 

1. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 
2. John G. Pproakis, Masoud Salehi. Contemporary communication systems using MATHLAB. 

Canada: Brooks/Cole, 2000 
3. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: Prentice 

Hall PTR, 2001 
4. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации. Уч. для вузов. –М.: Высшая школа, 1989 
5. Simon Haykin. Communication system. 4-th Edition. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 

Papildliteratūra 
6. Р.Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. –М.: Мир, 1986 
7. Дж.Кларк. Дж.Кейн. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. –

М.: Радио и связь, 1987  
8. У.Питерсон, Э.Уэлдон. Коды исправляющие ошибки. –М.: Мир, 1976  
9. Прокис Дж. Цифровая связь./Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 2000 
10. Бернард Скляр. Цифровая связь.Теоретические основы и практическое применение. –М.: 

Вильямс, 2003 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 32 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Grupas un cikliskas koriģējošais Heminga kodi 
- Viterbi dekodēšana algoritm. 
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi : 
- Grupas un cikliskas koriģējošais Heminga kodi, 
- Viterbi dekodēšana algoritms; 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB apmācības programmas, kā arī reālas 
sistēmas. 
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas AF var 
saņemt [1,3,4,6,7,8,10], kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā 
daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens/divi eksemplāri galveno mācību grāmatu [1,2,3,5,7]. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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 STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs EDS 507   

   
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas 

(angļu valodā Transport Fiber Optical Networks and Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 2  1 ir paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., Dr.habil phys., Valentīns Popovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Datu optiskas pārraides tīkli. Multipleksēšana. Kanālu un pakešu komutācijas 
tīkli. Etalonu OSI modelis.  LAN tīkli: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet.  
 Pilnīgi optiskie tīkli: blīvu viļņu multipleksešana (DWDM multipleksori), EDFA optiskie 
pastiprinātāji, WDM/TDM optimizācija, optiskie komutātori. AON no kanālu komutēšanas. 
Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana. 
Angļu valodā:  Optical transmission data networks. Multiplexing. Networks with commutation of 
channels and packages. LAN: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. 
All-Optical Networks (AON): dence wave multiplexing (DWDM multiplexers), EDFA optical 
amplifiers, WDM/TDM optimization, optical commutators. AON with commutation of channels.  
Optical networks using in transport information systems. 

9. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
  Datu optiskas pārraides tīkli 
  Kanālu un pakešu komutācijas tīkli 
  LAN tīkli: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. 
  Pilnīgi optiskie tīkli: blīvu viļņu multipleksešana (DWDM multipleksori) 
  Optiskie komutatori 
  Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana 
 
10. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
11. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmu kanālveidojoša 

aparatūra, Transporta sakaru līnijas, Dzelzceļa sakaru sistēmas, Transporta telekomunikāciju un 
datoru tīkli. 

12. Tehniskais nodrošinājums: Laboratorijas darbu izpildi nodrošina Dzelzceļa transporta institūta 
Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra ar visiem nepieciešamiem tehniskiem 
un metodiskiem līdzekļiem. Grupas rīcība ir divas ESM laboratorijas, kuras  vienlaicīgi var 
strādāt 20 studenti. 
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13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 
 
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eco-Trends, 1998, 267 lpp. (krievu). 
- Optical fibre cables for telecommunications and data networks. Helkana. Finland, 1999 128p. 
- Novikov Ju., Karpenko D. Local area networks aparature.  M.: ECOM, 1998, 288 p. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc., 1995, 

636 p.  
 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  40 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Tehniskā elektrodinamika  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 1   0 ir paredzēts  D,E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt elektromagnētisko lauku teoriju, Maksvela vienādojumu aprēķinu,  
 koaksiālas, šķiedru optiskās un radio līnijas elektromagnētisko viļņu izplatīšanās,  
elektromagnētisko viļņu starojumu un izplatīšanās. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts  
 - Šilter E., Sermons G., Miķelsons J. Elektrodinamika. Rīga: Zvaigzne, 1986.  
 - Zušs J. Radioviļiņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974.  
 Пименов Ю.. Вольман В., Mуравцов А. Техническая электродинамика. М.: Радио и связь, 
2002. 
 Попов В.И. Электродинамика. Курс лекций. (Рукопись). Рига: РКИИГА, 1975.    
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektromagnētiskā lauka teoriju pielikumi uz sakaru līnijas un antenas. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.   Elektromagnētiskais lauks (EML) un vides parametri. Maksvela vienādojumi.  
EML enerģija. 

2.  Robežnosacījumi elektromagnētiskā lauka vektoriem. 
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3.  Elektrodinamiskie potenciāli. Dalambera, Helmholca un Laplasa vienādojumi. 
 Monohromatisko viļņu izplatīšanās (izotropā un anizotropā vidē). 

4.  Maksvela vienādojumu risināšana daudzmodu  koaksiālo kabeļu,  
dielektrisko viļņvadu, šķiedru optiskās līnijās.   

5.  Maksvela vienādojumu risināšana elektriskā dipola starojuma laukā 
 (elektromagnētiskā starojuma tuvās, starp- un tālās zonās). Ievads antenām. 

 
 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  40 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA TRT323 APRAKSTS 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKO SISTĒMU 
DATORMODELĒŠANA (angļu valodā: Computer Modelling Transport Electronic 
Systems) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

0 3 1.5 0 1.5 nav  
paredzēts 

ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors  A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt elektronisko ierīču un sistēmu modelēšanas principus 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Iemācīties modelēt dažādas transporta radiotehniskās 

ierīces, izmantojot datoru ar speciālām programmu paketēm  
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Transporta elektronisko sistēmu modelēšanas principi. Elektronisko ierīču 
modelēšanas metodes un to precizitāte. Lineāro un nelineāro signālu apstrādes ķēžu modelēšana.   
Datormodelēšana izmantojot dažādas vides (EWB, MC, Pspice, Matcad). 
Angļu valodā: Principles of modelling transport electronic systems. Electronic devices 
modelling methods and its precision. Linear and non-linear signal processing circuit modelling.    
Computer modelling electronic systems using various programme environment (EWB, MC, 
Pspice, Matcad). 
11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Transporta elektronisko sistēmu modelēšanas principi 
2.  Slēdžu un indikatoru modelēšana 
3.  Trigeru, reģistru modelēšana 
4.  Skaitītāju, summatoru modelēšana 
5.  Datu apstrādes sistēmu modelēšana  
6.  Datormodelēšana izmantojot speciālas programmu paketes 

12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
             transporta elektroniskās sistēmas 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. А. Кардашев. Цифровая электроника на персональном компьютере. – М. : Горячая линия-
Телеком, 2003, 311 с. 

2. А.Гуьтяев. Имитационное моделирование в среде Windows. – Санкт-Петербург: Корона 
принт, 1999, 288 с. 

3.  OrCad Pspice for windows, volume 1, 2. by Roy W. Goody, Prentice Hall, 2000. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 32 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT360  

(klātienes un neklātienes studijas) 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: SAKARU SISTĒMU PAMATI 
(angļu valodā: Communication Systems Foundations) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
Nedalāms 3 2.0 0.5 0.5 Kursa darbs Eksāmens 

6. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
7. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
8. Struktūrvienības nosaukums: 13010, Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
9. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast sakaru sistēmu uzbūves principus 
10. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam diciplīnas apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

• analogās informācijas pārraides pamati; 
• diskrētās informācijas pārraides pamati; 
• analogās modulācijas veidi; 
• ciparu modulācijas veidi; 
• ciparu sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana; 
• saskaņotas un optimālas lineārās filtŗacijas principi. 

11. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Analogās informācijas pārraides pamati. Analogais telefons. Vadau sakaru līnijas. 
Radiosakaru līnijas . Analogās modulācijas veidi. Analogo modulēto signālu spektrālie 
raksturojumi. Diskrētās informacijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli. Signālu un 
sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana. Signāla telpas attēlošana. Ciparu modulētu signālu 
attēlošana. Ciparu modulētu signālu spektralie raksturojumi. Diskrēto signālu pārraides pa kanālam 
ar lineāriem kropļojumiem (starpsimbolu interference); Naikvista kritērijs. Signālu apstrādes 
optimizacija  diskrētos kanālos ar aditīviem traucējumiem un lineāriem kropļojumiem (lineārās un 
nelineārās metodes); Viterbi detektora algoritms. Lineārā izlīdzināšana (ekvalizācija). Nelineārā 
izlīdzināšana ar diskriminatoru atgriezeniskajā kanālā. Adaptīva izlīdzināšana. Signālu atklāšana un 
atlase. Saskaņota un optimāla lineārā filtrācija.                                                                                                              
Angļu valodā: The principles of transmitting discrete messages; modems; protocols transmitting. 
Representation of band pass signals and systems. Signal space representation. Representation of 
digitally modulated signals. Spectral characteristics of digitally modulated signals. Transmitting 
discrete signals on linear distortions channels with intersymbol interference; Nyquist criterion. 
Optimizations of signals processing in discrete channels with additional noise and linear distortions 
(linear and nonlinear methods); Viterbi algorithm. Linear equalization. Nonlinear Deision-Feedback 
equalization. Signals discovery and distinction. Matched and optimum linear filtering. 
   11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
11.  Diskrētās informācijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli 
12.  Ciparu modulētu signālu attēlošana  un spektrālie raksturojumi 
13.  Signālu un sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana 
14.  Signālu apstrādes optimizācija diskrētos kanālos ar adaptīviem 

traucējumiem un lineāriem kropļojumiem. 
15.  Viterbi detektora algoritms. 
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16.  Lineārā izlīdzināšana (ekvalizācija). Vismazākā kvadrāta metode. Vinera-
Hopfa vienādojums. 

17.  Nelineārā izlīdzināšana ar diskriminatoru atgriezeniskajā kanālā. 
18.  Adaptīva izlīdzināšana. Gradienta metode. 
19.  Rekursīva vismazāku kvadrātu algoritms. 

1. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver dati apstrādi ar stacionāriem 
diskrētiem un  nestacionāriem diskrētiem kanāliem. 

2. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu iedarbība uz 
lineārām kanāliem, lineārā izlīdzināšana. MATLAB-modelēšana. 

3. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
4. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija un varbūtības 

teorija 
5. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
6. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
7. Literatūra:                                   Pamatliteratūra 

 John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 
 Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: Prentice 

Hall PTR, 2001 
 Edward a. Lee, David G. Messerchmitt. Digital communication. 2-nd Edition. -London: Kluwer 

Aademic Publishers, 1994 
 Simon Haykin. Communication system. 4-th Edition. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 
  A. Zeļenkovs, E.Lazarevs, A.Skalskis. Bināro informācijas pārraides sistēmu 

traucējumnoturība. -Rīga: RTU_TTI, 2002 
 E.Beķeris. Optimālā filtrācija. Lekciju konspekts. –Rīga: RTU Izdevniecība, 2002   
Papildliteratūra  
 Simon Haykin. Adaptive filter theory. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 
 Прокис Дж. Цифровая связь./Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 2000 
 Бернард Скляр. Цифровая связь.Теоретические основы и практическое применение. –М.: 

Вильямс, 2003 
 Н.В.Захарченко, П.Я.Нудельман, В.Г.Кононович. Основы передачи дискретных 

сообщений. Уч. пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1990 
  Феер К. Беспроводная связь. Методы модуляции и расширение спектра. /Пер. с англ. под 

ред. Д.Д.Кловского. -М.: Радио и связь, 2000 
 В.И.Тихонов, Ю.Н.Бакаев. Статистическая теория радиотехнических устройств. Учебник 

для вузов. –М.: ВВИА, 1978  
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. Klātienes 
nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- stacionāra un adaptīva izlīdzināšana. Gradienta un rekursīvā metode; 
- bināro informācijas pārraides sistēmu traucējumnoturība. 
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi : 
- Viterbi detektora algoritms; 
- minimālās kvadrāta metodes pielietošana. Vinera-Hopfa vienādojums.. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī reālas sistēmas.  
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU AF bibliotēkā var saņemt 
[1,2,8,9,10], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Visi 
studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba uzdevumu. Katedrā 
atrodas arī viens-divi eksemplāri  mācību grāmatām [1,2,3,4,7,8]. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

IEF DARBA UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS INSTITŪTS 
18231, Darba un civilās aizsardzības katedra 

 
Mācību spēki: Viktors KOZLOVS, Dr.habil.oec., profesors; Valdis  ZIEMELIS, docents 

   
Mācību priekšmeta noaukums 
DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATI (IDA 117) 

 
Studiju programma - visu profilu 
Studiju līmenis        - inženieru un maģistru studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 1 KP, lekcijas – 16 stundas (t.sk. 2 stundas praktiskie darbi). 
 
Kontrole – ieskaite, 1.semestrī. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības) līmeņus 
mazajos un vidējos uzņēmumos, aprēķināt dažus aizsardzības sistēmas pamatparametrus 
drošu darba apstākļu nodrošināšanai. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos 
uzņēmumos un to prognozēt; 2) zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā 
ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem; 3) zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem 
riska faktoriem principus; 4) prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības sistēmas no 
bīstamiem un kaitīgiem riska faktoriem. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–

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

Lekc.konspekts -RTU,2001.–144 lpp. 
3. V.Kozlovs, R.Lūsis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. II daļa. – RTU, 

1992. – 72 lpp. 
4. V.Kozlovs, R.Lūsis, V.Urbāne, Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. I 

daļa. – RTU, 1991. – 80 lpp. 
5. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju 

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

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

Rīga,2001. – 96 lpp. 
10. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas 

energostandarts LEK 002, Rīga,2002. – 224 lpp. 
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11. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas 
institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo), 1999., 336 lpp., 
ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv). 

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

13. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”). 
14. www.vdi.lv 

15. http://osha.lv 

16. http://europe.osha.eu.int/ 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite. 
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un vidējos 

uzņēmumos. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas apzināt dažu riska faktoru parametrus un zināt to 

normēšanas principus saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt atsevisķas kolektīvās aizsardzības sistēmas 

no bīstamiem un kaitīgiem faktoriem. 
 

Vērtējuma “svari”: ieskaite un testi       – 75 % 
   Mājas darbi – 25 % 
           100 % 
 

Prasības priekšmeta apguvei: 
- mājas darbu savlaicīga izpilde; 
- ieskaites kārtošana termiņā. 

 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 
- izlasīt lekciju konspekta attiecīgās nodaļas; 
- izpildīt mājas darbus atbilstoši uzdevumam. 

 
 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Uzdoto testu izvērtēšana, diskusijas un pārrunas. 
 

Kalendārais plāns 
Lekcijas 

 
Lekcija
s 
numurs 

 
Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 

grāmatas 

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

[1.,2.,13.,14.,] 
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2. Praktisko darbu uzdevumu aprēķinu metodiku īss apskats pa tēmām – 
„Mākslīgā apgaismojuma un tā efektivitātes novērtēšana” un 
„Optimālu meteoroloģisko apstākļu un darba vides piesārņojuma 
normatīvu nodrošināšana darba telpās aprēķinot nepieciešamo 
vispārējo ventilāciju,” „Trokšņa avota jaudas līmeņa aprēķins, trokšņa 
līmeņa aprēķināšana attālumā no avota un trokšņa līmeņa 
pazemināšanas aprēķini,” „Vibroizolatoru aprēķins,” „Stieņveida 
zibensnovedēja aizsardzības zonas aprēķins”. 

[1.,2.,5.,6.,7., 
15.,16.] 

3. Darba higiēna. Kaitīgie darba vides riska faktori, to iedarbība uz 
cilvēka organismu. Normēšanas principi. Pasākumi kaitīgo faktoru 
iedarbības novēršanai vai samazināšanai. Atmosfēras piesārņojuma 
avoti. Meteoroloģiskie apstākļi ražošanas telpā. Meteoroloģisko 
apstākļu iedarbība uz cilvēka organismu. Meteoroloģisko apstākļu 
normēšana. Toksiskās vielas. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās 
vielas iedarbības smagums. Vielu iedalījums pēc to iedarbības uz 
atsevišķiem orgāniem. Vielu koncentrāciju normēšana. 

[5.,8.,12.,13.,15.
] 

4. Troksnis un vibrācijas. Trokšņa iedarbība uz cilvēka organismu. 
Vibrāciju iedalījums un iedarbība. Vibroslimība. Mērvienības. Trokšņa 
un vibrāciju  līmenis. Normēšanas principi. Galvenie trokšņa un 
vibrāciju samazināšanas pasākumi. 

[1.,6.,7.,8.,13.,1
4.] 

5. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. 
Apgaismojumam uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi. 

[1.,6.,7.,15.] 

6. Jēdziens. Ražošanas bīstamie faktori. Iekārtu un procesu drošības 
vispārīgie jautājumi. Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība 
un aizsardzība pasākumi. Atmosfēras elektrostatiskās izlādes 
bīstamība. Zibensaizsardzība 

[1.,2.,4.,6.,7.,13.
, 

15.] 

7. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Iedarbības 
veidi. Faktori, no kuriem atkarīgs strāvas iedarbības smagums: ķēdes 
parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības ilgums. Telpu klasifikācija 
pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums Pieskares spriegums. 
Aizsardzības tehniskie pasākumi. Pirmā palīdzība strāvas trieciena 
gadījumā. 

[2.,9.,10.,12.,15.
] 

8. Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības 
noteikumi. Degšana, tās veidi un nosacījumi. Materiālu 
ugunsbīstamības rādītāji. Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Cilvēku 
evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības 
sakari un signalizācija. Ugunsdrošības organizācija republikā, 
uzņēmumā. 

[2.,3.,11.,13.] 

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: 

- Saindēšanās profilakse. Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem 
apdegumiem [5.,8.,12.,13.,15.]. 

- Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Pniemokoniozes. Faktori, no kuriem 
atkarīgs putekļu iedarbības smagums. Putekļu koncentrācijas normēšana. Aizsardzības 
pasākumi. ([5.,8.,13.,15.]). 

- Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkārtējo vidi 
un cilvēka organismu. Mērvienības un normēšana. Aizsardzības 
pasākumi.([2.,6.,7.,8.,13.)]. 
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- Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums pēc frekvences. 
Radioviļņu diapazona  elektromagnētiskā lauka iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka 
organismu normēšana. Aizsardzības pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka 
organismu. Aizsardzība. ([2.,8.,15.]). 

- Ultraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi. 
([8.,14.,15.,16.]). 

- Signālkrāsas un drošības zīmes ([11.,13.,14.,15.,16.]). 
- Drošības tehnikas prasības pacelšanas iekārtām. Iekraušanas izkraušanas, rakšanas darbu 

organizācija. ([11.,13., 14.,15.]). 
- Būvmateriālu un konstrukciju degamība un ugunsizturība. Degošu gāzu, tvaiku un 

putekļu maisījumu sprādzienbīstamība. Ugunsdrošības profilakses pasākumi 
([2.,11.,13.]). 

 
Mājas darbu saraksts 

 
Mājas 
darba 

numurs 

 
Majas darba nosaukums 

Atskaites 
forma 

Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1. Optimālu meteoroloģisko apstākļu 
un darba vides piesārņojuma 
normatīvu nodrošināšana darba 
telpās aprēķinot nepieciešamo 
vispārējo ventilāciju.. 

Atskaites 
aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 4.nodarbība 

2. Trokšņa avota jaudas līmeņa 
aprēķins, trokšņa līmeņa 
aprēķināšana attālumā no avota un 
trokšņa līmeņa pazemināšanas 
aprēķini. 

