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 ievads
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vecākā tehniskā universitāte baltijas 

valstīs un otra lielākā universitāte Latvijā, kas veic zinātnisko pētniecību un 
piedāvā mācību programmas inženieru, tehnoloģiju, dabas un vides zinātnēs, 
kā arī arhitektūrā un inženierekonomikā.

Zinātniskā pētniecība universitātē ir mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek 
realizēta visu mācību programmu ietvaros. RTU īstenotās fundamentālās un 
lietišķās pētniecības stratēģiskais mērķis ir analizēt un dot risinājumus pie-
prasītām tehniskām un sociālām problēmām. Fundamentālo un lietišķo zināt-
nisko pētījumu gaitā uzkrātais zināšanu potenciāls pakāpeniski tiek realizēts 
uzņēmējdarbībā.

RTU zinātniskās darbības pamatā ir sešas pētniecības platformas: 
•	 Enerģija	un	apkārtējā	vide,	
•	 Pilsētas	un	attīstība,	informācija	un	komunikācija,	
•	 Transports,	mehānika,	mašīnbūve	un	ražošana,	
•	 Materiāli,	procesi	un	tehnoloģijas,	
•	 Drošība	un	aizsardzība.
Šobrīd Rīgas Tehniskajā universitātē ir šādas fakultātes un struktūrvienī-

bas: arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, elektronikas 
un telekomunikāciju fakultāte, enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Mašīnzinību, transporta un aeronau-
tikas fakultāte, inženierekonomikas un vadības fakultāte, e-studiju tehnoloģiju 
un humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgas biznesa skola un Zinātniskā bibliotēka. 
RTU ir savas filiāles Cēsīs, Liepājā, daugavpilī un ventspilī.

Zinātniskā pētniecība tiek finansēta no dažādiem avotiem − no valsts bu-
džeta un nozaru programmām, vietējām un ārvalstu programmām, eiropas 
savienības un citām starptautiskajām programmām. nozīmīgs finansējuma 
avots ir komercsabiedrības. RTU strādā pieredzējuši un prasmīgi speciālisti, 
tādēļ RTU ir vadošajās pozīcijās visās inženierzinātņu jomās, kā arī dabas un 
sociālās zinātnēs Latvijā.

RTU 2015. gada zinātniskās darbības pārskats sastāv no divām daļām, ap-
joms ir 280 lappuses, un ietver 85 attēlus.

pirmajā daļā apkopota informācija par zinātnisko darbību RTU kopumā, 
doti RTU darbības ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi, galvenās funkcijas un 
uzdevumi, juridiskais statuss un struktūra, pārskats par saņemto finansējumu 
un tā izlietojumu. 

izdevuma otrā daļa veltīta zinātniskās darbības atspoguļojumam RTU 
struktūrvienībās. Tajā apkopota informācija par personālu, pētījumu virzie-
niem, dalību konferencēs, publikācijām, izdotajām monogrāfijām, īstenotajiem 
projektiem, inovāciju aktivitātēm un tehnoloģiju pārnesi, patentiem, promoci-
jas darbiem un iegādāto zinātnisko aparatūru.
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1. kopsaviLkUMs Un aTTīsTības pLāni

RTU stratēģijas pamatuzstādījums ir nodrošināt nacionālā attīstības 
plānā 2014.−2020.  gadam ietverto vadmotīvu realizēšanu – īstenot Latvijā 
“ekonomisko izrāvienu”. Rīgas Tehniskā universitāte sevi pozicionē kā vienu no 
Latvijas attīstības stūrakmeņiem, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai 
nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu 
radīšanu, kas kalpo par pamatu Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei. RTU stratēģija 
sevī ietver būtiskākos uzstādījumus RTU attīstībai laika posmā līdz 2020. ga-
dam, kā arī nosaka veicamās aktivitātes un atbildības dalījumu par veicamo 
uzdevumu izpildi.