Atskaites 
aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 5.nodarbība 

3. Vibroizolatoru aprēķins. Atskaites 
aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 5.nodarbība 

4. Mākslīgā apgaismojuma un tā 
efektivitātes novērtēšana. 

Atskaites 
aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 6.nodarbība 

5. Stieņveida zibensnovedēja 
aizsardzības zonas aprēķins. 

Atskaites 
aprēķinu 
protokols 

2.nodarbība 7.nodarbība 

 



 33

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT506 

 
 Studiju priekšmeta nosaukums: Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana  
     (angļu valodā: Transport Radio Electronic Systems Modeling) 
 Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
 Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
 Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 2  1 Ir paredzēts  Eksāmens 
 Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
 Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A.Klūga 
 Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus transporta 
elektronisko sistēmu matemātiskā un pus naturālā modelēšanā. 
 Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt transporta radioelektronisko sistēmu stendu un trenažieru 
uzbūves pamatprincipus, matemātisko modeļu algoritmus . 
 Studiju priekšmeta satura anotācija:  Transporta dinamisko radioelektronisko sistēmu 
modelēšana. Signālu un trokšņu modelēšana Gadījumsignālu modelēšana. Stohastisko procesu 
modelēšana. Nepārtraukto un diskrēto sistēmu modelēšana un simulēšana. Imitatori un trenažieri. 
Automātiskā radiokompasa ieejas signālu modelēšana. Attāluma mērītāja un nosēšanās sistēmu 
modelēšana. Pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 

 Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Transporta dinamisko radioelektronisko sistēmu modelēšana. 
2.  Signālu un trokšņu modelēšana 
3.  Gadījumsignālu modelēšana. 
4.  Nepārtraukto un diskrēto sistēmu modelēšana un simulēšana. 
5.   Imitatori un trenažieri. 
6.   Automātiskā radiokompasa ieejas signālu modelēšana 
7.  Attāluma mērītāja un nosēšanās sistēmu modelēšana. 
8.   Pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 
 Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver radioelektronisko sistēmu 
matemātisko un pus naturālo modelēšanu. 
  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas: amplitūdas, laika un satelītu 
sistēmu sekojošie mērītāju, trokšņu signālu un komplekso sistēmu modelēšanu. Modelēšanai tiek 
izmantotas MATCAD, MATLAB un citas programmu paketes. 
 Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
 Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas, Regulēšanas 
teorijas pamati. 
 Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Radionavigācijas 
pamatu laboratorija un datoru klase. 
 Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 Literatūra 

Pamatliteratūra 
  

 M.Aburden. Computer Simulation of Dynamic Systems. – Wm.C Bown,1988. 
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 B.Benet. Simulation Fundaments. – Prentice Hall, 1995. 
 J.Bauks, J.Carson, B.Nelson. Discrete- Event Simulation. – Prentice Hall, 2000.. 
 Зарубин П., Трояновский А., Цилькер Б. Автоматизированные навигационные 
комплексы воздушных судов. Р., 1987.  
 Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней 
навигации.- М.: Транспорт, 1990.. 

  
 Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  

 
3. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 10 stundas un 38 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- gadījumprocesu modelēšana; 
- dinamiskā laika intervāla mērītāja modelēšana; 
-    pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 
4. Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas  MATCAD, MATLAB un citas programmu paketes, 

kā arī specializēti stendi - trenažieri. 
 
3. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [4,5], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT408 

 
 Studiju priekšmeta nosaukums:  Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas  

(angļu valodā: Vehicles Location Systems) 
 Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
 Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
 Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 ir paredzēts eksāmens 

 Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
 Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
 Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 Studiju priekšmeta mērķis: apgūt transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmu darbības principus, 
to pielietošanu vietas noteikšanā. 
 Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
 radionavigācijas sistēmu un inerciālo sistēmu struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
 Studiju priekšmeta satura anotācija: Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes. 
Radionavigācijas sistēmas, radionavigācijas sistēmu un ierīču struktūrshēmas, darbības 
pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri. Inerciālās sistēmas 
 Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Radionavigācijas metodes un tehniskie līdzekļi. 
2.  Amplitūdas mērīšanas metodes radionavigācijā. 
3.  Automātiskie radiokompasi un pievadradiostacijas. 
4.  Radiobāku piezemēšanas sistēmas. 
5.  Radionavigācijas mērījumi, izmantojot laika metodi. 
6.  Attāluma un azimuta mērīšana ar laika metodi. 
7.  Fāzu radionavigācijas sistēmas. 
8.  Satelītu radionavigācijas sistēmas. 
9.  Doplera ātruma un nonesuma leņķa mērītāji. 
10.  Augstuma mērītāji ar frekvences modulāciju. 
11.  Radiolokācijas sistēmas 
12.  Inerciālās sistēmas 
 Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 
 Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации.- М.: Транспорт, 1992. 
2. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник.- М.: 

Транспорт, 1990. 
3. Тимофеев В.Т. и др. Автоматические радиокомпасы самолетов ГА - Рига: РИО РКИИ 

ГА, 1982. 
4. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации М.: 

Транспорт, 1990. 
5. Флеров А.Г.,Клуга А.М. Радиосистемы дальней навигации Рига: РКИИГА, 1987. 



 36

6. Бортовые устройства спутниковой радионавигации.- М.: Транспорт, 1988. 
7. Бортовые радиоустройства посадки самолетов.- М.: Машиностроение. 1980. 
8. Флеров А.Г.,Тимофеев В.Т. Допплеровские устройства и системы навигации М.: 

Транспорт, 1987. 
9. Флеров А.Г.,Клуга А.М.,Оборин Е.А. Радионавигационное оборудование вертолетов 

ГА.- Рига: РИО РКИИ ГА, 1992. 
10. Флеров А.Г. Радиовысотомеры малых высот воздушных судов ГА.- Р.: РИО РКИИ ГА, 

1984. 
11. Радионавигационные системы сверхдлинноволнового диапазона. Под ред. 

П.В.Олянюка - М.: Радио и связь, 1985. 
12. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  
13. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech House, 

1997 
14. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech House,1997 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- automātiskie radiokompasi; 
- nosēšanās sistēmas; 
- attāluma mērīšanas sistēmas; 
- doplera ātruma un nonesuma leņķa mērītāji; 
- satelītu sistēmas; 
- radiolokācijas sistēmas; 
- inerciālās sistēmas. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas  specializētas laboratorijas ierīces un signālu ģeneratori. 
 
3. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-11], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT505 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Globālās navigācijas satelītu sistēmas  

(angļu valodā: Global Navigation Sattelite Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 nav paredzēts ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt transporta līdzekļu globālās navigācijas sistēmu darbības 

principus, to pielietošanu transporta līdzekļu vietas noteikšanā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- satelītu navigācijas sistēmu  struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Satelītu sistēmu un ierīču struktūrshēmas, darbības 

pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri. Trokšņveida signāli, efemerīdas informācija, tās 
pārraides veidi. Globālās pozicionēšanas sistēmas: NAVSTAR, GLONASS, GALILEO. Satelītu 
sistēmu kļūdu analīze. Satelītu sistēmu precizitātes paaugstināšanas metodes, diferenciālais 
darba režīms, lokālās un globālās precizitātes paaugstināšanas metodes, LAAS un WAAS sitēmu 
uzbūves principi. Kompleksā informācijas apstrāde satelītu sistēmās.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
   Satelītu sistēmu   darbības pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri 
   Satelītu sistēmu un ierīču struktūrshēmas  
   Trokšņveida signāli, efemerīdas informācija, tās pārraides veidi 
   Globālās pozicionēšanas sistēmas NAVSTAR struktūra, signāli. 
   Globālās pozicionēšanas sistēmas NAVSTAR uztvērēja un informācijas 

apstrādes ierīces shēma un darba algoritmi. 
   Globālās pozicionēšanas sistēmas GLONASS shēma, darba algoritmi 
   Globālās pozicionēšanas sistēmas GALILEO darba principi 
   Satelītu sistēmu kļūdu analīze 
   Satelītu sistēmu precizitātes paaugstināšanas metodes 
   LAAS un WAAS sitēmu uzbūves principi 
   Kompleksā informācijas apstrāde satelītu sistēmās 
  Satelītu sistēmu pielietošana dažādās transporta sistēmās 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 

Transporta elektroniskās sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации.- М.: Транспорт, 1992. 
2. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник.- М.: 

Транспорт, 1990. 
3.  Бортовые устройства спутниковой радионавигации.- М.: Транспорт, 1988. 
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4. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 
Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  

5. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech House, 
1997 

6. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech House,1997 
7. Global Positioning System: Theory and Application. Volume I, II: AIAA,1996. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi: 
- satelītu sistēmu precizitātes noteikšana; 
- satelītu sistēmas signālu apstrādes algoritmi; 
- satelītu sistēmas informācijas kompleksās apstrādes algoritmi; 
- satelītu sistēmu informācijas atainošana uz elektroniskās kartes; 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas  specializētas laboratorijas ierīces, satelītu uztvērējs  un 
datormodelēšanas programmas.. 
 
3. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-4], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus  laboratorijas darbu izpildei.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
RRI592 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Statistiskā radiotehnika   
(angļu valodā: Random Processes for Electronic Communications and Signal Processing) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 2 0 0 nav paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors I.Slaidiņš 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Radioiekārtu katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt gadījumprocesu parametrus un to pārveidošanu. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
10. gadījumprocesu parametri; 
11. gadījumprocesu iedarbība uz lineārām ķēdēm. 
12. Studiju priekšmeta satura anotācija:  Gadījumprocesi, to parametri un īpašības. 

Gadījumprocesu iedarbība uz lineārām ķēdēm. Gadījumprocesu izlēcieni. Statistiskās 
radiouztveršanas metodes. 

13. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.    Gadījumprocesi, to parametri un īpašības. 
2.    Gadījumprocesu iedarbība uz lineārām ķēdēm 
3.    Gadījumprocesu izlēcieni 
4.    Statistiskās radiouztveršanas metodes 
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  Regulēšanas teorijas pamati. 
16. Tehniskais nodrošinājums: Radioiekārtu laboratorija un datoru klase. 
17. Prasības klausītājiem:  ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta 

elektroniskās sistēmas 
18. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
19. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1.  I.Slaidiņš Statistiskā radiotehnika. R.; RTU, 1992 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 4 stundas un 28 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti praktiskie darbi : 
- gadījumprocesu iedarbība uz lineārām ķēdēm; 
- statistiskās radiouztveršanas metodes. 
Visos praktiskos darbos tiek izmantotas  speciālas apmācības programmas MCAD vidē. 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1], kas aptver apmēram 90% teorētiskā materiāla.  Visi studenti saņem arī 
metodiskos norādījumus   darbu izpildei.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT405 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: PROGRAMMĒŠANA C++ VALODĀ 

(angļu valodā: C++ Programming Language) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 
Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. 

darbi 
Darbs Pārbaude 

0 3 1 0.5 1.5 paredzēts eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika – REGT0  
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas programmēšanas valodās C un C++. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
10. C valodas operācijas, izteiksmes un operatori; 
11. rādītāji, masīvi un funkcijas; 
12. datu ievade un izvade C valodā; 
13. C++ klases un klašu elementi; 
14. projekts un projekta vadīšana; 
15. C++Builder vizuālās un nevizuālās komponentes, instrumentu panelis. 
16. Studiju priekšmeta satura anotācija: C valodas datu tipi. Operācijas, izteiksmes un operatori. 

Operatori if, if-else, switch un break. Cikli for, while, do while (break, continue, goto). Rādītāji 
un masīvi. Funkcijas, redzamību apgabali un atmiņas klases. Struktūras un apvienības. Datu 
ievade un izvade valodā C. C++ klases un klašu elementi. Speciālo funkciju-elementi 
(konstruktors, destructors, operācijas new un delete). Draugu klases un funkcijas. C++ valodas 
plūsmu klases. C++ šabloni. C++Builder objektu bibliotēka (VCL). Galvena klase TObject. 
Projekts un projekta vadīšana. Forma (formas vārds un nosaukums, izmēri un stāvoklis, 
notikumi). Vizuālās un nevizuālās komponentes. Izvēlne un stāvokļa virkne. Instrumentu panelis 
(toolbar). Dialoga logi un vadības datu ievades elementi. 

17. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
  C valodas datu tipi, operācijas, izteiksmes un operatori. 
  Operatori if, if-else, switch un break; cikli for, while, do while. 
  Rādītāji, masīvi un funkcijas. 
  Datu ievade un izvade C valodā. 
  C++ klases un klašu elementi, draugu klases un funkcijas. 
  Valodas C++ plūsmu klases, šabloni. 
  C++Builder galvenā klase TObject, forma un instrumentu 

panelis. 
  Dialoga logi un vadības datu ievades elementi. 
18. Prasības klausītājiem: mājas darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

            datormācība (speckurss), ciparu elektronika un datoru arhitektūra 
19. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
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20. Literatūra 
Pamatliteratūra 

 U.Sukovskis. Ievads Programmēšanas valodā C.-Rīga: RTU, 1990. 
 М.Уэйт, С.Прата, Д.Мартин. Язык Си./Пер. с англ. –М.: МИР, 1988,512c. 
 Р.Уинер. Язык ТУРБО СИ. ./Пер. с англ. –М.: МИР, 1988, 380c. 
 Б.Бабэ. Просто и ясно о Borland C++./Пер. с англ. –М.: БИНОМ, 1995, 395c. 
 А.Вальвачев, Д.Сурков, К.Сурков. Программирование в среде С++Builder.-Мн.:ООО 
«Попури», 1998, 568c. 

 
Papildliteratūra  

1. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел. Как программировать на С. -М.: БИНОМ, 2000, 1005c. 
 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 32 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Operatori if, if-else, switch un break;  
- Cikli for, while, do while, 
- Rādītāji, masīvi un funkcijas, 
- C++ pielietošana transporta telemātikas uzdevumos.  
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi. 
 Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas AF var 
saņemt [1,2,3,4], kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā 
daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens eksemplārs  mācību grāmatas [5]. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT454 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SIGNĀLU CIPARU APSTRĀDE  TRANSPORTA TELEKOMU- 
       NIKĀCIJU SISTĒMĀS (angļu valodā: Digital Signal Processing  

 in Transport Telecommunications Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 nav  

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika  

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.h.inž., profesors V. Jeremejevs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: 
− dot studentiem zināšanas un iemaņas, kuras ļaus viņiem sekmīgi pielietot tradicionālus 

risinājumus un risināt jaunus praktiskus signālu apstrādes uzdevumus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  

studentiem, kas apguvuši disciplīnu "Signālu ciparu apstrāde transporta telekomunikāciju 
sistēmās" ir  
jāzin 

− ciparu filtrācijas un spektrālās analīzes pamatalgoritmi; 
− rekursīvu un nerekursīvu struktūru īpašības un īpatnības; 
− ciparu filtru analīzes un projektēšanas metodes; 
- signālu apstrādes sistēmu praktiskās modelēšanas veidi; 

jāprot 
- izstrādāt signālu ciparu apstrādes algoritmus telekomunikāciju sistēmās; 
- risināt ciparu apstrādes ierīču praktiskās projektēšanas uzdevumus, izmantojot 

lietojumprogrammu pakotnes; 
- izstrādāt speciālās nestandartās signālu ciparapstrādes lietojumprogrammas telekomunikāciju 

sistēmās. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Ciparu telefonijas sistēmas un ierīces. Signālu ciparu 

pārveidotāju  datormodelēšana. Filtrācijas procesa un ciparu spektrālās analīzes modelēšana 
reālajā laikā  signālu klasei, kura tiek lietota transporta komunikāciju sistēmās. Tonālas 
signalizācijas “n” no “m” uztvērēju ciparu realizācija. Sistēmas ar signālu decimāciju un 
interpolāciju. Kompresijas un blīvēšanas ierīces. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Telekomunikāciju sistēmas un ierīces. 
2. Datu ciparu pārraide pa tonālo frekvenču kanāliem. 
3. Ciparu telefonija. 
4. Ciparu filtrācija un spektrālā analīze reāla laika režīmā. 
5. Tonālās telefonijas speciālās signālu klases apstrāde. 
6. Signalizācijas sistēmas. Tonālo signālu uztvērēji "m " no "n". 
7. Signālu decimācija un interpolācija. 
8. Telekomutācijas sistēmu signālu kompresija un pareģošana. 
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12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību  
          priekšmeti: fizika un transporta telekomunikāciju sistēmu signāli 

13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras signālu teorija 

laboratorija un datoru klase. 
15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
16. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Гольденберг П.М., Матюшкин Б.Д.,Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. 
      – М. «Радио и связь», 1990 
2. Акимов П.С. и др. Сигналы и их обработка в информационных системах. 
      – М. «Радио и связь», 1994 
3. Шувалов В.П. и др. Передача дискретных сообщений. 
      – М. «Радио и связь», 1990 
4. J.G.Proakis. Digital Communications. Third Edition. McGraw-Hill, Inc., 1995. 
Papildliteratūra  
5. E.Beķeris, Signālu teorijas elementi. Rīga. 1998 
6. C.C.Bissell and D.A.Chapman Digital Signal Transmission. 
7.       Cambridge University press. 1992 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 10 stundas un 38 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- ciparu filtrācija un spektrālā analīze reāla laika režīmā, 
- signālu decimācija un interpolācija, 
- telekomutācijas sistēmu signālu kompresija un pareģošana. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī modelējošā vide 
MATLAB. 
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-3, 5], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Bibliotēkā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [4]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT501 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: OPTIMĀLA UZTVERŠANA UN SAKARU SISTĒMU TRAU-

      CĒJUMNOTURĪBA;  (angļu valodā: Optimum Reception for Di-
      gital Communication) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.5 0.25 0.25 paredzēts ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika  

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. habil. sc. ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas signālu optimālas uztveršanas un 

sakaru sistēmu traucējumnoturības jomā, kā arī sniegt zināšanas par šo sistēmu projektēšanas 
principiem. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- optimālas uztveršanas sistēmu konstruēšanas principi; 
- traucējumnoturīgu sakaru sistēmu konstruēšanas principi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Balto trokšņu ietekmēto signālu optimālā uztveršana. 
Korelācijas demodulators. Demodulatora saskaņotais filtrs. Optimālais detektors. Koherentā 
uztveršana. Binārās modulācijas (AM, FaM - PM, FM) traucējumnoturība. Daudzdimensiju 
(ortogonālu, biortogonālu un simpleksu) signālu traucējumnoturība. ASK, PSK, DQPSK, QAM 
traucējumnoturība. Nepārtrauktu fāzu modulācijas signālu (NfaM - CPM) optimāla uztveršana. 
Signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana pa apliecēju (nekoherentā uztveršana). 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Balto trokšņu ietekmēto signālu optimāla uztveršana. 
2. Korelācijas demodulators un saskaņotais filtrs. 
3. Signālu ar bināru modulāciju koherentā uztveršana. 
4. Daudzdimensiju signālu traucējumnoturība. 
5. Signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 

12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver balto trokšņu ietekmēto signālu 
optimālo uztveršanu, signālu ar gadījumveida fāzi optimālo uztveršanu. 

13.  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas: trokšņu signālu iedarbība uz 
lineārām dinamiskām sistēmām, korelācijas demodulators un saskaņotais filtrs, signālu ar 
gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 

14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Sakaru sistēmu 
laboratorija un datoru klase. 

15. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
16. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, mājas darbs, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību 

priekšmeti: varbūtības teorija, signālu teorija un sakaru sistēmu teorija 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra 
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Pamatliteratūra 
1. Помехоустойчивость и эффективность передачи информации. /Под ред. А.Г.Зюко.-

М.:Радио и связь, 1985, с.272. 
2. Теория электрической связи. Учебник для вузов./ Под ред. Д. Д. Кловского.-М.:Радио и 

связь, 1999, с.433. 
 

Papildliteratūra  
3. Радиотехнические системы передачи информации./Под ред.В.В.Калмыкова.-М.:Радио 
и связь,1990, с.304. 
4. John G, Proakis. Digital Communications.Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995, 

pp.233-320. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 6 stundas un 26 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- balto trokšņu ietekmēto signālu optimāla uztveršana, 
- signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantoti speciāli imitatori un apmācību programmas.  
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT500 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SIGNĀLU CIPARAPSTRĀDES ALGORITMI SAKARU SIS- 

      TĒMĀS; (angļu valodā: Signal Digital Proceedig Algorithms of 
      Systems Communication) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.7 0.3 0 paredzēts ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas par runas signālu lineāro pareģojumu 

un to izmantošanu sakaru sistēmās. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 

lineārā pareģojuma principi; 
runas signālu kodēšana ar lineārā pareģojuma palīdzību; 
lineārā pareģojuma izmantošana. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Runas signālu saspiešanas algoritmi. Runas analīzes ciparu metodes, 
pamatojoties uz lineāro pareģojumu: autokorelācijas metode, kovariācijas metode. Lineārā 
pareģojuma vienādojumu atrisinājums: Holecka algoritms, Levinsona - Darbina algoritms, 
atrisinājums pamatojoties uz kāpņveida filtru, Burga algoritms. Lineārā pareģojuma kļūda un tās 
pielietošana. Galvenā toņa frekvences novērtēšanas algoritmi. Daudzimpulsa ierosme. Koda 
ierosme ar lineāro pareģojumu (KILP). Daudzjoslu ierosme. Aviācijas sakaru pavadoņu runas 
kodēšana algoritms. 
Angļu valodā: Speech signals compression algorithms. Speech analysis and synthesis by linear 
prediction. Linear prediction methods of analysis: autocorrelation method, covariation method. 
Decision of linear prediction equation: Cholecky algorithm, Levinson-Durbin algorithm, 
decision on the basis lattice filter, Berga algorithm. Prediction error and its utilization. 
Fundamental frequency estimation algorithms. Multi Pulse Excitation. Code Excited Linear 
Predictive (CELP). Multi-Band Excitation. Air satellite communication voice encoding 
algorithm.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Runas signālu modelēšana ar lineārā pareģojuma palīdzību. 
2. Runas analīzes ciparu metodes, kas balstās uz lineāro pareģojumu. 
3. Lineārā pareģojuma autokorelācijas metode un Levinsona - Darbina 

algoritms. 
4. Lineārā pareģojuma kovariācijas metode un Holecka algoritms. 
5. Lineārā pareģojuma kļūda un tās pielietošana. Galvenā toņa frekvences 

novērtēšanas algoritmi. 
6. Daudzimpulsu ierosmes metodes (koda ierosme, daudzjoslu ierosme). 
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12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver lineārās pareģošanas metodes. 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras sakaru sistēmu 

laboratorija un datoru klase. 
15. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

            Varbūtības teorija, Signālu teorija un Ciparu elektronika 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
 Дж.Д.Маркел, А.Х.Грэй. Линейное предсказание речи./ Пер. с англ. –М: Радио 
и связь, 1980, с.308. 
 Рабинер Л.Р., Шафер Р.Б. Цифровая обработка речевых сигналов./ Пер. с англ. 
–М: Радио и связь, 1981, с.496. 

Papildliteratūra  
 Авиационная подвижная спутниковая служба. Стандарты и рекомендуемая практика 
(AMSS SARPS). ПРОЕКТ. 22 апреля 1994 года. APPENDIX H. Voice Encoding Algorithm 
Definition. 

 John G, Proakis. Digital Communications. Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 
1995. 
 Теория электрической связи. Учебник для вузов. /Под ред. Д. Д. Кловского. - 
М.: “Радио и связь”, 1999, с.433. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 6 stundas un 26 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek tiek risināti uzdevumi : 
- lineārās pareģošanas metodes, 
-    runas analīzes ciparu metodes. 
  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-3], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Bibliotēkā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [4]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL520 

 
Studiju priekšmeta nosaukums: DATORU TĪKLU EKONOMIKA UN MARKETINGS  

      (angļu valodā Computer Networks Marketing and Economy ) 
1. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
2. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
3. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 2 1  1 nav paredzēts  eksāmens 
4. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
5. Studiju priekšmeta autors: doc., Dr.Sc.Ing. V.Boicovs 
6. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
7. Studiju priekšmeta mērķis: dot studentiem zināšanas par komunikācijas tīklu ekonomiku, 

datortīklu ekspluatācijas izdevumiem un ienākumiem un optimālā marketinga principiem. 
8. Studiju priekšmeta uzdevumi: jādod studentiem iespējas noformēt zināšanas par 

telekomunikāciju ekonomikas pamatprincipiem; jādod konkrētus datus par eksistējošajiem 
vietējiem un starptautiskiem tarifiem par telekomunikāciju pakalpojumiem; jāapmāca studentus 
izveidot optimālu marketinga politiku datoru tīklu un Internet`a pakalpojumu piedāvājumiem. 

9. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Datoru tīklu ekonomikas pamati. Kapitālie ieguldījumi tīkla izveidošanā. 
Tīkla ekspluatācijas izdevumi. Datu pārraides pakalpojumu tarifi. Latvijas un ārzemju tarifu 
salīdzinošā analīze. Marketinga politikas pamatprincipi.  Tarifa politikas optimālie risinājumi. 
Datu pārraides tīkla modernizācijas optimālie risinājumi. 
Angļu valodā: : Introduction in data network economics. Capital investment’s evaluation in 
network. Tariffs offered services and payments. Tariffs comparative analysis. Network 
management. Official decision rules in tariff politic. Official decision rules in network 
renovation.  

10. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Datoru tīklu ekonomikas pamati. 
2.  Kapitālie ieguldījumi tīkla izveidošanā. 
3.  Tīkla ekspluatācijas izdevumi. 
4.  Datu pārraides pakalpojumu tarifi. 
5.  Latvijas un ārzemju tarifu salīdzinošā analīze. 
6.  Marketinga politikas pamatprincipi.   
7.  Tarifa politikas optimālie risinājumi. 
 
11.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Tīkla ekspluatācijas izdevumi. 4 
2. Datu pārraides pakalpojumu tarifi. 4 
3. Latvijas un ārzemju tarifu salīdzinošā analīze. 4 
4. Tarifa politikas optimālie risinājumi. 4 
 
12. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 
13. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Datoru tīkli. Tīklu analīze un projektēšana. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
16. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  

1. Н.П.Резникова  Маркетинг в телекомуникациях. ЭКО-ТРЕНДЗ   МОСКВА.-1998 
 

 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 26 stundas un  6 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo eksemplāru skaits RTU bibliotēkā ir 
ierobežots.  Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Šifrs TRL512  
 

 Studiju priekšmeta nosaukums: Kriptogrāfija un datu aizsardzība  (angļu valodā:  
Cryptography and Data Security ) 
 Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
 Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
 Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 2 1  2 nav paredzēts  ieskaite 
 Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
 Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
 Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus datu aizsardzības 
analīzē. 
 Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt galvenos datu aizsardzības algoritmus un protokolus . 
 Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā:   Datu aizsardzības uzdevumi un to risināšanas ceļi. Šifrēšanas algoritmi uz 

substitūcijas un permutācijas bāzes. Standarts DES un tā stabilitāte. Virtuālie privātie tīkli. 
Protokoli IPSec, L2F/L2TP.Autentificēšana un autorizēšana. Autentificēšana ar vienreizēju 
paroli. Autentificēšana ar sertifikātiem. Sertificēšanas centri. Publiskās atslēgas. Informācijas 
autentificēšana. Elektroniskais paraksts. Algoritms RSA. Ugunsmūri un maršrutētāji  

Angļu valodā:   Data protection task and ways of solution. Encryption algorithms based on 
substitution and permutation. Data encryption standard DES and its strength Virtual private 
networks (VPN). Tunneling. Protocol IPSec, L2F/L2TP. Authentication of user Passwords. 
Public – key encryption and digital signatures. RSA Public – key encryption algorithm. 
Firewalls and routing problem. 

. 
 Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.    Datu aizsardzības uzdevumi un to risināšanas ceļi 
2.    Šifrēšanas algoritmi uz substitūcijas un permutācijas bāzes. 
3.    Standarts DES un tā stabilitāte 
4.   Virtuālie privātie tīkli. Protokoli IPSec, L2F/L2TP 
5.  Autentificēšana un autorizēšana.   
6.   Autentificēšana ar vienreizēju paroli. Autentificēšana ar sertifikātiem   
7.   Sertificēšanas centri. Publiskās atslēgas. 
8.    Elektroniskais paraksts. Algoritms RSA. 
9.    Ugunsmūri un maršrutētāji 
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  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1.  Standarts DES 4 
2.  Protokoli IPSec, L2F/L2TP 4 
3.  Elektroniskais paraksts 4 
4.  Ugunsmūri un maršrutētāji 4 
 
 Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 
 Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Datoru tīkli. 
 Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 
laboratorija un datoru klase. 
 Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 Literatūra 

Pamatliteratūra 
  

1. RFD 2401 – Security Architecture for the Internet Protocol – 1998. 
2. Olifer V.,Olifer N. IP tīklu jaunās tehnoloģijas un iekārtas. Sant Peterburga. –2000.(kr,val.) 
3. Stalling W. Data and Computer Communications. Prentice Hall.1997. 

 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 24 stundas un  8 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo eksemplāru skaits RTU bibliotēkā ir 
ierobežots.  Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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    STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 

1. Studiju priekšmeta šifrs:  TRL513  
2. Studiju priekšmeta nosaukums: Tīklu telemātiskie dienesti (angļu valodā Network Telematic 

service) 
3. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra profesionālās studijas 
4. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darbi Laborat .darbi Pārbaude 
0 2 1 - 1 ieskaite 

6. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 

7. Studiju priekšmeta autors: doc.dr.inž., docents BOICOVS  VIKTORS       ( Boytsoff Victor ) 
8. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
9. Priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Telematisko dienestu pamattermini un definīcijas. Datu bāzu strukturēšana 
datoru tīklos. Datu bāzes pārvaldības sistēmu (DBPS) uzbūvēšana. DBPS programēšana  
datortīklos. DBPS pielikumi. Datu bāzes pārvaldības sistēmas FOXPRO un ORACLE. Datu bāzes 
pārvaldības sistēmu izmantošanas ierobežojumi. 

            Angļu valodā: Basis Telematika servis and define.Datas bases structure for personal computer 
network.Datas bases management and construction.Datas bases programs for personal computer 
network. Datas bases management for FOXPRO and ORACLE. 

10. Studiju priekšmeta saturs:  
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ievads. 
2 Telematisko dienestu pamattermini un definīcijas. 
3 Datu bāzu strukturēšana datoru tīklos. 
4 Datu bāzes pārvaldības sistēmu (DBPS) uzbūvēšana. 
5 DBPS programēšana  datortīklos. 
6 DBPS pielikumi. 
7 Datu bāzes pārvaldības sistēmas FOXPRO un ORACLE. 
8 Datu bāzes pārvaldības sistēmu izmantošanas ierobežojumi. 

11. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru 
12. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datortīklu laboratorija 

un datoru klase. 
13. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti: Tīklu 

operētājsistēmas. 
14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās 
15. Literatūra 

- Б. Советов. Моделирование систем. Практикум. – М.: Высш. Шк., 2003.- 295с. 
- В. Боев. Моделирование систем. – М.: Высш. Шк., 2003.- 280с. 
- С. Хилайер, Д.Мизик. Программирование Aktive Server Pages. М.: ИТД Русская 

редакция, 2000.- 320с. 
- V. Boytsoff.  Computer Networks diagnostically in the measurement and analysis. ACS 

98 The Fifth International Conference Advanced Computer System. 1998. 
- V. Boytsoff., Natalia Malozemova.,  A Performance evaluation of the networks with 

Windows NT operating system. ACS 99 the Sixth International Conference Advanced 
Computer System. 1999. 
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    Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 26 stundas un  6 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo eksemplāru skaits RTU bibliotēkā 
ir ierobežots.  Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu.  
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL446 

 
Studiju priekšmeta nosaukums: Transporta reāllaika sistēmu veiktspējas novērtēšanas 

   metodes (angļu valodā Transport Real-Time Systems Performance Evolution Methods ) 
1. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
2. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
3. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 2 1 1 nav paredzēts  ieskaite 
4. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
5. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
6. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
7. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus transporta reāllaika 

sistēmu veiktspējas novērtēšanā. 
8. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt veiktspējas novērtēšanas aparatūras un programmas 

līdzekļus . 
9. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā:    Transporta reāllaika sistēmu rādītāji. Veiktspējas novērtēšana. Aparatūras 

līdzekļi veiktspējas novērtēšanai. Programmatūras līdzekļi veiktspējas novērtēšanai. Reāllaika 
sistēmu datu slodzes imitācija. Savākto datu apstrāde un klasifikācija. Reāllaika sistēmu šauro 
vietu diagnostika. Reāllaika sistēmu stabilitātes novērtēšana. 

Angļu valodā:    Transport real – time systems performance parametres.  Hardware monitors for 
real – time systems performance evaluation. Program monitors for performance evaluation. 
Passive and active performance analysing and evaluation tools. Real – time systems workflow 
simulation. Gathered data processing. Real – time systems bottleneck diagnostic. Real – time 
systems stability evaluation. 

. 
10. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.     Transporta reāllaika sistēmu rādītāji. 
2.     Veiktspējas novērtēšana. 
3.     Aparatūras līdzekļi veiktspējas novērtēšanai. 
4.    Programmatūras līdzekļi veiktspējas novērtēšanai. 
5.    Reāllaika sistēmu datu slodzes imitācija.  
6.    Savākto datu apstrāde un klasifikācija. 
7.   Reāllaika sistēmu šauro vietu diagnostika. 
8.    Reāllaika sistēmu stabilitātes novērtēšana. 
 
11.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Veiktspējas novērtēšana. 4 
2. Reāllaika sistēmu datu slodzes imitācija. 4 
3. Reāllaika sistēmu šauro vietu diagnostika. 4 
4. Reāllaika sistēmu stabilitātes novērtēšana. 4 
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12. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 
13. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Datoru tīkli. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
16. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  
1. A.Tannenbaum. Computer Network. Prentice - Hall. Int.Inc.1996. 
2. М.Кульгин. Технологии корпоратывных сетей. Питер.2000. 
3. Havekort. Performance of Computer Communication Systems. Willey, 1998. 

 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo eksemplāru skaits RTU bibliotēkā ir 
ierobežots.  Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 

TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL532 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Tīklu analīze un projektēšana  

 (angļu valodā:  Computer Networks Analysis and Design ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 2 1 1 nav paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus datortīklu analīzes un 

projektēšanas uzdevumus.  
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt datortīklu analīzes un projektēšanas metodes. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Datortīklu projektēšanas uzdevumu nostādnes. Datortīklu hiarhiskie modeļi.. 
Atkārtotāju un tiltu uzbūve. Spanning free algoritms. Komutatori un to tipveida struktūras. 
Korporatīvo datu pārraides tīklu projektēšanas pamati. Modernas datu pārraides tehnoloģijas. 
Modernie korporatīvie datortīkli. Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. Servisa 
kvalitātes nodrošināšana IP tīklos, prioritātes, RSVP. Tīkla drošības pamati. Tīkla drošības 
nodrošināšana: ugunsmūri un uzbrukumu noteikšanas sistēmas. Komutatoru aprēķināšanas 
metodes. Datortīklu un to fragmentu novērtēšanas analītiskās metodes. Tīklu analīzes 
programpaketes.  

Angļu valodā:   Computer networks design task formulation. Hierarchy of networks models. 
Repeaters and god ways structure. Spanning free algorithm. Switch structure. Advanced 
networks typical structure. Corporative networks  principals and structure. Network addressing 
systems and virtual networks. Quality of service (QoS). QoS in IP networks, priorities and 
RSVP. Network security. Firewalls and network defense. Switch mathematical modeler. 
Network performance mathematical modeler. Program packages for Netware analyses. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Datortīklu projektēšanas uzdevumu nostādnes. 
2.   Datortīklu hiarhiskie modeļi. 
3.   Komutatori un to tipveida struktūras. 
4.   Korporatīvo datu pārraides tīklu projektēšanas pamati. 
5.   Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. 
6.   Servisa kvalitātes nodrošināšana IP tīklos, prioritātes, RSVP.  
7.   Tīkla drošības pamati. 
8.   Komutatoru aprēķināšanas metodes. 
9.   Datortīklu un to fragmentu novērtēšanas analītiskās metodes. 
10.  Tīklu analīzes programpaketes. 
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12.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Komutatori un to tipveida struktūras. 4 
2. Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. 4 
3. Komutatoru aprēķināšanas metodes. 4 
4. Tīklu analīzes programpaketes. 4 
 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: . Datorsistēmu teorijas pamati. Datoru tīkli. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  
1. A.Tannenbaum Computer Networks, 3 rd  ed., Prentice-Hall,- 1996. 
2. W. Stallings. Data and Computer Communications, 5 rd  ed., Prentice-Hall,- 1996.  
3. М.Шварц. Сети связи – протоколы, моделировние, анализ. М.: 1992. 
4. E.Gelenebe, G.Pujolle. Introduction to Queueing Networks, Willey, 1998. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [3]. Parējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā 
materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



 58

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
AUD496 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: GAISA SATIKSMES VADĪŠANAS AUTOMATIZĒTAS  
                                              SISTĒMAS (angļu valodā: Air Traffic Control Automated Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis:  maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. P. Lekcijas Pr. Darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3  1 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. prof. A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt gaisa satiksmes automatizēto sistēmu uzbūves principus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  Iemācīt gaisa satiksmes vadības principus un aparatūras 

īpatnības. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
11. Latviešu valodā: Gaisa satiksmes vadības zonas. Gaisa satiksmes vadības institūcija. Gaisa 

satiksmes pakalpojumi (GSP). Gaisa satiksmes vadības gaisa telpa. GSP automātiskās sistēmas 
un to struktūra. 

12. Angļu valodā: Air traffic control zones. Air traffic control unit. Air traffic service (ATS). Air 
traffic airspace. ATS automatic systems and its structures. 

13. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Gaisa satiksmes vadības zonas.  
2. Gaisa satiksmes vadības institūcijas. 
3. Gaisa satiksmes vadības sistēmas. 
4. Automātiskās vadības sistēmas (AVS). 
5. Informācijas kompleksā apstrāde AVS. 
6. AVS sistēmu algoritmi. 
7. Globālās AVS. 

14. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie  
15. mācību priekšmeti: Radionavigācijas pamati; Radiolokācijas pamati. 
16. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
17. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras  laboratorijas un 

datoru klase. 
18. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
19. Literatūra 
 

Pamatliteratūra 
Анодина Т.Г. и др. Автоматизация управления воздушным движением.- М.: 
Транспорт, 1992. 
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Papildliteratūra 
1. Русол В. Оптимизация маневрирования воздушных судов –М.: Транспорт, 1986. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 52 stundas un  12 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [1,2]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Visi studenti saņem arī 
metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba uzdevumu 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT416 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Maģistrālas sakaru sistēmas 

(angļu valodā: Communication Systems of Highway) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 1 0 nav 

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: docents A. Skaļskis 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Maģistrālo sakaru sistēmu (MSS) uzbūves un funkcionēšanas 

principu apguve. Pamatprasības sistēmu raksturojumam un tās realizācijas metodes. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam disciplīnas  apgūšanas rezultātā ir jāzina: 
10. maģistrālu sakaru sistēmu teorijas pamatuzdevumu risināšanas metodes; 
11. jāizprot pārraide sakaru kanālā un signālu atdalīšana; 
12. maģistrālu sakaru sistēmu uzbūves principi. 
13. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
14. Latviešu valodā: Pleznohronās ciparu sistēmas hierarhija. Sinhronā  sistēmas hierarhija 

„SONET-SDH”. Informācijas plūsmu formēšanas metodes. Sinhronazācija maģistrālos tīklos. 
Sinhrono struktūra un asinhrono signālu struktūra, funkcionāle elementi. 

15. Angļu valodā: Plezichro digital hierarchy of the systems. Synchronous digital hierarchy of 
SONET-SDH. Methods of digital currents compressing. Synchronous in the main networks. 
Asynchronous networks. Structure of synchronous and asynchronous signals, functional 
elements. 

16. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Transporta sakaru tīkli. MSS uzdevumi, pamatraksturojumi. 
2.  Dauzkanālu un daudznesējfrekvenču sistēmas 
3.  Multipleksēšanas metodes. Informācijas plūsmu formēšanas metodes 
4.  Pleznohronās ciparu sistēmas hierarhija. 
5.  Sinhronā  sistēmas hierarhija „SONET-SDH”. 
6.  Asinhronie tīkli 
7.  Funkcionālie elementi. 
17. Prasības klausītājiem:  eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
18. Sakaru sistēmu pamati 
19. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
20. Literatūra 
Pamatliteratūra 

1. Передача дискретных сообщений (Под ред. В.П.Шувалова)- М.: Радио и связь, 1990. -
464 с. 

2. И.Р.Берганов, В.Н.Гордиенко, В.В.Крухталев. Проектирование и техническая 
эксплуатация систем передачи. -М.: Радио и связь, 1989. -272 с. 

3. J.G.Proakis, Digital Communications, 3- rd Edition. McGraw- Hill, Inc., New York, 1995. 
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4. Бернар Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: 
Вильямс. 2003. 