Rīgas Tehniskās universitātes vīzija līdz 2020.  gadam ir kļūt par baltijas 
valstu vadošo zinātnes un inovācijas universitāti. Lai īstenotu šo uzstādīju-
mu, stratēģijā ir definēti trīs universitātes mērķi – kvalitatīvs studiju process, 
izcila pētniecība, kā arī ilgtspējīgas inovācijas un komercializācijas aktivitātes. 
Šiem trim mērķiem ir definēti konkrēti rezultatīvie indikatori, kas ļaus RTU līdz 
2020. gadam realizēt tās vīziju.

stratēģija ir balstīta uz universitātes trīs galvenajiem mērķiem un caurvij 
piecas  būtiskākās universitātes prioritātes – internacionalizāciju, starpdicipli-
naritāti, organizatorisko, finanšu, kā arī infrastruktūras efektivitāti. Šīs piecas 
horizontālās prioritātes RTU izmanto kā prizmu, lai caurskatītu tās mērķu rea-
lizāciju un nodrošinātu Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski 
konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, 
tehnoloģiju pārnesi, komercializāciju un inovāciju.

RTU stratēģijas īstenošana tiek apstiprināta ar RTU senāta lēmumu. pēc 
stratēģijas apstiprināšanas RTU rektors reizi gadā nodrošina ikgadējo RTU 
mērķu un uzdevumu definēšanu ar skaidriem rezultatīvajiem indikatoriem 
katras RTU struktūrvienības līmenī. balstoties uz šiem uzstādījumiem, tiek 
nodrošināta RTU stratēģijas realizācija un notiek ikgadēja sasniegto rezultātu 
analīze. 

RTU ZināTniskās daRbības  
2015. gada pāRskaTa kopsaviLkUMs
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nodrošināt Latvijas 
tautsaimniecībai un 
sabiedrībai starptautiski 
konkurētspējīgu augstas 
kvalitātes zinātnisko 
pētniecību, augstāko 
izglītību, tehnoloģiju 
pārnesi un inovāciju.

Misija

Rīgas Tehniskā universitāte – 
starptautiski pazīstama, moderna  
un prestiža baltijas valstu vadošā  
zinātnes un inovācijas universitāte − 
Latvijas attīstības stūrakmens. 

Vīzija

Mērķi
 • kvalitatīvs studiju process
 • izcila pētniecība
 • ilgtspējīga inovācija

2. JURidiskais sTaTUss Un sTRUkTūRa

RTU ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija (LRiZM 
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība nr.  172039, izdota 2006.  gada 
17. janvārī).

RTU fakultātes un fakultātēm pakļautās struktūrvienības 2015. gadā:
1. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte:

 • arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra;
 • Tēlotājas mākslas katedra;
 • arhitektūras vēstures un teorijas katedra.



8 

2. būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • būvniecības un rekonstrukcijas institūts;
 • būvražošanas institūts;
 • būvzinātnes centrs;
 • Materiālu un konstrukciju institūts;
 • siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts;
 • Transportbūvju institūts.

3. datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts;
 • informācijas tehnoloģijas institūts;
 • Lietišķo datorsistēmu institūts;
 • Lietišķās matemātikas institūts;
 • vides modelēšanas centrs.

4. elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Radioelektronikas institūts;
 • Telekomunikāciju institūts;
 • Transporta elektronikas un telemātikas katedra;

5. enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • enerģētikas institūts;
 • industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts;
 • vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.

6. e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • Humanitārais institūts;
 • Lietišķās valodniecības institūts;
 • Tālmācības studiju centrs.

7. inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts;
 • darba un civilās aizsardzības institūts;
 • Ražošanas kvalitātes institūts;
 • starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts;
 • Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts.

8. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • dizaina tehnoloģijas institūts;
 • Lietišķās kīmijas institūts;
 • neorganiskās ķīmijas institūts;
 • organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts;
 • polimērmateriālu institūts;
 • silikātu materiālu institūts;
 • Tehniskās fizikas institūts;
 • vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts.

9. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • aeronautikas institūts;
 • biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts;
 • Mašīnbūves tehnoloģijas institūts;
 • Mehānikas institūts;
 • Transporta institūts.