5. Н.Н. Слепов. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.: 
Радио и связь. 2000. 

6. Н.Н. Слепов. Синхронные цифровые сети SDH. М.: Эко-Трендз. 1999. 
 

      Papildliteratūra  
1. Л.Хаммел. Последовательная передача данных. -М.: 1996.-751 с. 
2. ISO 10589. Telecommunications and Information Exchange between Systems - 

intermediate System to Intermediate Systems Intra-Domain Routing Information 
Exchange Protocol. (1999) 

3. Дж. Уорэнд. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. М.: 
Постмаркет. 2001. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [1, 2]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT420 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Lidostu radioelektronisko ierīču elektromagnētiskā 

savietojamība  (angļu valodā: Airport Radio Equpment Electromagnetic Compatibility) 
2. Studiju priekšmeta līmenis:  maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. P. Lekcijas Pr. Darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1  1 paredzēts ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. prof. A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Apgūt elektromagnētiskās savietojamības analīzes metodes. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  Iemācīt lidostu radioelektroniskās aparatūras savietojamības 

īpatnības. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
11. Latviešu valodā: Elektromagnētiskā savietojamība (EMS). EMS analīzes metodes. EMS 

notiekumi aerodroma rdioelektroniskām sistēmām. Aerodroma radioierīču savietojamība ar 
gaisa kuģa sistēmām. Tipiskie izstarojumi un vadītāju emisijas avoti un to raksturojumi. 
Savstarpējā ietekme un EMS starp vadiem un kabeļiem. Sistēmu EMS un antenu savietojamība. 
EMS kontrole, prognoze un datormodelēšana. 

12. Angļu valodā:  Electromagnetic compatibility (EMC). EMC analyze methods. EMC 
requirements for radio electronic systems. Airport radio equipment EMC with airborne systems. 
Typical sources and characteristics of radiated and conducted emission. Crosstalk and 
electromagnetic coupling between wires and cables.  Systems EMC and antenna coupling. EMC 
control, prediction techniques and computer modelling. 

13. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) 
2. EMS analīzes metodes 
3. EMS notiekumi aerodroma rdioelektroniskām sistēmām 
4. Aerodroma radioierīču savietojamība ar gaisa kuģa sistēmām 
5. Tipiskie izstarojumi un vadītāju emisijas avoti un to raksturojumi 
6. Savstarpējā ietekme un EMS starp vadiem un kabeļiem 
7. EMS kontrole, prognoze un datormodelēšana 

14. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, studiju darbs, ieskaite; iepriekš apgūstamie  
a. mācību priekšmeti: Radionavigācijas pamati; Radiolokācijas 

pamati. 
15. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras  laboratorijas un 

datoru klase. 
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17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra 
 

Pamatliteratūra 
1. Introduction to Electromagnetic Compatibility/ Clayton R. Paul, Wily & Sons, Inc., 1992 
2. Electromagnetic Compatibility: Principles and Aplication. Second Edition/ D.A.Weston, 

Hardcover, 2001. 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 26 stundas un  6 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Visa literatūra ir ierobežotā daudzumā. 
Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Visi studenti saņem arī metodiskos 
norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba uzdevumu 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT415 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Lidostu un gaisa trašu sakaru sistēmas 
2. (angļu valodā: Telecommunication Systems of Airports and Air Routes) 
3. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra profesionālās studijas 
4. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
5. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 1  nav 

paredzēts 
ieskaite 

6. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika. 
7. Studiju priekšmeta autors: docents A. Sksļskis 
8. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
9. Studiju priekšmeta mērķis: Lidostu un trašu sakaru sistēmu uzbūves un funkcionēšanas 

teorijas pamatu pētīšana. Pamatprasības sistēmas raksturojumam un tās realizācijas metodes. 
10. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studiju priekmeta apgūšanas rezultātā studentam ir: 
11. jāzina datu pārraides sistēmu triju teorijas pamatuzdevumu risināšanas metodes; 
12. jāizprot pārraide sakaru kanālā.  
13. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
14. Latviešu valodā: Disciplīna dod zināšanas dažādu lidostu un trašu sakaru sistēmu un 

apakšisistēmu lietošanas un konstruēšanas pamatmetožu  un principu jomā gaisa kustības 
organizācija laikā, to attīstības perspektīvu virzienu jomā. 

15. Angļu valodā:  
16. The subject provides students with the knowledge of different systems of aviation 

communication in airports and during the flight. It gives an insight into the fundamentals of 
aviation communication structure, the main principles of their exploitation for airtraffic control 
and also describes the perspective directions of their development. 
 

17. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Lidostu un gaisa trašu sakaru sistēmu uzdevumi, pamatraksturojumi. 
2.  Lidostu un gaisa trašu sakaru sistēmas vispārinātā struktūras shēma. 
3.  Multipleksēšanas metodes. 
4.  Komutācijas veidi  lidostu tīklos. 
5.  Sinhronu un asinhronu datu pārraides sistēmas 
6.  Pārraides protokoli lidostu un gaisa trašu sakaru tīklos 
7.  Galveno elementu funkcijas. 
 Prasības klausītājiem:  eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:   
 Sakaru sistēmu pamati 
 Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 Literatūra 
Pamatliteratūra 
1. Авиационная электросвязь. Приложение 10, пятое издание. ICAO, 1995 
2. И.Р.Берганов, В.Н.Гордиенко, В.В.Крухталев. Проектирование и техническая 

эксплуатация систем передачи. -М.: Радио и связь, 1989. -272 с. 
3. J.G.Proakis, Digital Communications, 3- rd Edition. McGraw- Hill, Inc., New York, 1995. 
4. Мур М и др. Телекоммуникации. – СПб.: БХВ Петербург. 2003 -624 с. 
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5. И. Шахнович. Современные технологии беспроводной связи. М.: Техносфера. 2004. -166 
с. 

6. Анисимов и др. Системы авиационной связи. М.: Транспорт. 1983. 
 

      Papildliteratūra  
1. Н.Н. Слепов. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.: Радио 

и связь. 2000. 
2. Н.Н. Слепов. Синхронные цифровые сети SDH. М.: Эко-Трендз. 1999. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 28 stundas un  6 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [2, 6]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes  
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude 
 0 4 2 0 2 ir paredzēts I, E 
1 2 1 0 1 ir paredzēts I 
2 2 1 0 1 ir paredzēts E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt mūsdienu dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmu principus, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
 - V.Popovs.  Plesiohronas ciparu hierārhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI , 1998/2000.   
 - V.Popovs.  Sinhronā ciparu hierarhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI, 1998/2003.  
- Шмытинский В.В. Котов В. К. Здоровцев И.А.  Цифровые системы передачи 
 информации на железнодорожном транспорте. М:-Транспорт, 1995. 
-  Nortel-Leading SDH  Development . -  International Transport Networks.- Nortel USA,1996. 
- Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей.М.: Радио и 
связь,2003,- 468 с. 

- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М.: Эко-Трендз, 
1999, 252 с. 

-  V.Popovs. Analog-ciparu integrāla ATS ('ISTOK'). (manuskripts). Rīga, RTU DzTI, 1998. 
- Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети. Чсать 1. Системы Е1, PDH, SDH. 
Часть  2, Системы синхронизации, В-ISDN,  АТМ. М.: Эко-Трендз, 2002. 

- HICOM-300. Firma SIEMENS. 1996, MERIDIAN 1. Firma NORTEL. 1996. 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 
 
 

20% 
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Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas aparatūra tehnoloģija, 
ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, shēmas.  

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  
 1.daļa 
1.  Pleziohronā ciparu hierarhija (PCH).  

2.  PCH uzbūves principi. Ciparu plūsmu izvadīšanas un ievadīšanas principi 

3.  Lineārais trakts E-1 

4.  PCH lineārie kodi  

5.  E-1 cikla struktūra  

6.  Reģeneratori (elektriskie un optiskie) 

7.  E-2 standarts.  

8.  PDH lineāra trakta parametru mērījumi 

 2.daļa 

9.  Sinhronā ciparu hierarhija (SCH).   
10.  SCH uzbūves principi. 
11.  Konfigurāciju veidi (drop and insert, hub, point-to-point, ring) 
12.  Sinhronie transporta moduļi (STM). 
13.  Multipleksēšanas principi (STM-1) 
14.  STM-4, STM-16, STM-64. Pilnīgi optiskie tīkli. 
15.  Ievads uz ATM (asinhronas transporta režīms -ATR). 
16.  ATM struktūra un protokoli. 
17.  ATM komutācijas ierīces 
18.  Ciparu radioreleju līnijas (CRRL) ar PCH un SCH.  

Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  E-1 (ACI-30) ierīces. 
2.  E-1 cikla struktūra. Sinhronizācijas principi. 
3.  Reģeneratori (elektriskie un optiskie) 
4.  PDH maģistrālās šķiedru optiskās kabeļu līnijas aprēķins 
5.  SDH konfigurācijas tīkli. 
6.  TN-1C, TN-1X, TN-1P transporta mezgli 
7.  STM-1 ierīces 
8.  PDH un SDH tehnoloģijas mērīšana 

Kursa darbu nosaukumi 
1. PDH Šķiedru optisko  sakaru līniju projektēšanas (vienmodu optisko kabeļu) metodes 
2. PDH radio releju  sakaru līniju projektēšanas metodes 
3 PDH maģistrālo šķiedru optisko  sakaru līniju projektēšanas 
4 SDH maģistrālo šķiedru optisko  sakaru līniju projektēšanas 
5 PDH lokālo tīklu šķiedru optisko sakaru līnijas projektēšana 
6 PDH pārraides sistēmas tehnoloģijas mērīšanas 
7 SDH pārraides sistēmas tehnoloģijas mērīšanas 
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Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 

Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi .  
  
Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkā var saņemt 
norādīto literatūru, kas aptver apmēram 90% teorētiskā materiāla.  Visi studenti saņem arī 
metodiskos norādījumus  studiju darbu izpildei.   
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa sakaru sistēmas 
Railway telecommunication systems 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātņu profils 
Studiju veids Klātienes un neklātienes 
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  5 KP 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt elektrisko sakaru un radio sakaru sistēmu organizācijas principus, ekspluatācijas 
īpatnības, shēmas, lai prastu apkalpot un projektēt šīs sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1.Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transporta. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1999. 
 2. Popovs V. Modernu datoru tīklu topoloģija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1998. 
3.Ločmelis J. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1997, 188 lpp. 
4. Zušs J. Radioviļņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974, 85 lpp. 
5. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте. Под ред. В.М. Волкова. 
М.:Транспорт, 1996, 342 с. 
6. Popovs V. Plesiohronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2000,  27 lpp. 
7. Дагаева Н., Клеванский Ю. Радиосвязь на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 
1991, 312 с. 
8. Popovs V. Sinhronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2001. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studuju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienu transporta sakaru tehnoloģija, sistēmu ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu, projektēt sistēmu elementus. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas (1.daļa) 

1. Elektrisko sakaru sistēmu klasifikācija. Transporta sakaru tīkli.   
2. Tīklu topoloģija (kokveida, kombinētie, cilpu, šūnu, hierarhiskie sakaru tīkli).  

Primārais un sekundārais sakaru tīkls Dzelzceļa transportā. 
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3. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkli. 
4. Sakaru tīklu drošums (aparatūras un struktūras aspekti). 
5. Telefonijas pamati. Analogie un ciparu telefona aparāti. 
6. Automātiskas telefona stacijas (ATS). Integrālā kvazielektronā ATS "Istok" un “Kvants” . 
7. Elektroniskās ATS. Ciparu ATS uzbūves un darbības principi. MERIDIAN-1. 
8. Daudzkanālu sakaru sistēmas. Daudzkanālu sakaru sistēmas ar frekvenču sadalīšanu. 
9. Daudzkanālu sakaru sistēmas ar kanālu laika sadalīšanu.  
10. Impulsa - koda modulācija (IKM) ciparu informācijas pārraides sistēmās. 
11. Analogās - ciparu iekārtas (ACI-30). Darbības principi. 
12. ACI-30 lineārais trakts. Ciparu signālu reģeneratora darbības principi.  
13.  Plesiohronas Ciparu Hierarhijas (PCH). Standarti E1/T1, E2/T2, E3/T3, E4/T4.  
14. Sinhrona Ciparu Hierarhijas (SCH). Transporta mezgli (TN-AX) un Sinhronie Transporta 

moduļi (STM-1).  
15. SCH tīkli (point-to-point, ring).   
16. Analogie tehnoloģiskie telefona sakari  dzelzceļa transportā . 
Nr Lekciju tēmas (2.daļa) 
1. Transporta radiosakaru sistēmas klasifikācija. Radiofrekvenču diapazonu klasifikācija. 
2. Elektromagnētisko viļņu starojums. Maksvela  vienādojumi.. Viļņu vienādojumi. 
3. Radioviļņu izplatīšanas īpatnības (zemes, jonosfēras,  troposfēras viļņi).  
4. Antenas. Starojumu apstākli. Pārraides un uztvērējšanas antenu parametri un to mērījumi..  
5. Dzelzceļa radiostacijas antenas. ("Transports" sistēmas).  
6. Radiopārraides ierīces (RPI). RPI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radioraidītāju 

pamatparametri. 
7. Dzelzceļa transporta RPI analoga radiostacijas 66PTM (strukturshēma). Frekvences un fāzes 

modulācija īpatnības. 
8. Raidītāju pamatkaskādu  īpatnības: pirmdevējģeneratori, daudzkāršotāji, modulatori un izejas 

kaskādes. RPI analoga radiostacijas 66PTM (principshēma). 
9. Radiouztvērēju ierīces (RUI). RUI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radiouztvērēju 

pamatparametri. Dzelzceļa transporta RUI analoga radiostacijas 66PTM (struktūrshēma). 
Frekvences un fāzes demodulācijas īpatnības. 

10. Radiouztvērēju  pamatkaskādu  īpatnības: izejas ķēdes, augstfrekvences pastiprinātāji, 
pārveidotāji, demodulātori (detektori) , zemfrekvences pastiprinātāji. RUI analoga 
radiostacijas 66PTM (principshēma). 

11. Radioreleju  sakaru līnijas (RRSL). Virszemes RRSL. Jēdziens par platjoslas kanālu un 
radiostobru. Radiostobru frekvenču plāns. 

12. Ciparu radioreleju stacijas DR-240/1800 struktūrshēma un funkcionālā shēma. Darbības 
principi. Ciparu radioreleju stacijas SPECTRUM-II. 

13. Kosmiskie RRSL.  "INMARSAT-M" pielietošanas iespējas uz Dzelzceļa transporta. 
14. Transporta mobilas sakaru sistēmas. GSM-Railway standarts. Trankinga radiosakaru sistēmas. 

Peidžera sakaru tīkli.  
15.  Televīzija uz dzelzceļa transporta. Radiolokācijas sistēmas dzelzceļa transportā. 

16.  Transporta sakaru un informācijas sistēmas. Stāvoklis un perspektīvas Latvijas Republikā. 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
1. Telefonu aparātu pētījumi. 
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2. Starppunktu sakaru  pētījumu 
3. Selektīvo dispečera sakaru  sistēmu PCDT-1M  pētījumu. 
4. Analogās-ciparu ATS "Istok"un MERIDIAN-1 . Abonentu savienojuma principi. 
5. Dzelzceļa radiostaciju antenas. ("Transports" sistēmas). 
6. Radioraidītāju un radiouztvēŗēju parametru  pētījumu. 
7. Dzelzceļa radiostacijas 66 PTM, PH-12B, Lokomotīvju radiostacijas  PB-1.  
8. Vilcienu lineārie simpleksie radiosakari (VLSRS tīkls). 

 
Studiju darbu tēmas 

1. Lokālo tīklu projektēšana (šķiedru optiskas līnijās) 
2. Dzelzceļa maģistrālo sakaru līniju projektēšana 
3 Mobilo šūnu tīklu projektēšana 
4 Radioreleju līniju projektēšana 
5 Dzelzceļa radiolokācijas sistēmu kontroles projektēšana 
6 Dzelzceļa televīzijas sistēmu kontroles projektēšana 
7 Dzelzceļa radiotehniskas sistēmu aizsardzību projektēšana 
 
Studiju priekšmeta īsa anotācija angļu valodā: 

Railway transport telecommunication systems and equipments. Modern railway communication 
networks, which digital information of transmission use by cables, optical and radio channels. 
Transport communication and information systems: state and development in Latvian Republic. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  64 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
priekšmeta “Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas” EDE501 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

4KP; L-2; Pr-1; Lab-1. E,D 
Vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas. Mūsdienu ceļa posmu sistēmu veidi bloķēšanai  un lokomotīvju 
signalizācijai. Vilcienu vadības sistēmu automatizācija. Norobežojošās iekārtas un signalizācijas dzelzceļa 
pārbrauktuvēm. Pārmiju un signālu telemehāniskā vadība. Mūsdienu sistēmas elektriskai šķirošanai kalniņu un dispečeru 
centralizācijai. Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrole. Dzelzceļa stacijas  informācijas sistēmas. 
Railway Automatic & Tele mechanical Systems: Block route control interlocking systems. Modern types of block 
systems and locomotive signaling systems. Automatically train control systems. Automatization of railway crossing. 
Tele automatics control of switches and signals. Dispatcher control systems. Automatic control rolling-stock technical 
condition. 
Lekciju tēmas  

Nedēļa Tēma 
1.  Automātika un telemehānika dzelzceļa transportā. Pamatjēdzieni. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas aparatūra 

(releji, devēji, luksofori, pārmiji, transmitteri un t.t.). 
2.  Sliežu ķēdes. Nozīme. Darba princips. Veidi. 
3.  Vilcienu kustības intervālu regulēšana ceļa posmos. Klasifikācija. Pusautomātiskas bloķēšanas sistēmas 
4.  Līdzstrāvas autobloķēšanas (AB) sistēmas. 
5.  Maiņstrāvas autobloķēšanas (AB) sistēmas. 
6.  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas (APS). 
7.  Vilcienu kustības regulēšana stacijās. Elektriskās centralizācijas (EC) klasifikācija, funkcionēšanas tehnoloģiskie 

algoritmi un īpašības. Pārmiju vadīšanas shēmas 
8.  Elektriskās centralizācijas sistēmas starpstacijām. 
9.  Elektriskās centralizācijas sistēmas lielajām stacijām 
10.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas. 
11.  Dispečercentralizācijas sistēmas. 
12.  Automātiska lokomotīvju signalizācija (ALS). ALS lauka ierīces ceļa posmos un stacijās. 
13.  Elektriskas sistēmas šķirošanas stacijās.  Tehnoloģisko procesu izpratne šķirošanas staciju. 
14.  Mikroprocesoru vilcienu kustības regulēšanas sistēmas. 
15.  Vilcienu kustības regulēšanas sistēmu projektēšanas pamati. 
16.  Vilcienu kustības regulēšanas sistēmu tehniska apkalpošana un diagnostika. 

Literatūras nodrošinājums 
1. A.Novikova. Kodu  automātiskā bloķēšana. Rīga, 1999.g 
2. O.Podsosonnaja. Bloku  maršrutu releju centralizācija.Rīga,2001.g.   
3. O.Podsosonnaja. Kalnu  mehanizācija un automatizācija. Rīga, 2001.g 
4. Н.Ф.Котляров. Путевая блокировка и  авторегулировка. М. Транспорт. 1983. 
5. А.А.Казаков. Системы интервального регулирования движением поездов. Транспорт.1986. 
6. А.А.Казаков. Автоматизированные системы интервального регулирования движением поездов. М.Транспорт, 

1995. 
Laboratorijas un praktisko darbu saturs 

1.  Ātruma līknes veidošana. Luksoforu  izvietošana AB 
2.  Sliežu ķēdes elektrisko shēmu izpēte. 
3.  Līdzstrāvas autobloķēšanas sistēmas divceļa posmos. 
4.  Līdzstrāvas autobloķēšanas sistēmas vienceļa posmos. 
5.  Maiņstrāvas autobloķēšanas sistēmas divceļa posmos. 
6.  Maiņstrāvas autobloķēšanas sistēmas vienceļa posmos. 
7.  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmu izpēte.  
8.  Pārmiju vadīšanas shēmu izpēte. 
9.  EC shēmas maršrutu uzstādīšanas un realizācijas shēmu izpēte. 
10.  EC shēmas kontroles ķēdes izpēte. 
11.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas bloka sastāva izpēte.   
12.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas izpildīšanas bloku izlikšana pēc stacijas plāna. 
13.  Bojājumu meklēšana un novēršana EC sistēmās 
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14.  Kabeļu tīkla aprēķins. 
15.  Dispečercentralizācijas sistēmas principiālo shēmu izpēte.  
16.  Šķirošanas stacijās principiālo shēmu izpēte. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem norādīto literatūru, 
kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Šūnu mobilas sakaru sistēmu projektēšana 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes studijas  
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms 2 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaudījumi 
      0 2 1 1 0 ir paredzēts  I 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas principi, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
-  V.Popovs. Mobilo telefonu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. 
  Rīga:  RTU,  1999. 
- V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2003, 362.lpp. 
- The Mobile Communications Handbook. Editor: J.D.Gibson. IEEE Press, 1999. 
- K.Fujimoto, J.R.James. Mobile Antennas Systems Handbook. Artech House, 1994. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas aparatūra tehnoloģija, ekspluatācijas un 
tehniskie raksturojumi, shēmas.  