RTU filiāles atrodas daugavpilī, Liepājā, ventspilī un Cēsīs.
2015. gada 2. novembrī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei tikai 

pievienots RTU neorganiskās ķīmijas institūts.
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3. Ziņas paR RTU ZināTniskās daRbības  
ReZULTāTieM 2015. gadā

3.1. īsTenoTie pēTīJUMU pRoJekTi

Lai īstenotu RTU stratēģisko mērķi veikt izcilu pētniecisko darbu, 
2015. gadā augstskolas pētnieki iesaistījās vairāk nekā 200 dažādos pētījumos.

nozīmīgākie starptautiskie pētījumi veikti Apvārsnis (Horizon) 2020 pa-
matprogrammā − 2015. gadā īstenoti 8 projekti. projektā Sunshine (Save your 
building by saving energy – towards 202020m2 of deeply renovated multifamily 
residential buildings) RTU ir projekta koordinators profesores Marikas Rošā va-
dībā, kas, ņemot vērā lielo konkurenci Apvārsnis (Horizon) 2020 projektu konkur-
sos, ir ļoti augsts sasniegums.

augstskola ir uzsākusi īstenot divus Eiropas Kosmosa aģentūras finansētus 
projektus. projekta Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un 
validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām mērķis ir izstrā-
dāt satelītu konstrukciju nestspējas novērtēšanas metodoloģiju apvienoju-
mā ar robustu testēšanas praksi, savukārt otra projekta – Dream – mērķis ir 
priekšizpēte autonoma kosmosa kuģa prototipa izstrādes vides monitoringam.

2015.  gadā turpinās Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas piecu pēt-
niecisko projektu realizācija un uzsākts jauna finanšu instrumenta Inno indigo 
finansēts projekts Pomacea sadarbībā ar zinātniskajiem partneriem eiropā un 
indijā. projekta mērķis ir izpētīt un atrast optimālākos risinājumus dzeramā 
ūdens attīrīšanā, izmantojot membrānu tehnoloģijas.

noslēdzot eiropas struktūrfondu 2007.−2013.  gada plānošanas periodu, 
RTU realizēja vērienīgu institucionālās kapacitātes attīstības projektu 2,4 mil-
jonu eUR apmērā, kura rezultātā, ņemot vērā jaunizveidotās starptautiskās 
konsultatīvās padomes ieteikumus, izstrādātas augstskolas pētniecības prog-
rammas un palielināta RTU pētnieciskā kapacitāte, pievienojot augstskolai ne-
organiskās ķīmijas institūtu. Tāpat tika pabeigti septiņi eiropas sociālā fonda 
aktivitātes Cilvēkresursu piesaiste zinātnei projekti, kuru rezultātā nodrošināta 
pētnieciskā personāla atjaunotne un veikti pētījumi RTU stratēģiski nozīmīgās 
zinātnes nozarēs.

RTU uzsākusi starpdisciplināru pētniecisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa 
universitāti, kopīgi realizējot konkursa rezultātā apstiprinātus četrus abu 
augstskolu līdzfinansētus projektus. projektu mērķis ir veidot starpaugstskolu 
pētnieciskās grupas, attīstīt starpdisciplinārus un starptautiskajā vidē kon-
kurētspējīgus pētījumus, kuru rezultāti dotu iespējas piedalīties turpmākos 
starptautisku pētniecības un attīstības programmu projektu konkursos.

RTU ir pabeigusi realizēt četrus valsts nozīmes pētījumu centru projektus 
kopsummā par 13,6 miljoniem eUR – izveidota zinātniskā infrastruktūra,  jauns 
laboratoriju korpuss ar 490 personu cilvēkietilpību, iegādāti 173 zinātnisko ie-
kārtu komplekti un renovētas laboratorijas 1200 m2 platībā. projektu rezultāti 
dos lielu ieguldījumu enerģētikas, materiālzinātnes, ķīmijas un informācijas 
tehnoloģiju nozaru pētījumu attīstībā.
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3.2. ZināTniskās pUbLikāCiJas

2015. gadā publicētas 1242 anonīmi recenzētas RTU zinātnieku publikācijas, 
kas indeksētas vadošajās nozaru datubāzēs IEEE Xplore, Chemical Abstracts 
un Engineering Village, kā arī pieejamas Springer, ELSEVIER un De Gruyter 
Open izdevniecību un EBSCO un ProQuest informatīvo kompāniju datubāzēs. 
atskaites gadā citējamības datubāzēs ISI Web of Knowledge un SCOPUS in-
deksētas 799 RTU publikācijas. 2015.  gadā RTU zinātnieki sagatavojuši 16 zi-
nātniskās monogrāfijas.

2015.  gadā iznākuši izdevuma RTU Zinātniskie raksti 17 krājumi (pavisam 
196 raksti), no kuriem 15 ir angļu valodā. visi krājumi ir indeksēti EBSCO un 
ProQuest datubāzēs, un 14 no tiem atreferēti krievijas Zinātniskās un tehnis-
kās informācijas institūta VINITY datubāzē. Žurnāls Environmental and Climate 
Technologies ir indeksēts SCOPUS datu bāzē. RTU ir starptautiskās aģentūras 
CrossRef biedrs, kas ļauj žurnālu rakstiem piešķirt digitālā objekta indeksu 
(doi) un strādāt ar pretplaģiātisma programmu. 

visu RTU Zinātnisko žurnālu raksti pieejami RTU brīvpieejas repozitorijā 
(oRTUs). deviņus RTU zinātniskos žurnālus elektroniski izdod atvērtās pie-
kļuves izdevniecība De Gruyter Open, un to teksti lasāmi brīvpieejā izdev-
niecības mājaslapā. RTU zinātniskais personāls arhivē visu savu publikāciju 
metadatus RTU publikāciju reģistrā oRTUs un dod to tekstiem atvērto pie-
kļuvi saskaņā ar attiecīgā izdevuma autortiesību politiku. 

dati par RTU zinātnieku publikācijām tiek analizēti pēc žurnālu ietekmes 
faktora, pēc sadarbības ar Latvijas un starptautiskajām institūcijām un pēc 
to citējamības. dati par pētnieku publikācijām ir viens no noteicošajiem kritēri-
jiem RTU struktūrvienību un pētnieku darba vērtēšanā. 

1. att. RTU publikāciju skaits 2015. gadā.
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3.3. aiZsTāvēTie pRoMoCiJas, MaģisTRa  
Un bakaLaURa daRbi

2015. gadā RTU ir aizstāvēti 1291 bakalaura un 754 maģistra darbi.
RTU 2015. gadā ir aizstāvētas 58 doktora disertācijas. aizstāvēto disertā-

ciju skaits RTU promocijas padomēs zinātnes nozarēs:
 • arhitektūras nozarē – 2;
 • būvzinātnes nozarē – 6;
 • informācijas tehnoloģijas nozarē – 6;
 • elektronikas un telekomunikāciju nozarē – 5;
 • elektrotehnikas nozarē – 3;
 • enerģētikas nozarē – 1;
 • ekonomikas nozarē – 1;
 • Ķīmijas inženierzinātnes nozarē – 4;
 • Ķīmijas nozarē – 5;
 • Mašīnzinātnes nozarē – 6;
 • Materiālzinātnes nozarē – 8;
 • Mehānikas nozarē – 3;
 • Transporta un satiksmes zinātnes nozarē – 1;
 • vadībzinātnes nozarē – 3;
 • vides zinātnes nozarē – 4.

RTU doktorantu skaita dinamika no 2006. gada līdz 2015. gadam atspogu-
ļota 2. attēlā.

3.4. iZgUdRoJUMi

2015.  gadā Latvijas patentu valdē ir iesniegti 27 Latvijas patentu pie-
teikumi, tātad universitātes pētnieku aktivitāte savu izstrādņu tiesiskās 
aizsardzības noformēšanā salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājusies, tomēr 

2. att. RTU doktorantu skaita dinamika no 2006. gada līdz 2015. gadam. 
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pieteikumu skaits ir mazāks nekā 2013.  gadā. pēc Latvijas patentu valdes 
informācijas, neskatoties uz relatīvi nelielo patentu pieteikumu skaitu, RTU 
joprojām ieņem augstu vietu Latvijā pēc nacionālo patentu pieteikumu skai-
ta. Latvijas patentu valdē Latvijas un ārzemju pieteicēji 2015. gadā iesnieguši 
137 patentu pieteikumus, no tiem ap 20 % ir RTU zinātnieku devums. savukārt 
izsniegto patentu skaits, pamatojoties uz nacionālajiem pieteikumiem, ir 
147 patenti, no kuriem RTU patenti veido aptuveni 21 %. 

aizvadītajā gadā eiropas patentu iestādē (epo) tika iesniegts viens pa-
tenta pieteikums no RTU: ep15174649.2, a. Urbahs, v. Žavtkēvičs “Unmanned 
aerial vehicle for Collecting samples from the surface of Water”. pieteikums 
izstrādāts eRaF projekta (RTU pvs id 1841) ietvaros, kuru īstenoja Mašīnzinī-
bu, transporta un aeronautikas fakultātes aeronautikas institūta pētnieki. 