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

   Projektēšanas mērķi un uzdevumi.. 
  

  . Šūnu mobilo sakaru sistēmu tīklu projektēšanas metodes 
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  Apkalpošanas zonu radio pārklāšanas principi šūnu mobilo sakaru sistēmās  

  Kanālu sadalīšana šūnu mobilo sakaru sistēmā  

  Radio līniju budžeta aprēķins šūnu mobilo sakaru sistēmās  

  Mobilo sakaru šūnu tīklu ietilpība 

  .NOKIA. Tīkla plānošanas un optimizācijas rekomendācijas GSM standarta 
 šūnu mobilo sakaru sistēmās 

  Mērījumu un monitoringa problēmas šūnu mobilas sakaru sistēmās 

  . Elektromagnētisko izstarojumu līmeņu normas šūnu mobilas sakaru sistēmās 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  24 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [1,2]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta augstfrekvences ciparu pārraides informācijas  
sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes 
Studiju līmenis  Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra 
 

 
 

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude 
      0 4 2 0   2 ir paredzēts  D, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Transporta augstfrekvences ciparu pārraides informācijas  sistēmas organizācijas 
principus, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas pārraides sistēmas transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
 -   Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU,   
      DzTI  TSIS, 2000.  
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eko-Trends, 1998, 267. lpp. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ  технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc.,1995,636 

p.  
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
- Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
- Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планированитя и построения. М.: Эко-Трендз, 

2001. 
- Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. М.: Компания 

Сайрус Системс, 1999. 
- Гребнев А.К., Гридин В.Н., Дмитриев В.П. Оптоэлектронные элементы и устройства. М.: 

Радио и связь, 1998. 
- V.Popovs. Pleziohronā Ciparu Hierārhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI, 2000, 31 lpp. 
- V.Popovs. Sinhronā Ciparu Hierārhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI, 2000, 37 lpp.   
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
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Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas tehnoloģijas, ekspluatācijas un tehniskie 
raksturojumi. Jāprot strādāt ar transporta šķiedru optiskās sakaru līniju, projektēt dzelzceļa transporta 
šķiedru optiskās sakaru līniju. 
 
 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
Nr Lekciju tēmas  

  Pleziohronā Ciparu Hierarhija (PCH): E1,E2,E3,E4 un T1,T2,T3 standarti. (10.st.) 
 

  Sinhronā Ciparu Hierarhija (SCH):  STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 standarti. (12.st.) 

  SCH tīkli. WDM un DWDM multipleksori. (6.st.) 

  Asinhrona Pārraides Režīma (APR) tehnoloģija. (10.st.).  
 

  APR tīkli. APR un SDH tehnoloģijas. (10.st.) 

  Pilnīgi optiskie tīkli. FDDI tīkls. Abonentu pieejas tīkli. (10.st.) 

  Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana. (6.st.) 

 Kopā = 4 KP (64.st.) 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā lekciju konspektus. Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 
90% teorētiskā materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
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  RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
studiju priekšmeta “Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu  drošums” EDE442.0 

APRAKSTS 
 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 
3 KP; L-2; Pr-0; Lab-1. 3. studiju semestris: E,  
 

Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Tehnisko līdzekļu atteiču raksturojums. Faktori, kas izsauc atteices. Neatjaunojamu sistēmu drošuma 
rādītāji. 

2.  Bezatteices  darbības  varbūtības P(t) eksperimentāla noteikšana. Atteiču intensitātes    eksperimentāla 
noteikšana. Bezatteices vidējā darbības laika T eksperimentāla noteikšana. Bezatteices  darbības laika 
sadales likumi F(t 

3.  Nepārtrauktais un diskrētais drošuma teorijas sadalījums. Atjaunojamu sistēmu drošuma rādītāji. 
Drošuma eksperimentālie rādītāji. Pakāpeniskās atteices 

4.  Darbības laika sadalījuma likumi līdz pakāpeniskās atteices parādīšanās  laikam. Drošuma  rādītāju 
aprēķina secība, ņemot vērā pakāpeniskās atteices. 

5.  Rezervēšanas metodes.  Kopējais, atsevišķais un slīdošais rezervējums. Augsta, silta un karsta 
nerezervēšana. Drošuma novērtējums pie kopējās un atsevišķās rezervēšanas. Rezervēšana ar 
aizvietojumu 

6.  Rezervēšana ar aizvietojumu, ar kopējo un atsevišķo pārslēgšanas mezglu 
7.  Sistēmas optimāla sadale  pa rezerves posmiem.  Slīdošā rezervēšana. Rezervēšana ar aizvietojumu,  ar 

slīdošo rezervi. Pārslēdzēju rezervēšana 
8.  Rezervējamo sistēmu  ar atjaunojamo rezervi drošums.     Drošuma paaugstināšana 
9.  Optimāla regulēšana pēc minimāla patēriņa. Automātikas sistēmu drošības struktūra. 
10.  Drošuma dienesta norīkojums un organizācija. 
11.  Dzelzceļa automātikas ekspluatācijas drošuma sistēmu paaugstināšanas  loģiskā sistēma. 

12.  Normālas funkcionēšanas varbūtība un atjaunošanās. 
13.  Dzelzceļa automātikas tehnisko sistēmu  atjaunošanās  nodrošinājums  projektēšanas etapā 
14.  Bezatteices  darbības varbūtība ar rezerves detaļu atjaunošanās iespēju 
15.  Tehnisko sistēmu diagnostika. Diagnostikas rokas un automātiskās metodes.. 
16.  Pārbaudes testu kvalitātes rādītāji.  

 
Literatūras nodrošinājums. 

1. Новиков Ю.А.Разработка устройств сопряжения. М.,Эком.,1997.  
2. В.М.Лисенков. Безопасность технических средств в системах управления движением 

поездов. М.,Транспорт, 1992. 
3. Е.С.Вентцель. Исследование операций. М., Сов.радио,1972. 
4. В.В.Сапожников  и др. Теоретические основы железнодорожной   автоматики и 

телемеханики. М.,Транспорт, 1995. 
 

Paredzētie laboratorijas darbi. 
  Dzelzceļa  transporta elementu drošuma pētīšana. 
  Pakāpenisko atteiču sadalījuma  likuma pētīšana. 
  Autovadīšanas sistēmu drošuma pētīšana. 
  Autovadīšanas sistēmu drošuma pētīšana ar  kopējo un atsevišķo rezervēšanu. 

  Dispečeru centralizācijas drošuma pētīšana. 
  SCB drošuma pētīšana ar operatīvu atjaunošanu. 



 79

  Sarežģītu sistēmu  drošuma rādītāju aprēķins  bezatteices  laika un atjaunošanas  laika 
sadalījuma nejaušiem likumiem. 

 
 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets nodrošināts ar mācību literatūru. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā 
materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā). 
 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs: Dr.sc.ing., docents M. Mezītis 
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RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
studiju priekšmeta “Dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas” EDE456 

APRAKSTS 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 

3KP; L-2; Pr-0; Lab-1. 2. studiju semestris: , E,I,D 
Lekciju tēmas 

Nedēļa Tēma 
1. Pamatprasības  MPDzAT 
2. Drošo MPDzAT uzbūves principi un paņēmieni. 
3. Releju un bezkontaktu kontrolleru salīdzinošie raksturojumi.  
4. Releju kontroles shēmu uzbūve.  
5. Bezkontaktu kontrolleru uzbūves principi 
6. Datoru releju centralizācijas īss raksturojums  
7. Ebilock-950 datorcentralizācija  
8. Esošo sliežu ķēžu trūkumi un to pilnveidošanas perspektīvas. 
9. Pārbrauktuvju signalizācijas modernās shēmas 
10. Jaunie autobarjeru tipi 
11. Mazdarbīgo staciju mikroprocesoru vadības sistēma 
12. Stacijas mikroprocesoru sistēmu raksturojums.  
13. Intervālu regulēšanas mikroprocesoru sistēmu raksturojums 
14. Modernās kustības iecirkņi vadības sistēmas 
15. Punktu ceļa devēju izmantošana DzAT. 
16. Firmas «Siemens» asu skaitīšanas funkcionālā shēma. MP DzAT priekšrocības un 

trūkumi, salīdzinot ar releju. 
  

Literatūras nodrošinājums 
1.  Firmas «Siemens»», ABB Signal, Alstom un citu firmu materiāli,1995-2003. 
2.  Signal una Draht»,1995-2000 
3.  International Railway Journal»,1995-2004 
4.  «Aвтоматикa,связь,информация»,1997-2004. 

 
Paredzētie laboratorijas darbi . 

 
1.  Mikroprocesora pētīšana uz MMK. 
2.  Vadošo signālu un pagaidu intervālu formēšana. 
3.  Mikroprocesora mijiedarbības ar ārējām ierīcēm procesa pētīšana. 
4.  Ieejas datu maskēšana un nosacīto pāreju organizācija mikroprocesoru sistēmās 
5.  Ciparu devēja aptaujas algoritma pētīšana un vadošo signālu formēšana. 
6.  Līnijas algoritmu programmēšana Assembler valodā, to pielāgošana un izpildīšana. 
7.  Mikroprocesoru sistēmas funkcionēšanas procesu pētīšana, lietojot apakšprogrammas 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs: Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 
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RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
studiju priekšmeta “Dzelzceļa tehnisko sistēmu un procesu modelēšana” EDE327 

APRAKSTS 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 

3 KP; L-2; Pr-0; Lab-1,  3. studiju semestris:  E,I,D 
Lekciju tēmas 

Nedēļa Tēma 
1.  Matemātiskās modelēšanas noteikšana, modelēšanas metožu saturs un klasifikācija. Dinamisko sistēmu 

matemātiskie modeļi. Varbūtības un determinētie matemātiskie modeļi.  

2.  Dinamisko sistēmu modeļu pētīšanas metodes uz ESM. Dinamisko sistēmu modeļu pētīšana.  

3.  Dinamisko sistēmu modelēšanas īpatnības uz ASM..  
4.  Dinamisko sistēmu matemātisko modeļu sagatavošanas saturs pētīšanai. Modeļa izveidošanas struktūras shēmas 

izstrādāšana uz ASM.  
5.  Gausa metode. Gausa metodes algoritms. Līniju vienādojumu sistēmas interācijas risināšanas metodes saturs. Gausa-

Zeideļa metodes apkopojums vienādojumu sistēmai. Gausa-Zeideļa metodes algoritms. 
6.  Matemātisko modeļu izstrādāšanas metodes pēc eksperimentāliem datiem . Matemātiskie modeļi  determinētu un 

varbūtības modeļu izstrādāšanai. Regresējas jēdziens. Interpolācijas metodes. Līniju interpolācijas algoritms. 
Kvadrātveida interpolācija. Lagranža formula 

7.  Līniju vienādojumu sistēmas izvadīšana aproksimācijas polinomu koeficientu  izskaitļošanai. Matrices elementu, 
koeficientu un vektora brīvo locekļu izskaitļošanas algoritms. Vismazāko kvadrātu metodes algoritms 

8.  Optimizācijas uzdevuma saturs. Dalīšanas uz pusēm metode. Zelta griezuma metode Ņūtona-Rafsona metodes nulles 
un funkcijas ekstrēmuma izskaitļošanai. Nulles un ekstrēmuma meklēšana tīklā ar pastāvīgu  soli. Daudzu parametru 
optimizācijas  uzdevuma saturs. Koordinātes  tuvināšanās metode. 

9.  Masveida apkalpošanas sistēmas. Sistēmu klasifikācija pēc Kendalla metodikas. Efektīva MAS kritēriji. Erlanga 
M/M/1, M/M/n modeļi. Hinčina M/G/1 modeli.  

10.  MAS  modeļi ar neviendabīgu ieejas plūsmu MAS imitācijas modeļi. Vienmērīgi sadalītu nejaušu lielumu 
pārveidošana nejaušos lielumos ar uzdotu sadalīšanas likumu. Matemātisko uzdevumu risināšanas piemēri ar 
statistisko izmēģinājumu metodi.  

11.  Dinamisko sistēmu modeļu pētīšana ar Eilera-Koši metodi . Metodes realizācija MathCAD vidē. Dinamisko sistēmu 
modeļu pētīšana ar Runges-Kuta metodes palīdzību.  

12.  Runge- Kuta algoritma operatora ieraksts Metodes realizācija ar iebūvētas funkcijas rkfixed izmantošanu. Statisko 
līniju modeļu izstrādāšana un pētīšana. Līniju modeļu realizācijas metodes. Gausa metode. Metodes realizācija ar Math 
CAD palīdzību. 

13.  Eksperimentālie dati un matemātisko modeļu izstrādāšana pēc šiem datiem. Determinētie un stohastiskie modeļi. 
14.  Aproksimācija, interpolācija, ekstrapolācija, regresēja Regresijas analīzes modeļu izstrādāšana un  pētīšana  
15.  Dalīšanas uz pusēm metode un zelta griezuma metode. Metodes datorrealizācija  
16.  Dzelzceļa transporta plūsmu sistēmu matemātiskie modeļi.  

Literatūras nodrošinājums 
1.  В.М.Акулиничев, В.А. Кудрявцев, А.Н.Корешков. Математические методы в эксплуатации железных дорог. 

М.,Транспорт, 1981. 
2.  М.Мину. Математическое программирование.Теория и алгоритмы. М. Наука, 1992. 
3.  Л.Клейнрок.Теория массового обслуживания. М.,Машиностроение, 1979. 
4.  T.Robertazzi, Computer Networks and  Systems. New York, 1994. 
5. А.Д. Мышкис  Элементы теории математических моделей. М., Наука, 1994 

Laboratorijas darbu  saturs 
1.  Dinamisko  sistēmu pētīšana pēc  Eilera metodes. 
2.  Pirmās un otrās kārtas dinamisko  sistēmu pētīšana ar Runge-Kuta metodi. 
3.  Diferenciālo  vienādojumu sistēmu aprēķināšana ar MathCAD  līdzekļiem. 
4.   Furje integrālie vienādojumi MathCAD  vidē. 
5.  Aproksimācija pēc  Lagranža metode. 
6.  Ekstremuma meklēšana  tīklā  ar pastāvīgu  soli un Ņūtona-Rafalsona metodi 
7.  MathConnex  galveno komponentu un moduļu pētīšana 
8.  Dinamisko  objektu  modeļu izstrādāšana un to pētīšana reālā laika mērogā MathCAD vidē. 
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Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets nodrošināts ar mācību literatūru. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā 
materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā). 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs: Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 
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RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
studiju priekšmeta “Dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības datortehnoloģija” EDE513 

APRAKSTS 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 

6 KP; L-3; Pr-0; Lab-3. 2. studiju semestris: . E, I, D 
Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma  
1.  Elektriskās centralizācijas klasifikācija un parametri. Pārmiju un signālu staciju vadības sistēmu vadīšanas 

elementi. Pārmiju  vadīšanas shēma  stacijās  ar vietējo barošanas avotu. 

2.  Maršrutu pieņemšanas RCCM shēmas izpēte. ЕC-9 izejas signālu  shēmu izpēte. Manevru  signālu vadīšana 
RCCM shēmu izpēte. 

3.  Unificētie pulti un vadības aparatūra. Tablo - pults, pults – manipulators. Bloki BMRC, to sastāvs un 
izvietojums. 

4.  Salikšanas  grupa BMRC. Pogu releju, pretatkārtošanās un gala releji. AKN un virzienu shēma releji. 
5.  Atcelšanas  shēmas  BMRC sistēmā.  KC shēmas  relejs un signālu relejs. 

6.  М, 2 М, З un  P shēmas. Saslēgšanas shēmas. Bojājumu novēršanas meklējumi  EC sistēmās. 

7.  EC elektriskās un mikroprocesoru sistēmas. EBIBLOCK-950. EC sistēmu attistība. 
8.  Izšķirošo kalnu vadības sistēmas. Ātruma automātiskas mērīšanas shēmas. Bremzēšanas līdzekļu izvēle. 

Signalizācijas shēmas kalniem. 

9.  Autobloķēšanas sistēmu uzbūves un klasifikācijas princips  Signālu izkārtošana  

10.  Līdzstrāvas  autobloķēšanas  sistēma. Maiņstrāvas autobloķēšanas sistēma. 

11.  Autobloķēšanas vienceļa posmos. 4-vadu shēma vilcienu kustības izmaiņai. 
12.  Stacijas un ceļa posmu iekārtu sasaiste. 4-zīmju autobloķēšana. 

13.  Releju pusautomātiskā bloķēšana sistēma. Shēmu darbība vienceļa  un divceļa posmos. 

14.  Automātikas iekārtas dzelzceļa pārbrauktuvēs. Vilcienu kustības dispečeru kontrole 
15.  ALS lauka ierīces ceļa posmos un stacijās. ALSN lokomotīvju ierīces 

16.  Frekvences  autobloķēšanas  sistēma. Asu skaitītāju shēmas.  Autobloķēšanas sistēmu tālākā attīstība. 

Literatūras nodrošinājums. 
 Н.Ф.Котляров. Путевая блокировка и  авторегулировка. М.:Транспорт. 1983. 
 А.А.Казаков. Системы интервального регулирования  движением поездов. М.:Транспорт.1986. 
 А.А.Казаков. Автоматизированные системы интервального регулирования движением поездов. 
М.:Транспорт, 1995. 
 “Aвтоматикa, связь, информация”, 1997-2000. 
 “International Railway Journal”, 1995-2000. 
Paredzētie laboratorijas darbi. 
1. Pārmijas vadības shēmu izpēte. 
2. Uzņemšanas grupas bloku BMRC izvietošana pēc stacijas plāna. 
3. Izpildīšanas bloku BMRC grupas izlikšana pēc stacijas plāna. 
4. BMRC bloka sastāva izpēte.   
5. Shēmas MRC-13 algoritma sastādīšana. 
6. EC-4 shēmas maršrutu uzstādīšanas un realizācijas shēmu izpēte. 
7. Bojājumu meklēšana un novēršana EC sistēmās  
8. Kabeļu tīkla aprēķins. 
9. Ātruma līknes veidošana. Luksoforu  izvietošana AB. 
10. Sliežu  ķēdes pētīšana. 
11. Kustības virziena izmaiņas četrvadāmā shēma. 
12. Stacijas un ceļa posmu iekārtu sasaiste. 
13. Automātiskā  barjera shēmas pētīšana. 
14. Skaitļu kodu AB. 
15. ALSN shēmu darba pētīšana. 
16. Pusautomātiskas bloķēšanas sistēmas. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
  1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 78 stundas un  18 stundas.  
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  2. Mācību priekšmets nodrošināts ar mācību literatūru. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
  3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs: prof. L. Sergejeva 
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RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas dzelzceļa  transportā” EDE515 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

2KP; L-1; Pr-0; Lab-1. I,D 
 
Dispečeru vadības organizācija un darbības principi. Vadības signālu formēšanas un uztveršanas shēmu darbība. 
Tālsignalizācijas signālu formēšanas un uztveršanas shēmu darbība. Mikroprocesoru dispečeru vadības sistēmas 
dzelzceļa transportā 
 
Dispatcher Operated Information Technologies in Railway Transportation Centralized traffic control organization 
and operation principles. Control signal generation and signal detection circuits operation. Tele signaling signal 
generation and detection circuits operation. Railway traffic control microprocessor systems. 