2015.  gadā piešķirts viens eiropas patents: ep2862915b1, v. kampars, 
n.  kiričenko “Method for Manufacturing biodiesel”, kas tika izstrādāts 
valsts pētījumu programmas projekta v7808 nr. 5 “biomasas gazifikācijas 
un degvielu ražošanas tehnoloģiju un to praktiskās pielietojamības izpēte 
Latvijas apstākļos” ietvaros. par sešiem eiropas patentu pieteikumiem tika 
saņemti pozitīvi ekspertīzes lēmumi (Intention to grant European Patent), 
bet par vienu pCT (starptautisko) patenta pieteikumu tika saņemts pozitīvs 
patentmeklējuma ziņojums. kopumā pēdējos trīs gados RTU saņēmusi trīs 
eiropas patentus.
aktīvākie Latvijas Republikas patentu pieteikumu iesniedzēji:

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte – 8 pieteikumi,
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte – 7 pieteikumi, 
būvniecības inženierzinātņu fakultāte – 7 pieteikumi, 
enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte – 4 pieteikumi,
elektronikas un telekomunikāciju fakultāte – 2 pieteikumi, 
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte – 1 pieteikums.

2015. gadā saņemts 31 Latvijas patents, no kuriem:
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei – 11, 
enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei – 7, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei – 7, 
būvniecības inženierzinātņu fakultātei – 6, 
elektronikas un telekomunikāciju fakultātei – 3,
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei – 2.

3. att. RTU uzturēto patentu dinamika no 2010. gada līdz 2015. gadam.  
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3.5. apbaLvoJUMi Un sasniegUMi ZināTnē

Rīgas Tehniskās universitātes 56.  starptautiskās zinātniskās konferences 
plenārsēdē goda nosaukumu “RTU gada zinātnieks 2015” saņēma RTU silikātu 
materiālu institūta direktors un silikātu augsttemperatūras un neorganisko na-
nomateriālu tehnoloģijas katedras vadītājs profesors gundars Mežinskis.

goda nosaukumu “RTU gada jaunais zinātnieks 2015” par pētniecības dar-
bu saņēma RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības 
centra direktore, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vispā-
rīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece docente dagnija Loča un 
RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks Jānis Zaķis. 

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZa) 2015.  gada desmit izcilāko Latvijas zi-
nātnes sasniegumu skaitā iekļāvusi Rīgas Tehniskās universitātes arhitektū-
ras un pilsētplānošanas fakultātes (RTU apF) profesora Jāņa krastiņa darbu 
“Liepāja: Jūgendstila arhitektūra = Liepāja: art nouveau architecture” un RTU 
Lietišķās ķīmijas institūta zinātnieku grupas pētījumu “Jauni katalītiski procesi 
biomasas konversijai degvielās”.

J.  krastiņa pētījums par līdz šim neapzināto Latvijas kultūras mantojuma 
vērtību – unikālo jūgendstila arhitektūru Liepājā – ļauj izzināt pilsētas būvniecis-
kās attīstības vēsturi, noskaidrot iepriekš nezināmu arhitektu radošo mantojumu 
un apzināt vismaz 120 Liepājas ēku arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību.

otra Latvijas zinātnes gada sasnieguma autori ir RTU pētnieki Lauma ap-
šeniece, Jānis brinks, valdis kampars, Rūta kampare, kristīne Lazdovica, Līga 
Liepiņa, kristaps Māliņš, Raimonds Mūrnieks un Zane Šustere no Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūta. viņu valsts 
pētījumu programmā Latenergi veiktie pētījumi piedāvā būtiskus uzlabojumus 
biodegvielas ražošanas nozarei. RTU zinātnieki izstrādājuši tehnoloģiju, ar kuru 
palīdzību no biomasas – koksnes atkritumiem, salmiem, attīrīšanas iekārtu 