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 

1.  Vilcienu kustības dispečeru vadības principi. Dispečeru vadības struktūra, uzdevumi. Dispečeru vadības 
automatizācijas sistēmu veidi. 

2.  Dispečeru centralizācijas sistēmu uzbūves principi . Ekspluatācijas un tehnikas pamati. Līnijas punktu darba režīmi. 
TEN prasības DC sistēmām. Automātikas ierīču darbības īpatnības iecirkņos, kas aprīkoti ar DC sistēmām.   

3.  Telemehāniskās informācijas pārraidīšanas metodes. Informācijas plūsma dispečeru vadības sistēmās. TV-TS signālu 
uzbūves principi, struktūra. Ziņojuma pārraidīšanas un pieņemšanas pareizības paaugstināšanas metodes.    

4.  Diskrēto signālu elementu regulācijas metodes. Sinhronizācijas principi. DC “Neva” TV-TS signālu īpatnības.  
5.  Funkcionālās pārveidošanas veidi TM ziņojumu pārraidīšanā un pieņemšanā. Ierīču funkcionālā struktūra frekvenču  - 

laika signālu sadalē, ar kodu signālu sadali, kodu sadalīšanas sistēmas funkcionālā struktūra. 
6.  DC sistēmas Latvijas Dzelzceļā. DC “Neva” raksturojumi. Centrālā posteņa un līnijas punktu aparatūra. Centrālā 

posteņa ierīču sadarbības struktūras shēma. TV signāla formēšanas un pārbaudīšanas shēmas.   
7.  Līnijas punkta ierīču sadarbības struktūras shēma. TV signāla pieņemšanas shēma. DC ierīces sasaiste ar EC shēmām.   
8.  DC “Neva” sinhronizācijas mezgla uzdevums, struktūra, uzbūves principi. Sinhronizācijas mezgla principiālās shēmas. 

TS signāla pieņemšana. Atšifrēšanas ierīču shēma, kontroles releju ieslēgšana shēmā, realizācijas shēma.   
9.  Informācijas atspoguļošanas un vadības līdzekļi. DC vadības un kontroles aparāti DC “Neva”, “Minska”. Ekonomiskie 

pamati kontroles aparātu uzbūvē. Pults – manipulators ar atsevišķu tablo. Daudzmonitoru ierīces. Videoprojekciju  
aparāti, paneļi ar šķidru kristālu displeju.    

10.  Jaunas paaudzes DC sistēmas. Funkcionālās iespējas. Tehniskā nodrošināšana. Uzbūves struktūra. Vadīšanas centra un 
līnijas punktu tehniskie līdzekļi.   

11.  DC ierīču modernizācija automatizētos dispečeru vadības centros. Dispečeru kontroles un vadīšanas sistēmu ieviešana. 
Dispečeru centru struktūra, tehnoloģija, lokālie tīkli.  

12.  Dispečeru personāla ADV. Vilcienu dispečera, energodispečera, signalizācijas un sakaru distances dispečera ADV 
struktūra. Informācijas, tehniskās un programmu nodrošināšanas sasaiste.   

13.   Uz ESM un programmētas kontrolieru bāzes DC MPK sistēmu raksturojumi. Struktūras shēma. Darbības režīmi, 
vadības posteņa funkcionālā struktūra, informācijas nodrošināšana, efektivitāte.  

14.  Tehnisko līdzekļu komplekss dzelzceļa automātiskajā sistēmā “Trakts”. Aparātu un programmu nodrošināšana. 
Komunikācijas augšējā līmeņa sistēma. Līnijas posteņa skaitļošanas sistēma. Galvenais procesoru modulis 
“MASTERS”. Kompleksa “TRAKTS” raksturojumi. 

15.  Dispečeru centralizācijas sistēmas “SEFUN”,”DIALOGS”,”MINSKA”. Raksturojumi, struktūra, tehniskie līdzekļi, 
pielietošanas iespējas. DC “EBIKOS – 900”. Dispečeru vadības centri ārvalstīs.  

16.  Kodu līnijas noslogojums. DC līnijas ķēdes. Telemehānikas sistēmas kanāli. Vadības tāluma paaugstināšana. DC 
sistēmas aparatūru tehniskās apkopes kārtība. DC sistēmu drošums  

Literatūras nodrošinājums 
1. Переборов А.С., Дрейман О.К. « Диспетчерская  централизация » М., Т., 1989 
2. Петров; Ивенский «Схемы электрической централизации  промежуточной станции » М., Т., 1986.   
3. Карвацкий, Пенкин «Телеуправление стрелками и сигналами» М., Т., 1985. 

Laboratorijas un praktisko darbu saturs 
1.  TV signāla uzbūves principi TM sistēmās 
2.  TV signāla formēšanas un pārraides shēmu pētīšana 
3.  TV signāla pieņemšanas un dešifrēšanas shēmu analīze 
4.  TS signālu uzbūves principi TM sistēmās 
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5.  Līnijas punktu ierīces darbības analīze 
6.  TS signālu pieņemšana. Kodēšanas grupas noteikšana. Izpildīšanas shēmas. 
7.  Salīdzināšanas shēma. Jauno informāciju realizācijas vadības shēma  
8.  TV signāla uzbūves principi TM sistēmās 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem literatūru, kas 
aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 
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RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
priekšmeta “Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana” EDE508 

SATURS 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 

4KP; L-2; Pr-0; Lab-2.: E 
Datortīklu pamatjēdzieni un pamatkomponenti. Datortīklu apkalpošanas pamati. Datortīkla programmnodrošinājums. 
Datortīklu operētājsistēmas (Linux, Windows). Tehnisko un programmas līdzekļu mijiedarbības organizēšana datortīkla 
vidē, tīmekļa lietotāja darba vides atbalsts Linux un Windows vidē, informācijas aizsardzība datortīklos, datortīkla 
ekspluatācijas problēmu risinājumi. 
Railway Network Administration Computer network  basic notions and components. Principles of network 
maintenance. Network  software. Network operation systems (Linux, Windows). Organization of hardware & software 
interaction. Web-user' operation support in Linux & Windows  environment. Network information protection.  Network 
operation problems solving.   
Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Tīklu klasifikācija. Tīklu topoloģijas. Datoru tīklu komponentu apskats . Tīkla serveri. Cieta diska loģiskā 
struktūra. Datora konfigurācija 

2.  Datu pārraides fiziskā vide. Datora fiziskais interfeiss. Tīkla projektēšanas pamati. 

3.  IP tīkla pamati. IP-adresācija, IP-maršrutizācija, ARP protokola,  
4.  Tīkla operētājsistēmas apskats. WindowsNT/2000 administrēšanas aspekti. un Linux. Prasības pret aparātu 

līdzekļiem  
5.  Linux servera inicializācija. Linux failu sistēma . Failu struktūras aprakstīšana. Midnight Comander,  Linux 

komandas  
6.  TCP pakešu struktūra un karogi. Linux - servera TCP/IP pakešu filtrācija  
7.  Linux lietotāju attālināta administrēšana  
8.  WEB-servera organizēšana 
9.  Linux Proxy servera uzstādīšana un konfigurācija  
10.  Klienta autorizācijas un trafika ierobežošana. 
11.  Samba failu servera pamatzināšanas un konfigurācija 
12.  Netbios names, PDC server. MS-Wind klienta konfigurācija . Samba testēšanas principi  

13.  DNS servera darbs un to konfigurācija.  
14.  Elektroniska pasta protokoli ( SMTP, IMAP, POP3) un  pamatkomandas. 
15.  Elektroniskā pasta servera organizēšana. Q-mail serveru īss apskats. 
16.  Windows /Linux savstarpēja emulācija  

Literatūras nodrošinājums 
5. Egmonts Triguts.Datu drošība un datortīkli - Rīga, Turība. 1999 
6. Компьютерные сети. Учебный курс.Пер. с англ.-. M: Русская Редакция ТОО “Channel Trading Ltd.”.1997. 
7. Ресурсы Microsoft Windows NT.4.0. Пер. с англ.-СПб.:BNV-Санткт-Петербург, 1998.-800 с. 
8. Ричард Блат. Системы электронной почты на основе Linux. Пер. с англ.-СПб.:BNV-Санткт-Петербург, 2002.- 
9. Samba: интеграция Linux/Unix компьютеров в сети Windows Пер. с нем.-. TОО “Новое знание”.2003. -398 с 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
 Datora uzbūves studēšana (HDD uzstādīšana, tīkla adaptera uzstādīšana un konfigurācija) 
 Datora sagatavošana izmantošanai ( cieta diska stāvokļa  noteikšana,  konfigurācija, OS instalācija 
 Datortīkla izveide. Linux Servera inicializācija. Konfigurācija. Aizstāvēšana 
 Darbs Linux vidē.  
 Grafisko interfeisa iestatīšana.  
 Lietotāju administrēšana 
 Linux WEB-servera uzstādīšana un konfigurācija. SSH (security shell.  Attālināta administrēšana.  
 Linux SQUID proxy uzstādīšana. SQUID konfigurācija, klienta autorizācijas un trafika ierobežošana 
 Linux  Samba-failservera uzstādīšana 
 Linux Samba Primary Domain Controler  servera izveidošana. 
 Samba. konfigurācija strādāšanai tiklos 
 Linux DNS servera uzstādīšana un iestatīšana    
 Elektroniska pasta servera Q-mail uzstādīšana  
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 Linux SMTP, IMAP, POP3 protokola uzstādīšana un iestatīšana 
 Q-mail elektroniskā pasta servera uzstādīšana 
 Q-mail elektroniskā pasta servera konfigurācija. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem [1,1]. Literatūra 
aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs                                                                                                   prof. L. Sergejeva 
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 RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” 
Studiju priekšmeta “Visuālā programmēšana transporta uzdevumos” EDE400.0 

SATURS 
Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 

3 KP; L-1; Pr-0; Lab-2.  3. studiju semestris: E,D 
Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1. Visual Basic palaišana. VB logi. Priekšā teikšanas ieguve. Darba  beigas un izeja. 
 

2. Formas. Vienkāršākā forma. Formas īpašības. Formas saglabāšana. Jaunas formas 
pievienošana. 

3. Vadīšanas elementi. Vadīšanas elementu pielikšana. Elementu īpašības. Elementu 
vispārīgās īpašības 

4. Notikumu kodēšana. Procedūru veidošana. Metodes. Saraksti. Kļūdu apstrāde. 
Izveidotie faili. 

5. Mainīgie. Skaitļu mainīgie. Konstantes. Valodas operatori.  Funkcijas. Dates un laiks. 
Masīvi. Paziņojumi. 

6. Moduļi. Procedūru veidošana. Lokālie un globālie mainīgie. Nosacījumu operatori. 
Cikli 

7. Kļūdu  meklēšana un labojums. Translācija. Komandu karte. Komandu kartes īpašības. 
Komandu kartes  notikumi. 

8. Faili. Failu operācijas. Faili ar tiešo un gadījuma piekļūšanu. Grafika. Līnijas un 
figūras. Iespiedums 

Literatūras nodrošinājums 
1. Matthew Harris, using Microsoft Visual Basic 6, 1999 by QUE Corporation 

Paredzētie laboratorijas darbi . 
1. Formas. Vienkāršākā forma. Formas īpašības. Formas saglabāšana.   
2. Vadīšanas elementi. Vadīšanas elementu pielikšana.  
3. Notikumu kodēšana. Procedūru veidošana. Metodes.  
4. Mainīgie. Skaitļu mainīgie. Konstantes. Valodas operatori.  Masīvi.  
5. Moduļi. Procedūru veidošana. Lokālie un globālie mainīgie. Nosacījumu operatori. Cikli. 
6. Kļūdu  meklēšana un labojums. Translācija. 
7. Komandu kartes īpašības. Komandu kartes  notikumi. 
8. Faili ar tiešo un gadījuma piekļūšanu. Grafika. Līnijas un figūras. Iespiedums 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 36 stundas un  12 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs: prof. A. Levčenkovs 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
HSP484 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Psiholoģija 

i. (angļu valodā: Psychology) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 1 0 Nav  ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika – REGT0  
6. Studiju priekšmeta autors: Doktors, docents Airisa Šteinberga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Socioloģijas un pedagoģijas katedra 
8. Studiju priekšmeta satura anotācija:   
9. Latviešu valodā: Psiholoģijas pamatjēdzieni. Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. Izpētes 

metodes. Psihiskie procesi. Cilvēku uzvedība. Personība. Pedagoģiskā saskarsme. 
10. Angļu valodā:  Basic principles of psychology. Psychology as science. Main scientific 

directions. Methods of research. Psychology processes. A person’s behavior. Pedagogical 
communication. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Psiholoģijas pamatjēdzieni 
2.  Psiholoģija kā zinātne, tās galvenie virzieni 
3.  Izpētes metodes psiholoģijā 
4.  Psihiskie procesi 
5.  Personība 
6.  Pedagoģiskā saskarsme 
12. Prasības klausītājiem: ieskaite 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. A.Vorobjovs. Psiholpģijas pamati R., 1996. 
2. Psyholoģijas vārdnīca//Mācību grāmata. R.,1999. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 4stundas un 28 stundas. Klātienes 
nodarbībās tiek  veikta zināšanu kontrole.  
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi. 
Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas AF var saņemt 
[1,2], kas aptver apmēram 90% teorētiskā materiāla.   
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā) 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
HSP446 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Pedagoģija 

(angļu valodā: Pedagogy) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1 1 0 Nav  ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika – REGT0  
6. Studiju priekšmeta autors: Doktors, docents Beatrise Garjāne 
7. Struktūrvienības nosaukums: Socioloģijas un pedagoģijas katedra 
8. Studiju priekšmeta satura anotācija:   
9. Latviešu valodā: Pedagoģija kā zinātne, tās struktūra. Pedagoģijas pamatjēdzieni. Audzināšana, 

pedagoģiskais process. Mācības, brīva un atbildīga, radoša kultūras personība. Izziņas darbība 
mācībās. Vērtēšana, tās formas. Mūžizglītības aspekti pedagoģijā. 

10. Angļu valodā: Pedagogic as science. Its framework. Basic concepts of pedagogic. Education, 
pedagogical process. Studies, free, responsible and creative personality. Cognitive process in 
learning. Assessment, its forms. Life-long learning aspects in education. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Pedagoģija kā zinātne, tās struktūra 
2.  Pedagoģijas pamatjēdzieni 
3.  Audzināšana -  pedagoģiskais process 
4.  Mācības kā brīvas un atbildīgas, radošas kultūras personības veidošanas 

process 
5.  Izziņas darbība mācībās 
6.  Vērtēšana, tās formas 
7.  Mūžizglītības aspekti pedagoģijā 
12. Prasības klausītājiem: ieskaite 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1.  Zelmenis V. Pedagoģijas pamati R., m RaKa, 2000 
2. Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. R., Izglītības soļi, 2001 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 4stundas un 28 stundas. Klātienes 
nodarbībās tiek  veikta zināšanu kontrole.  
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi. 
 Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas AF var saņemt 
[1,2], kas aptver apmēram 90% teorētiskā materiāla.   
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā) 
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Akadēmiskā personāla dzīves un darba 
gājums 
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 CURRICULUM VITAE 
Vārds, uzvārds: Viktors Boicovs 
1. Dzimšanas gads, diena, 
vieta 
 

Krievija,  Kaļinina, 1946. g. 28. augustā, 
Personas kods: 280846-11495 

Pašreizējā darba vieta un       
ieņemamais amats: 

Informātcjas sistēmu augstskola Asociatīvas profesors. 

2. Izglītība: 
 

1968.g.-1973.g.  Rīgas Civiļās aviācijas institūtas,    Automātikas  
un skaitļošanas  fakultāte,  students; 
1976.g.-1979.g. Rīgas Civiļās aviācijas institūtas, aspirants. 

3. Akadēmiskie nosaukumi 
un  zinātniskie grādi: 
 

1979.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute tehnisko zinātņu 
kandidāts, ( diplomsTH № 034584); 
1987.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute datorsistēmu un datu  
pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms ДЦ № 000367); 
 1992.g. Rīgas aviācijas universitātas inženieru zinātņu doktors ( 
diploms G-D  № 000030);. 
1995.g. Rīgas aviācijas universitātas datorsistēmu un datu  
 pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms G-D  № 000030). 

4. Darba vietu nosaukumi,  
      ieņemamie amati (gadi): 

 1973.g.-1976.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas inženiers; 
 1979.g.-1987.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas 
 pasniedzējs; 
 1987.g.-1992.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas docents; 
 1992.g.-1999.g.  Rīgas aviācijas universitātas docents; 
 1999 g.-2002.g.   Rīgas Tehniskās universitātas docents; 
  no 2002 g. lidz pašlaiks  Informātcjas sistēmu menedžmenta 
augstskola Asociatīvas profesors. 

5. Kvalifikācijas  
      paaugstināšana: 

 Microsoft Certified Trener kursos iegūt sertifikāts, Baltijas    
Datoru akadēmija 1998 g.  

6. Publikācijas: 60 zinātņu un 15 metodisko publikācijas 
Darbošanās zinātniskās un       
līdzīgās organizācijās: 

RTU Docents, ISA. Asociatīvas profesors, 
GRANDS 03,160 Datoru sistēmu rekonfigurēšanas 

7.  Starptautiskā 
sadarbība: 

Ikgadā starptautiskā konferencijjā uzstāšanās 
LIGUMI ar šveiciešu SIA “Avicomp-servis” un itālišu  SIA 
“Netsynt” 

8.  Valodu zināšanas: Krievu, Anglu. Latvišu 
9.  Pētniecības galvenie  
       virzieni: 

Datoru tīkla projekta izstrāde apvienībai GRINDEX 1992 g.; 
Telefonnu staciju tehniskā proekta izstrādē RA VEF 1993 g. 

10.  Lasāmie pamatkursi: Operētājsistēmas, Informacijas tehnoloģijas, Objektorientēta 

programmēšana, Loģiska programmēšana. 
11. Uzziņas darbā: Informācijas sistēmu augstskola, RTU 
12.  Adrese: Lomonosova 1, LV-1019, Rīga 
13. Mājas adrese: Brantkalna 14 – 5, LV-1082, Rīga 
14. Mājas tālrunis: 7-581459 
15.  Ofisa tālrunis: 7-100593 
        Ofisa fakss: 7-241591 
        E-mail: boicov@yahoo.com 
 
Datums  26.04.04. 

Paraksts            /   V. Boicovs.   / 
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    CURRICULUM VITAE 
 
 Sandra Gudzuka 
 
 Dzimšanas datums: 1958.g.28.aprīlis 
 Personas kods:  280458-12753 
 Adrese:  Kr.Valdemāra iela 39,dz.20, Rīga, LV 1010 
 Tālruņa nr.  7227393 
 
 Darba vieta;  RTU, HI Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
    docente ( praktiskā) 
 
 Izglītība:  1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
     psiholoģijas maģistrs 
     
    1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, 
      Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja 
      diploms 
 
    1976. – Rīgas 49.vidusskola 
  
 Darba pieredze. 
  Mācību metodiskā darbība 
 
  1993.- 1999.g. Semināru-treniņu “Efektīva pārdošana “ programmas 
    izveide un realizācija. Programma īstenota dažādu 
    organizāciju   reklāmas   aģentu   un  pārdevēju  
    profesionālajā apmācībā. 
 

1984.- 1999.g. šim laikam. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra. 
    Lektore. 
 
  1991.- 1999.g. Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos. 
    Fokusa grupu radīšana ( “Baltijas Datu Nams”, SKDS, 
    ADM un citur ). 
   
  1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra 
    vadīšana un programmas izveide Darba meklētāju 
    klubu lektoriem. 
 
  1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas  
    izveide skolām. 

 
1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu   

  apmācība. 
 
  

Konsultatīvā darbība personāla vadības, atlases  
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un novērtēšanas jautājumos. 
 
 
1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Menedžmenta  
  akadēmiju ( projektu realizācija veikaliem 
  “Bergs”, “Burda Moden”; “Balt Com”). 
 