4. att. RTU patentu dinamika no 2010. gada līdz 2015. gadam.
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dūņām un zāles – iespējams iegūt augu eļļu, ko pēc tam var pārstrādāt biodeg-
vielā. otrs pētījumu virziens ir saistīts ar dažādu metožu izstrādi biodegvielas 
izgatavošanai no zemas kvalitātes augu eļļas, nodrošinot kvalitatīvu gala pro-
duktu par ievērojami lētāku cenu.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors un LZa 
akadēmiķis Māris Turks saņēma gustava vanaga balvu ķīmijas zinātnēs par 
darbu kopu “Jaunu metožu un produktu izstrāde bioorganiskajā un heterocik-
lisko savienojumu ķīmijā”. darbu kopā iekļautas profesora zinātniskās grupas 
publikācijas un patenti par realizētajiem pētījumiem, kuri paver jaunas iespē-
jas bioloģiski aktīvu vielu sintēzē. pētījumu jomas, kurās kopumā izstrādāti 
un veiksmīgi aizstāvēti 26 bakalaura darbi, 9 maģistra darbi un 2 disertācijas, 
aptver ogļhidrātu un nukleozīdu ķīmiju, no mikroorganismiem un augu valsts iz-
dalīto dabasvielu ķīmiju un specifisku slāpekli saturošu ciklisku molekulu sintēzi, 
ko var raksturot kā potenciālus pretvēža līdzekļus.

Mārtiņa straumaņa un alfrēda ieviņa balvu ķīmijā saņēma agnese griga-
loviča par promocijas darbu “polioksimetilēnu, etilēna–oktēna kopolimēru un 
nano cinka oksīda kompozīciju struktūra un īpašības”. agneses grigalovičas 
zinātniskā darba vadītājs Jānis Zicāns uzsver iegūto materiālu plašā pielie-
tojuma iespējas: “Modificējot sastāvu ar nanopildvielām, iespējams regulēt 
materiāla mehāniskās, termiskās un citas īpašības. atsevišķiem izstrādāto 
kompozītu sastāviem piemīt būtiski uzlabota triecienizturība, paaugstināta 
izturība pret Uv starojumu, temperatūras un agresīvu ķīmisko faktoru ietekmi, 
kas ļauj šos materiālus sekmīgi pielietot transporta industrijā, būvniecībā un 
medicīnas tehnikas ražošanā”.

emīlijas gudrinieces balvu ķīmijas tehnoloģijā saņēma daniels posevins par 
maģistra darbu “Ritera reakcija šķidrā sēra dioksīdā”. darba vadītājs M. Turks 
uzskata, ka studenta pētījums varētu rast pielietojumu farmācijas industrijā: 
“daniela pētījumā Ritera reakcija tiek realizēta jauna katalizatora klātienē ne-
tradicionālā šķīdinātājā – sēra dioksīdā. Tas ir viegli reciklējams, mazāk korozīvs 
un ļauj aizstāt koncentrēto sērskābi, kas tiek uzskatīta par tradicionālu vidi šai 
reakcijai. Ritera reakcija jaunajos apstākļos ir daudz efektīvāka, jo nepieciešams 
ievērojami mazāks katalizatora daudzums, un tā notiek daudz īsākā laikā”.

4. pāRskaTs paR saņeMTo FinansēJUMU 
ZināTnē Un Tā iZLieToJUMU

RTU saņemtais zinātnes un pētniecības kopējais finansējums 2015.  gadā 
bija 17 080 530 eUR.

2015.  gadā RTU saņemtā zinātnes finansējuma struktūra atspoguļota 
5. attēlā.

salīdzinot pārskata periodu ar iepriekšējo – 2014. gadā saņemto finansēju-
mu zinātnei –, var secināt, ka zinātnei piesaistītais finansējums ir palielinājies 
par 56 %, lai gan jāuzsver, ka 2014. gadā RTU tas bija viens no zemākajiem pē-
dējo gadu laikā.

procentuāli lielākais pieaugums ir novērojams ārvalstu finansējumā (palie-
linājums par 128 %), tajā skaitā 2015. gadā eiropas komisijas piešķirtais finan-
sējums RTU, ieskaitot es struktūrfondus, ir palielinājies 2,2 reizes. 
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otrs lielākais pieaugums ir valsts budžeta finansējumam, kurš, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 39 %. pozitīvā tendence skaidrojama 
ar nelieliem finansējuma pieaugumiem atsevišķās pozīcijās, kā, piemēram, 
zinātniskās darbības bāzes finansējums (+10 %) un Latvijas Zinātnes pado-
mes finansējums (+2,8 %). 2015. gadā valsts budžeta finansējums palielinājās 
“Zinātniskās darbības attīstības finansējums augstskolās (2. pīlārs – sniegu-
ma finansējums)” ietvaros. izglītības un zinātnes ministrija (iZM) 2014. gadā 
sāka jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu, kas sakārto 
augstskolu finansēšanas sistēmu. Modelis ir balstīts uz trim pīlāriem, no ku-
riem otrais paredz finansējumu augstskolām par sasniegtajiem rezultātiem. 
Šogad kopumā 5,5  miljoni eUR piešķirti 16 augstskolām un koledžām, kas 
visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā studentus un jaunos 
zinātniekus, īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās 
ar uzņēmējiem.1