1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Biznesa skolu 
  ( projekta realizācija “Statoil”). 
 
1993.- 1999.g. Individuālie darba līgumi ar organizācijām 
  (Banka Baltija, RD Media, Dienas Bizness  
  un citi). 
 
 
1997.- 1999.g. LPPA Sertifikācijas komisijas locekle. 

 
 Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. 
    Psihodiagnostika, psiholoģiskā konsultēšana. 
    ( 1986.g., 1992.g., 1997.g.). 
 
    Tallinas Pedagoģiskais institūts. 
    Videotreniņu apmācība ( 1988.-1989.g.). 
 
    The Course on Communication and Psychology 
    for the Trainers Affiliated to the  Training Programm 
    for CS ( EU-PHARE PROGRAMME  1994.-1995.g.). 
 
    College For the Nursing and Caring Professions in 
    Eskilstuns. Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 
 
 
 Publikācijas:  Industriālās attiecības., RTU, 1997., metodisko 
    rakstu krājums, (autoru kolektīvs). 
 
 
 Rīgā, 2005.g.  Sandra Gudzuka 



 96

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:   Vitālijs Jeremejevs 
Dzimšanas gads un vieta:  1940.- Irkutska 
Izglītība:   1997.- Dr.h.inž.: Rīgas Aviācijas universitāte. 
    1971.-T.z.k.: Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts 
                 (RCAII).     
Darbs:  

No 1992.   - Transporta elektronikas un telemātikas katedras  
 asociētais profesors 

1965.-1992. – Secīgi: RCAII/RAU teorētiskās  radiotehnikas un 
elektrotehnikas katedras aspirants, asistents, vecākais 
pasniedzējs, docents, profesors. 

 
Publikācijas:   Pavisam mācību un zinātnisko publikāciju skaits    128,  

t.s.: mācību un metodiskās darbi - 16, izgudrojumi – 26. 
    35  publikācijas no tām publicētas pēc 1992.g. 
 
Zinātnes nozares   Radioelektronika, matemātiskā modelēšana, pētījumu 
    programmēšana, ciparu signālu apstrādē, informācijas 
    tehnoloģija, telekommunikācijas. 
Zinātniskā kvalifikācija: 
Līdzdalība starptautiskajā pētījumu projektos:……………………………………. 2 

"Signālu ciparapstrādes ierīču izstrāde",  grupas vadītājs  
ģeofizikas projektā (1995.-1997. g.) : "Ruhrgas company" 
(Vācija) un "Geophysical  Survey Systes, Inc." (ASV). 

Towards an European Intermodal Transport Network 
     COST  340  European Research Project (2000.-2005.). 
 
Dalība pētījumu projektos Latvijā :…………………………………………………. 3   
    "Signālu ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 

 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 
 1994.-1996. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 
 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 
 no  1999. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana skaņas traktu un raidījumu kanālu 
 parametru mērījumiem"  un 
"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana mono- un stereoraidītāju parametru 
 kontrolei". 1995.-1997. g. Rīga, Firma  HOETIKA.  

 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā  (ar 4 referātiem) :……………..      2 
    Starptautiskā konference “Aviācija, ekoloģija, tehnosfēra: 
    Ieskats trešajā tūkstošgadē”, Rīga, 1996.g. 

International Conference ” Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication ”, Rīga, 2002. 
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Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārzemēs:………………..       6 
                                                "A high precision computation of the groupdelay 
     characteristics", Nordic MATLAB Conferece '95. Stokholma. 
    "New Class of High-performance Lowpass Digital Filters" 
                                                Proceedings of the «MATLAB DSP CONFERENCE 1999», 
                                                Finland, November, 1999               
               "Высокопроизводительная цифровая фильтрация." 
                                                IS&ITC-2000, June 19-23, Pleskava, 2000 
    "Новый класс нерекурсивных цифровых фильтров без 
                                                умножителей". Proceedings of the 3rd International 
                                                Conference "Digital Signal Processing and its 
                                                Applications", Moscow, Russia, Nov.29 – Dec.1, 2000 
    "Модификации полифазных фильтров ". Proceedings of the 
                                                 3rd International Conference "Digital Signal Processing  
                                                 and its Applications", Moscow, Russia, 2000 
    "Цифровые фильтры на базе дробей Чебышева." 
                                                 Proceedings of the 3rd International Conference "Digital  
                                                 Signal Processing and its Applications", Moscow, Russia, 
                                                 Nov.29 – Dec.1, 2000 

 
Didaktiskā kvalifikācija un kompetence (no 1992.gada): 
Doktorantu vadīšana:…………………………………………………………….. 4 
Maģistra darbu vadīšana:………………………………………………………..20  
 
Lekcijas pamatkursi: ……………………………………………………………...8 

“Radiotehniskās ķēdes un signāli”; “Elektrisko ķēžu 
teorija”; “Signālu apstrāde”,“Ciparu signālu apstrāde”, 
“Pētījumu programmēšana",“ Informācijas aizsardzība ”, 
“Ātrā ciparu filtrācija”, “Pārveidojumi uz skaitļu teorijas 
  bāzes”. 

 Uzziņas darbā:    Rīgas Tehniskā universitāte,  
  Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 107. auditorija, 
  Rīga, LV-1019, Latvija. 
 

Mājas adrese:    Lubānas 8, dz.106, Rīga LV-1019, Tālr.:(+371)7241552. 
 
 
2005.g. 17.maijā.                                      V. Jeremejevs 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Klūga Ansis 
2. Dzimšanas gads:   1946. gada 16. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1969. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi  tehnisko zinātņu kandidāts (1974), tehnisko 

un zinātniskie grādi: zinātņu doktors (1992), docents (1983, 1995), asociētais 
profesors (2001). 

5. Valodas:    latviešu, krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, lidmašīnu vadīšanas 

ieņemamie amati (gadi): radiotehnisko līdzekļu katedras asistents no 1973. līdz 
1976.gadam, vecākais pasniedzējs no 1976. gada līdz 
1980.gadam, docents no 1980. gada līdz 1999.gadam, 
Radioelektronikas un datorsistēmu fakultātes dekāns (1999. 
gadā). 
Rīgas Tehniskās universitātes docents no 1999.gada līdz 2001. 
gadam, asociētais profesors no 2001. gada, Transpormašīnu 
tehnoloģiju institūta direktora vietnieks no 2000. gada līdz 
2002. gadam, Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
vadītājs no 2003.gada. 

7.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radioelektronisko sistēmu         
datoru un matemātiskā modelēšana, aeronavigācija,   
radionavigācija. 

8.  Publikācijas:   53 zinātniskas publikācijas, no tām 3 izgudrojumi;    
26 metodiskie darbi, no tiem 10 mācību grāmatas,  

9.  Pamatkursi:    Radionavigācijas teorētiskie pamati; Radionavigācijas 
sistēmas; Aeronavigācija; Lidmašīnas un gaisa kustības 
automatizētās vadības sistēmas; Aeronavigācijas kompleksu un 
sistēmu teorijas pamati; Mikroprocesori un mikroprocesoru 
sistēmas; Radiosistēmas; Datoru uzbūves pamati; Datoru 
funkcionēšanas pamati, Transporta elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana, Transporta 
mikroprocesoru sistēmas u.c. 

 
10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  

Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              Ansis.Kluga@rtu.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 
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Dzīves un darba gājums 
 

 

 ANATOLIJS  Darba vieta:   Dzīves vieta: 
 ĻEVČENKOVS, RTU Dzelzceļa transporta Rīga, LV 1010 
    institūts,   Ausekļa ielā  4, 
 profesors(asoc.) profesors(asoc.)  dz. 16, 
 inženierzinātņu Rīgā, Indriķa ielā 8  tālr. 7324362 
 doktors,  tālr. +371-7089665  mob.6730723 
 (Dr. sc. ing.)  E-mail:levas@latnet.lv 

  
Dzimšanas datums:  1946. gads 04. janvāris 
Izglītība: 1974-1977. RTU aspirants . Specialitāte: “Informācijas teorija un 

tehniskā kibernētika”. Disertācijas temats: “Atkārtotu lēmumu 
pieņemšanas modeļu   

  1964-1969. Rīgas Politehniskaja institūta (RTU) students. Inženiera-
elektriķa diploms “Automātika un telemehānika” specialitāte. 

    1953.-1964. Rīgas 10. Vidusskolas skolnieks. 
 
Valodu  prasme:   Pārvaldu  latviešu, krievu,  angļu,  (brīvi). 
Datoru pielietošanas  
prasme:    Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī : 

Web design, E-commerce, C, C++, Visual C++, JAVA, Database 
programming (SQL, ODBC), HTML, JavaScript, Access + Visual 
Basic programming, Pascal, Delphi, Perl, PHP, MySQL, Windows, 
Unix/Linux, Apache,  MS Office 

Profesionālā darbība:  
2001.- šimbrīžam RTU TMF DzTI profesors(asoc.). 
1997.- 2001.- RTU TMF DzTI docents. 
1992.-1997.- RTU ASTF katedras vadītājs. 
1984.-1997.-RPI-RTU ASTF docents 
1981.-1982.- (1 gads) Mančestras Universitāte, Lielbritānija 
1979.-1984.-RPI-RTU ASTF vecākais pasniedzējs 
1977.-1979.-RPI-RTU ASTF asistents 
1974.-1977.-RPI ASTF aspirants 
1967.-1974.-RPI ASTF laborants, inženieris,  zinātniskās tēmas 

vadītājs. 
Zinātniskā kvalifikācija Kopš 1969 gada ir 86 pētnieciska rakstura publikācijas, t.sk. 27 

ārzemju (rietumu) publikācijas un 1 monogrāfija/ 20011014/.t.sk.: 
Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (2001.-2004.): 

• LZP granta numurs 04.1182  Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē 
Zinatniskās publikācijas izdevumos (2000.-2004.): 

• Levchenkovs, A. (2004), “The Algorithm Of Negotiation For Software Agents And Group 
Decision Making In Logistics Tasks.”, Proc. “17-th  International Conference Multiple 
Criteria Decision Making”, Whistler Canada 

• Levchenkovs, A., Kunicina, N., (2003), “Scheduling and Program Agents Algorithms For 
E-logistics”, Proceedings “1-th International Industrial Simulation Conference”, Valencia, 
Spain. 
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• Levchenkovs, A., (2002), “Coordination Between Programs Agents for E-commerce 
Systems”, Proceedings “18-th International Conference on CAD/CAM, Robotics and 
Factories of the Future”, Porto, Portugal. 

• Levchenkovs, A., (2001), “Intelligent Logistics Transport Systems”, “World Markets 
Series “BUSINESS BRIEFING”, European Purchasing & Supply Chain Strategies, World 
Markets Research Centre Ltd,  London. 

• Levchenkovs,A., Kunicina, N.,  (2001), “Multicriterial Group Decision Making in 
Transportation Logistics Systems”, “Modelling and Simulation 2001”, ‘15th European 
Simulation Multiconference’,  CTU Prague. 

• Levchenkovs, A., (2001), “Modelling for Logistics Group Decision Support  Systems”, 
Proceedings “8th European Concurent Engineering Conference ECEC’2001. Concurent 
Engineering: The Path to Electronic Business.Valencia, Spain. 

• Ļevčenkovs, A., (2000),-“Group Decision Support Systems For Railway’s Intermodality  
Traffic Management “ 15-th  International Conference Multiple Criteria Decision 
Making”, 2000.g. 10.-14. jul Ankara, Turkey 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
• “17-th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, Whistler, Canada 

2004.g. 
• “1-th International Industrial Simulation Conference”, Valencia, Spain.2003 
•  “18-th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future”, 

Porto, Portugal.2002 
•  “International Conference on Industrial Engineering and Production Management”, 

Quebec City, Canada. 2001 
• ‘15th European Simulation Multiconference’, “Modelling and Simulation ”, CTU 

Prague.2001 
• “15-th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, Ankara, Turkey, 

2000.g. 
Pedagoģiskā kvalifikācija: 

1 doktoranta darba vadītājs; ir publikācijas un referāti starptautiskās konferencēs, t.sk.: 
• Intelligent Agents for Information Transport Systems 
• 2 maģistrantu darbu vadītājs; ir publikācijas studentu konferencēs t.sk.: 
• Intelektuālie aģenti elektroniskam parakstam transporta e-Komercijās sistēmās  

Lasu lekcijas un vadu seminārus 2001./2002. ,2002./2003 un 2003./2004.m.g. 
• Ievads loģistikā /RTU DITF 3. kursa bakalauriem; Latvijas Jūras Acadēmijas maģistriem 
• Elektroniskā Komerce /RTU DITF 1. kursa inženieriem un maģistriem; RSEBAA 

bakalariem; 
• Transporta plūsmu teorija /TMF doktorantiem;  
• Informācijas tehnoloģijas transporta intelektuālajām sistēmām /TMF doktorantiem; 
• Transporta elektroniska biznesa tehnoloģijas /TMF doktorantiem; 
• Sarakstu teorija /TMF doktorantiem; 
• Internet resursi lēmumu pieņemšanai  /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Intranet transporta sistēmas /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Biznesa grāmatvedības datorsistēmas /TMF  bakalauriem; 
• Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Datu bāzes transporta tīkliem /TMF  inženieriem un maģistriem. 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004.m.g; 
• Transporta plūsmu teorija /TMF doktorantiem;  
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• Informācijas tehnoloģijas transporta intelektuālajām sistēmām /TMF doktorantiem; 
• Transporta elektroniska biznesa tehnoloģijas /TMF doktorantiem; 
• Sarakstu teorija /TMF doktorantiem; 
• Internet resursi lēmumu pieņemšanai  /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Intranet transporta sistēmas /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Biznesa grāmatvedības datorsistēmas /TMF  bakalauriem;  
• Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Datu bāzes transporta tīkliem /TMF  inženieriem un maģistriem; 

Studiju programmu izstrāde un vadība; 
• Dzelzceļa elektroiekārtu vadības sistēmas doktora studijai  /RTU TMF (2001./2002.m.g) 
• Lēmumu atbalsta sistēmu maģistru studijai /RTU ASTF (1992.-1997.) 
• Lēmumu atbalsta sistēmu inženieru  studijai /RTU ASTF (1992.-1997). 

Piedalīšanas ar referātiem akadēmiskajās konferencēs; 
• piedalījos ar referātu RTU pasniedzēju metodiskajās konferencēs 2001,2002,2003 . gada .  

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai izdotie darbi; 

• Videoapspriedes transporta intelektuālās sistēmās. Rīga Tehniskā Universitāte, Rīga, 2001. 
• Visual Basic uzdevumi programmēšanai. . RTU, Rīga, 2001, http://www.railin.lv/ 

metdarb1.html 
Akadēmiskā un sabiedriskā darbība: 
Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalības to darbībā ; 

• Starptautiska seminara (parallel session)  organizēšana un vadīšana,   
Implementing Systems for Suporting Management Decisions: Consepts, Methods, and 
Experiences. London School of Economics and Political School of Economics and 
Political Science,London ,UK, July 22-24, 1996. 

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība; 
• Lēmumu atbalsta  katedras vadītājs (1992.-1997.g.) 

Starptautisko zinātnisko līdzdalība to darbībā; 
• International Society on Multiple Criteria Decision Making (no 1996.g. līdz šimbrīžam ) 

University of Georgia, Athens, Georgia USA, 30602-6253 
http://www.terry.uga.edu/direct/mcdmdir.html 

 
Metodiskās  publikācijas: Kopš 1969. gada ir izstrādāti 32 metodiskie darbi. 
 
Zinātniskais  grāds:  Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1978.g., specialitāte: 
   Informācijas  teorija un tehniskā kibernētika.) 
   Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), Rīga, 1993.g. 
 
Zinātniskais nosaukums: Automātikas un telemehānikas katedras docents (VAK,1982.g.), 

katedras vadītājs (1992.-1997.).RTU DzTI docents (1998.-2001.) RTU 
prof.(asoc.)-2001 

 
Zinātniskā Mančestras Universitātes ekonomikas un socioloģijas fakultātes 
specializācija: lēmumu teorijas katedras zinātniskais līdzstrādnieks. (1981-1982) 
 Pētnieciskā darba temats: “Lēmumu atbalsta sistēmas un grupveida 

lēmumu atbalsts sarežģītās vadības sistēmas transportā”, telematika un 
loģistika, transporta intelektuālās sistēmas. 

25.05.2005.        /A.Ļevčenkovs/ 
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Dzīves un darba gājums 

 

Mareks  
Mezītis 
 
 

Darba vieta: 
 
Rīgas Tehniska universitāte, 
Dzelzceļa Transporta institūts, Rīga, 
Latvija,  LV-1004, Indriķa 8., tel. 
+371 7089682 
e-mail marek@dzti.edu.lv 

Dzīves vieta: 
 
Rīgā, LV 1084, 
Dzelzavas 33-3, 
tel. +371 7599504 
Mob. tel +371 9169240 

Personas kods: 080475-12182 

Dzimšanas datums 1975. gada 08. aprīlī 

Dzimšanas vieta: Daugavpils, Latvija 

Augstākā izglītība: 2003. –.inženierzinātņu doktora grāds 
1999. – maģistra grāds 
1998. – inženiera grāds 
1996. – bakalaura grāds 

Profesionāla izglītība  1990-1993 Rīgas Dzelzceļnieku skola, specialitāte “Lokomotīvju 
mašīnista palīgs” 

Papildus izglītība 1996.09.01 – 
1996.09.27 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana  
pēc ISO 9000 standarta. 

 1996.06.01 – 
1996.06.25 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana 

 1995.02.14 – 
1995.02.28 

Apsardzes darbinieka kursi. Nokārtots eksāmens par 
apsardzes darbību ar šaujamieročiem un speciālajiem 
līdzekļiem 

 1992.09.01 – 
1993.05.25 

Radiotelemeistara kursi 

Valodu prasme:  Latviešu, Krievu , Angļu, Vācu 

Papildus ziņas: Labas iemaņas  darbā ar datoru ( Win95-98, WinNT, Win2000, WinXP 
Word, Excel, Access,  VisualBasic, CorelDraw, AutoCAD, Visio, 
PhotoShop, Maple, Pascal, Mathcad, MathConnex, Mathlab; programmu 
instalācija, programmēšana, grāmatvedību programmas, datu bāzes 
projektēšana),  
Autovadītāja tiesības, kategorija A,B,C 

Darba pieredze: 2001. 09.01 Rīgas Tehniska universitāte, Dzelzceļa Transporta 
institūts - lektors 

 2000 - 2002 SIA “TSF” – inženieris 

 1996.26.11 – 
1999.31.01 

A/S  “Latvian Security service”  
Maiņas priekšnieks 

Zinātniskas publikācijas:   

1. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modelis drošības līmeņa novērtēšanai”, RTU 
zinātniskie raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un 
transports" sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., redakcijā 

2. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu atjaunošanās algoritmu analīze”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" 
sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., redakcijā 
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3. “Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих решений”, 
http://www.dzti.edu.lv/index.php?l=17&sub_id=1, 

4. “Jauna pieeja dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas sistēmu drošības koncepcijai.”, 
RTU zinātniskie raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " 
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2005. gada 5. aprīli       / M. Mezītis / 



 104

 Curruiculum vitae:  
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1967.-1970. g.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII)  
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V.Popov. Hydrodynamics of a Vapor-Liquid Metal in Crosse Electric and magnetic 
 Fields in Weightlessness. In: MHD-flow and turbulence the 8th Beer-Sheva 
  International seminar, 1996, Jerusalem, Israel. 

V.Popov. The effect of an across electric and magnetic fields on dynamics of single dispersion 
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 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (elektrosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2003, 50. lpp 
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V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (radiosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2004, 100. lpp. 
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 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas. Laboratorijas praktikums.  Rīga : RTU , 2004, 120. lpp. 
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Apmācības turpinājums: Bremen University (Germany) 1996, Hokkaido University (Japan) 1998., 
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Profesora Padomes Elektronikas un Telekomunikāciju Fakultāte loceklis. 
 

2005. gada 7. aprīlī                                                                         /V.Popovs/ 
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LUDMILA  
SERGEJEVA , 
profesore (asoc.), 
inženierzinātņu doktors, 
(Dr.sc.ing.) 

Darba vieta:  
RTU  Dzelzceļa transporta institūts, 
Rīgā, LV-1004, Indriķa ielā 8,  
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Dzīves vieta: 
Rīgā, LV 1019, 
Balvu ielā 9 dz. 34, 
tālr. 7138731 
mob. 9269151 

Personas kods: 240841-11257. 

Dzimšanas datums: 1941. gads 24. augusts 

Dzimšanas vieta:  Jaroslavļa, Krievija. 

LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 
inženierzinātņu doktors, diploms B-D Nr. 00478, enerģētika. 
Izglītība: 1971-1974 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 

aspirante  
 1958.-1963 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 

studente 
 1948.-1958. Vidusskolas skolniece 

Valodu prasme:  Pārvaldu latviešu, krievu, angļu . 
Datoru pielietošanas prasme: 

 Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī: 
Timekļa tehnoloģijas (XML, XSL, JSP, JavaBean, XML & Java, Oracle & Java, 
MySQL & PHP), datu bāžu programmēšana (SQL, T-SQL, PL/SQL, ODBC, 
JDBC), datu bāzu tehnoloģijas(MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Cache, 
Access), informācijas tehnoloģiju atbalsts (Windows, Linux, Apache, IIS), 
LaTex - zinātņu darbu izdošanas sistēma, matemātiskās paketes - Matlab, 
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simulācijas un analīzes pakēts Electronics Workbench, tehniskas grafikas 
paketes-Visio, AutoCad, Corel DRAW, Adobe PhotoShop. 

Profesionāla darbība: 
 1998.-

šimbrīžam 
RTU TMF DzTI asoc. profesore, Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedras vadītāja 

 1993.-1998. RTU EEF DzTI docente, katedras vadītāja 
 1991.-1993. RTU Dzelzceļa transporta institūta docente  
 1964-1991. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles 

Elektrotehnikas teorētisko pamatu katedras asistente, vecākā 
pasniedzēja, docente. 
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 Kopš 1975 gada ir 39 pētnieciska rakstura publikācijas (kopš 2000. gada ir  

izstrādātas 13 publikācijas). Zinātniskās publikācijas 2000.-2004: 
 Сергеев А.Д., Серегеева Л.А. Сопряжение перемещений частицы и струны в задачах с 

проскальзывающим контактом // Труды XXVIII Школы-Конференции “Актуальные 
проблемы механики”, 1-10 июня, 2000 г. С.-Петербург, Россия, т. II, стр. 143-147 

 L. Sergeyeva. M. Mezitis. Information System For Railway Traffic Control Operators. Second 
International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  Process Reengineering in 
operations , Riga, Latvia, 2000. 
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 L. Sergeyeva, B. Jarbus. Computer System of Certification For Personnel Providing Safety Of 
Train Traffic. Second International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  
Process Reengineering in operations , Riga, Latvia, 2000 

 L. Sergejeva. Transporta loģistikas centru informācijas mijiedarbības organizācija reālā laikā 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, Rīga, 
Latvija, 2001. 

 Л. Сергеева. Реализация информационного изаимодействмя предприятий с распределенной 
структурой в реальном времени. Труды международной научно-практической 
конференции “Актуальные проблемы развитмя транспортных систем”, Гомель, 2001. 

 L. Sergeyeva. Remark on power device energy dissipation usually ignored in calculated 
engineering schemesюScientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional 
scientific conference, 2001. 

 L. Sergejeva, M Mezītis. Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001. 

 L. Sergejeva, M Mezītis. Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze. Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001 

 Л. Сергеева. Спунитис. Новые информационные технологии для реализации единого 
информационного пространства на транспортных коридорах Труды международной науч.-
практ. Конф. “Логистика:современные тенденции развития  С-Петербург, 2003. 

 Л. Сергеева. Современные информационные технологии для транспортных систем Труды 
международной науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития транспортных 
систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

 L. Sergejeva, A. Spunitus. XML-standarta izmantošana dokumentu elektroniskai apmaiņai Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 6.sērija “Mašīnzinātne un transports”,12. sējums RTU, 
Rīga,  2003, 

. Л. Сергеева.М. Мезитис.Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих 
решений Internēts. (http://www.dzti.edu.lv 2004.) 

Piedalīšanas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
 � Sekond International Conference “Simulation, Gaming, Training and 

Business Process Reengineering in Operations”. Riga, Latvia, September 8-9, 
2000.g. 

� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Актуальные проблемы 
развития транспортных систем и строительного комплекса” Гомель, 
октябрь 2001 г.  

� 42. starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcija “Enerģētika un 
elektrotehnika”, Ražošanas tehnoloģija un transports" apakšsekcijas 
“Dzelzceļa transports”, Rīga, 2001. gada 11.-13. oktobris 

� 43. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Ražošanas tehnoloģija un 
transports" apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”2002. 

� International Conference. “Logistics: modern tendencies  of development  S-
Peterburg, 2003 

� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Перспективы развития 
транспортных систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdarbība  
 � Līgums 6314/98 no 1998.gada , 01 jūlijā starp DELOITTE&TOUCHE 

LATVIJA un RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par VAS 
“Latvijas dzelzceļš” pamatlīdzekļu novērtēšanu.  

Zinātnisko līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanai (2001.-2004.) 
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 � Līgums Nr. 3 /6585, 12.12.2001: dzelzceļa administrācijas finansētā projekta 
“Dzelzceļa ritoša sastāva valsts reģistra elektroniskās datu  bāzes programmas 
izstrāde un adaptācija” vadīšana 

� Līgums ar VAS LDZ infrastruktūras  pārvaldes no 2003.g.,13. novembra par  
datorprogrammas “Dzelzceļa signalizācijas speciālistu profesionālo zināšanu 
pārbaude un vērtēšana” izstrādāšanu  

� Līgums ar VAS LDZ N6125/96  Metroloģisko mērījumu kompleksu izveidei 
dzelzceļa magnētisko un ultraskaņas defektoskopu pārbaudei Kompleksajā 
kontroles un  mērījumu laboratorijā () 

�  
Eksperta darbība (2001.-2004.) 
 � līgums Nr. 6482 no 2000. gada, 18 septembrī starp DELOITTE&TOUCHE 

LATVIJA un RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par 
kontrakta apkalpošanas nodrošinājumu  

� Latvijas elektroenerģētiķu biedrības sertifikācijas birojā veicu eksperta 
funkcijas. 

Saņemtie patenti  
 � Авт. Свидетельство N 352807 от 13 сентября 1971  
Saņemtie sertifikāti, apliecības, atestāti (2000.-2004.)  
 � Elektrospeciālista sertifikāts  (2003. gada 25. decembrī) Nr 70; 

� Datortīklu administratora atestāts (2001. gada 23. maijs, mācību centrs 
”Profsistēms”, Rīgā. 

� Negraujošās kontroles speciālista sertifikāts  (2002.g., EN 473, Nr.2917R 
sertifikāts). 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 
 Pēdējo 5 gadu laikā vadīti  

� 2 doktorantu darbi, 2003. g. viens doktora darbs “Mikroprocesoru 
centralizācijas drošības paaugstināšanas aparātu programmas metodes” ir 
aizstāvēts; 

� 10 maģistrantu darbi,. 2003./2004. m.g. 3 maģistrantu darbu vadītāja, ir 
publikācijas studentu zin. konferencēs.  

 Lasu lekcijas un vadu seminārus priekšmetos: 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
�  
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem.  



 114

 Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004. m.g. 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem. 

 Studiju programmu izstāde un vadība 

� “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas”- programma doktora 
studijai (2002./2003) 

� “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” – 
programma maģistra akadēmiskai studijai (2001./2002) 

“Elektrotehnoloģiju datorvadība”- bakalaura profesionālai studijai (2003.2004.).  
 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana  

� Ir izstrādats un publicēts 30metodiskais darbs (Kopš 2000. gada ir izstrādāti  
un publicēti 16  metodiskie darbi) 

� Sagatavoti publicēšanai Internētā 3 metodiskie darbi (2004): 
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar Oracle datu bāzēm   
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar MS SQL Server bāzēm   
−   Web orientētas informācijas sistēmu izveide izmantojot MySQL & PHP 

tehnoloģiju 
−   Unificēta pieeja datnēm  izmantojot  XML tehnoloģiju 

 Kvalifikācijas celšana (2000.-2004): 
� 2001 g. 30. janvārī-23. maijā. .-” Inženieru centrs “Sertico, ”Minska-Vācija-

Baltkrievija) . 
� 2003.g .Mācību  centrs Ultraskaņu kontrole Rīgā. 
� 2003.g. LEB SB kvalifikācijas celšanas kursu otrreizējās sertifikācijas 

kandidātiem apmeklējums . 
Organizatoriskā kompetence (saistība ar  akadēmisko un sabiedrisko darbību): 
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 � no 1993. līdz 1998. RTU EEF DzTI Transporta iekārtu automatizācijas un  
datorvadības sistēmu  katedras vadītājas; no 1998. līdz 2002. RTU - TMF 
DzTI, Transporta iekārtu automatizācijas un  datorvadības sistēmu profesora 
grupas vadītāja, no 2002. līdz- šimbrīžam – Dzelzceļa transporta automātikas 
un telemātikas katedras vadītāja; 

� “Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošības līmeņa paaugstināšana” 
katedras zinātniskā un tehniskā semināra vadītāja. 

� piedalījās RTU 42 un 43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas 
tehnoloģija un transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” organizācijas 
komisijās darbā;  

� piedalījās RTU  43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas 
tehnoloģija un transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” redakcijas 
kolēģijas darbā; 

� līguma N 572 ietvaros  izpilda VAS Latvijas Dzelzceļš infrastruktūras 
pārvaldes konsultanta  funkcijas:  

 metinātāju sertifikācijai negraujošas kontroles jomā; 
 dzelzceļa automātikas un telemehānikas inženieru atestācijai. 
� TMF domas locekle. 
� DzTI padomes locekle.  

Zinātniskā darba virzieni:  
 � Transporta loģistikas sistēmu informācijas atbalsts. (Information Support for 

Transportation Logistics Systems)  
� Negraujoša kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā (Computer Non-

Destruction Testing  for Railway Transportation) 
 26.05.2005:.                                                                                                                 /L. Sergejeva/ 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Anatolijs Skalskis 
2. Dzimšanas gads:   1940. gada 1. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1963. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi:                            docents (1991).  
5. Valodas:    latviešu, ukrainu,  krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, Sakaru aviacijas 
ieņemamie amati (gadi): asistents no 1963. līdz 1979.gadam, vecākais pasniedzējs no 

1979. gada līdz 1991.gadam, docents no 1991. gada līdz 
2000.gadam. 
Rīgas Tehniskās universitātes docents no 2000.gada līdz 2004. 
gadam. 

8.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radio elektronisko sistēmas, 
radiosakara. 

9.  Publikācijas:   45 zinātniskas publikācijas,    
16 metodiskie darbi un grāmatas,  

9.  Pamatkursi:  Radiosakaru pamati; Kanalu un pakesu komutacija, 
Magistralas sakaru sistemas, Gaisu kugu sakaru sistemas.  

10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  
Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              skslsky@iti.lv 
 
Datums  2005.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds: Ilmārs  

Uzvārds: Slaidiņš 

Tautība: latvietis 

Dzimšanas gads, datums: 1948. gada 6 decembris 
 
Ģimenes stāvoklis: precējies, 3 bērni 
 
Izglītība: 1993        doktora grāds  inženierzinātnēs; 
 1978-1982 aspirantūra, Radiotehnikas un sakaru fakultātē, 
 Rīgas Politehniskajā Institūtā, tehn. zin. kand. grāds; 

1966-1971 inženierstudijas Radiotehnikas un sakaru fakultātē 
Rīgas Politehniskajā institūtā, radioinženiera kvalifikācija.  

 
Darba pieredze: 2002 -       asociētais profesors, Elektronikas un 

Telekomunikāciju fakultātē, Rīgas Tehniskajā universitātē  
 1995 -       dekāns Radiotehnikas un sakaru (no 2000. gada 

Elektronikas un Telekomunikāciju) fakultātē Rīgas Tehniskajā 
universitātē 

 1992-1995  eksperts, Latvijas radio un televīzijas padomē; 
 1988-1994   Radioiekārtu katedras vadītājs,  Radiotehnikas  un 
sakaru fakultātē; 
 1987-1988 vieszinātnieks Brno Tehniskajā universitātē 
 Čehoslovākijā; 

1987-2002      docents, Radiotehnikas un sakaru fakultātē; 
 1982 -1987 lektors Radiotehnikas un sakaru fakultātē; 
 1971-1978 zinātniskais līdzstrādnieks Radiotehnikas un                      
                                                      sakaru fakultātē Rīgas Politehniskajā institūtā. 
 
Sasniegumi darbā: Phare projekta vadītājs ‘’Starpvalstu sadarbība tālmācībā’’; 

SOCRATES programmas projektu ADIS un THEIERE 
atbildīgais izpildītājs RTU; 
Piedalījies radio un televīzijas likuma un nacionālās koncepcijas 
izstrādē; 
Latvijas radio un televīzijas Standartizācijas komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks;  
Virtuālās Izglītības asociācijas viceprezidents; 
RTU Senāta Infrastruktūras efektivitātes komisijas vadītājs 
2000-2003; 
Latvijas Tālmācības Padomes priekšsēdētāja vietnieks; Latvijas 
Zinātnes Padomes granta vadītājs. 

 
Kursi un semināri: Jūnijs, 2002, Virtual Learning and Collaboration., OPEKO, 

Tampere, Somija, sertifikāts; 
 Marts -  Maijs, 1997 Projektu vadības kursi LU, sertifikāts; 

1995-1996 Tālmācības organizatoru kursi EADTU, sertifikāts.  
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Publikācijas: vairāk par 30 publikācijām elektronikā; 
 14 publikācijas par tālmācību un e-studijām; 
 6 publikācijas par radio un televīziju; 
 2 izgudrojumi. 
 
Valodas: Angļu (brīvi), krievu (brīvi),  

 čehu (varu sazināties), latviešu (dzimtā);  

Pēdejo gadu  publikacijas: 
 

1. I. Slaidins. Accuracy of Noise Measurements for 1/f and GR Noise. Advanced Experimental Methods for 
Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. NATO Advanced Research Workshop, August 14 –16, 
2003, Brno, Czech Republic, (To be published by Kluwer) 

2. I. Slaidins, M. Zeltins. Low Frequency Noise Measurement over Internet. Proc. 17th Int. Conf. On Noise 
and Fluctuations, August 18-22, 2003, Prague, Czech republic, p.723-726. 

3. I. Slaidins. Application of Electronic Technologies in Regular Engineering Education. Proc. Int. Conf. 
TELDA 03 - Technology Enhanced Learning in a Digital Age, Kaunas, May 8-9, 2003, Kaunas 
University of Technology, p. 67-69. 

4. B. Zuga, A. Kapenieks, I. Slaidins. Innovative Approach in Multimedis CD-ROM Development. Proc. 
Int. Conf. TELDA 03 - Technology Enhanced Learning in a Digital Age, Kaunas, May 8-9, 2003, Kaunas 
University of Technology, p. 76-77. 

5. M. Zeltins and I. Slaidins. Measurement circuits and data processing for transistor 1/f noise parameter 
extraction. Scientific Proceedings of RTU. Series 7. Telecommunications and Electronics, vol.2, Riga 
Technical University, Riga,  (2002), p. 17 – 22. 

6. G. Rankis, V. Yurshevich, S. Lomovs,  J. Jankovskis, I. Slaidins, '' Investigation of Individual 
Barkhausen Jumps as a Method for Study of Magnetic Noise''. Microelectronic Reliability''. (to be 
published) Elektronika ir Elektrotechnika. (Lithuania). 2002, Nr. 3(38), p.41-45. 

7. K. Ragausis, T. Solovjova, I. Slaidins. Remote Experiments in Distance Courses for Engineering 
Students. Proc. of the International Conference ‘’ Continuing and Distance Education for Developing of 
Workforce’’, October 19-20, 2001, Riga, Latvia. p.92-96. 

8. I. Slaidins, R. Kuncaitis, D. Rutkauskiene. Integration of Adults with Disabilities into Labour Market 
through Open and Distance Learning. Proc. of the EDEN 10th Anniversary Conference Learning Without 
Limits - Developing the Next Generation of Education, Stockholm, June 10-13, 2001, Royal Institute of 
Technology, pp. 476 - 478. 

9. I.Slaidins, A. Kapenieks, G. Lauks. ”Distance Learning Technologies in Riga Technical University’’. 
Proc. of 12th EAEEIE International Conference on Inovations in Education for Electrical and 
Information Engineering, May 14 – 16, 2001, Nancy, France.p. 455-459. 
http://www.eaeeie.org/conf2001PG/index.html 

10. K. Brivkalns, A. Janbicka, I. Slaidinš. ‘’Distance Training in Information Literacy for Students of 
Telematics’’. Ninth DELOS Workshop on ‘’Digital Libraries for Distance Learning’’. April 15-17, 1999, 
Brno, Czech Republic. http://www.ercim.org/publication/ws-proceedings/DELOS9/index.html, p. 85-88. 
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CURRICULUM VITAE 
 
Name:  Airisa 
Surname: Šteinberga 
Address: Priežu 9, Garciems „Mežcies”, Carnikava, LV – 2163, tel:6178824 
Nationality: Latvian 
Identity No: 050368-10906 
 
Education: 
         Scientific Degrees 
 
1.  Latvian University Masters Course  1997  Dr. Psych 
       1994  Master of Pedagogy 
2.  Latvian University  
     Department of Biology, 
    Qualification: biology & chemistry teacher 1990 
 
Work experience: 
 

Since 1998         Assistant Professor Chair or Education & Sociology, Institute for 
Humanities, Riga Technical University 

1994-1998  Lecturer Institute for Humanities, RTU 
1990-1999 Teacher Riga Commerce School 
1988-1990 Psychologist Adazi Secondary school 
1986-1988 Teacher Riga shift-time secondary school No.9 

 
Scientific publications: 
 
 14 
 
International workshops/ seminars & projects: 
 
 7 
 
Languages: 
 
 Latvian, Russian, German 
 
Scientific fields of interest: 
 
 Development Psychology  
 
 
 
 
  Riga, 2005.      A.Šteinberga  
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CURRICULUM  VITAE 

 
Uzvārds, vārds: Alberts Zeļenkovs 
Dzimšanas gads: 1939. g., 30. novembrī. 
Izglītība: augstākā: 

1964. g. – Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts,  
 radiotehniku  fakultāte, kvalifikācija – radio-inženieris.  
(1965. – 1967.) g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, aspirantūra. 
1967. g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, tehn. zinātņu  
kandidāts. 
(1978. – 1980.) g. -  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, doktorantūra. 
1992. g. - Ļeņingradas Aviācijas aparātu būves institūts, tehn. zinātņu  
doktors. 
 

Akadēmiskie nosau-
kumi un zinātniskie 
grādi (gadi): 
 

1967.g. - tehn. zinātņu  kandidāts. 
1972.g. - docents. 
1992.g. - tehn. zinātņu  doktors. 
1993.g. - habilitētais inž. zinātņu doktors. 
1995.g. - professors. 
 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, 
ieņemamie amati, 
gadi): 

No 2003. g. līdz šim laikam Rīgas tehniskajā universitāte, Elektronikas  un 
telekomunikāciju fakultāte, Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
profesors. 
No 1999.-2003. g. Rīgas tehniskajā universitāte, Transporta tehnoloģijas 
institūta profesors, 15B03 prof. gr. vaditajs.                                                               
No 1995. – 1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas 
katedras profesors. 
No 1980. – 1995. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas 
katedras docents. 
No 1975. – 1980. g., Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras docents. 
No 1973. – 1975. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras vecākais pasniedzējs. 
No 1967. – 1973. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras asistents. 
 

Valodas: Krievu, latviešu, angļu. 
 

Pamatkursi: Sakaru sistēmu teorija; informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta 
sistēmas; signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās; ciparu sakaru 
sistēmu teorija (speckurss); informācijas kompresijas un kodēšanas teorija; 
optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība. 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Signālu ciparu apstrāde telekommunikāciju un radiolokaciju sistēmas. 
Ciparu spektralu analize.  
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