augstskolu snieguma finansējuma rezultatīvo rādītāju analīze parāda, ka 
līderis vairākās pozīcijās ir Rīgas Tehniskā universitāte. RTU ieguva procentuā-
li lielāko augstskolu snieguma finansējumu – 1 853 010 eUR (33 % no kopējā 
finansējuma), pateicoties RTU sniegumam personāla ataudzē, kur 40 % no 
pētniekiem ir jaunie zinātnieki. no kopējā augstskolu līgumdarbu piesaistītā 
pētniecības finansējuma 2014.  gadā Rīgs Tehniskā universitāte piesaistīja 
48,5 %2.

1 izglītības un zinātnes ministrija, iZM, Zinātniskās darbības attīstības finansējums 
augstskolās (2.pīlārs) [tiešsaiste]. Rīga: izglītības un zinātnes ministrija, 2014 [skatīts 
2016. gada 4. aprīlī]. pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/
augstakas-izglitibas-finansesanas-modelis/zinatniskas-darbibas-attistibas-finanse-
jums-augstskolas-2-pilars

2 izglītības un zinātnes ministrija, iZM, snieguma finansējuma rezultatīvo rādītāju 
analīze [tiešsaiste]. Rīga: izglītības un zinātnes ministrija, 2015 [skatīts 2016.  gada 
4. aprīlī]. pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/snieguma_finans/
snieguma_analize.pdf

5. att. RTU finansējuma avoti pētniecības darbu veikšanai 2015. gadā, eUR.

 

Valsts budžeta
finansējums

4 770 589

Zinātniskās darbības 
bāzes finansējums

3 985 817

Ieņēmumi
līgumdarbiem

1 258 798

Ārvalstu
finansējums

7 833 545

Cits finansējums
zinātniskajai 
darbībai kopā

25 261
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Finansējuma samazinājums ir novērojams izpildīto līgumdarbu apjomā, kas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājies par 21 %, taču 
jāpiemin, ka šīs pozīcijas samazinājums kopējo finansējumu zinātnei un pētnie-
cībai ietekmē tikai nepilnu 2 % robežās.

RTU izpildītais zinātnisko darbu apjoms pārskata gadā: 
 • lietišķie pētījumi – 64 %, 
 • fundamentālie pētījumi – 34 %,
 • eksperimentālās izstrādnes – 2 %.

kā redzams 6. attēlā, pārsvaru zinātnisko darbu apjoma sadalījumā pa zi-
nātnes nozarēm ieņem inženierzinātnes.

5. ZināTniskās daRbības  
bāZes FinansēJUMs

Latvija ir noteikusi kvantitatīvo mērķi − līdz 2020. gadam palielināt pētnie-
cībā un attīstībā ieguldīto finansējumu 1,5 % apmērā no Latvijas iekšzemes 
kopprodukta (ikp). pašreizējā brīdī finansējums pētniecībā ir krietni zem 1 % 
no Latvijas ikp.3

viens no valsts finansēšanas avotiem zinātnei ir zinātniskās darbības bāzes 
finansējums, kuru izglītības un zinātnes ministrija katru gadu no valsts budže-
ta līdzekļiem piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zinātniskajām 
institūcijām. bāzes finansējums tiek piešķirts kopš 2006. gada. 

3 bāliņa, s. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011. Rīga: izglītības un zinātnes 
ministrija, 7 lpp. isbn 978-9934-8148-6-0

6. att. RTU izpildīto zinātnisko darbu apjoma sadalījums  
pa zinātņu nozarēm 2015. gadā. 
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ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi nr. 1316, kas nosaka kārtību, kādā 
aprēķina un no valsts budžeta līdzekļiem piešķir bāzes finansējumu zinātniska-
jām institūcijām.

Rīgas Tehniskā universitāte ir piesaistījusi zinātniskās darbības bāzes 
finansējumu:

 • zinātniskais personāls (pētnieks, vadošais pētnieks, zinātniskais asis-
tents) – 2 362 989 EUR,

 • zinātnes apkalpojošais un tehniskais personāls – 854 946,60 EUR,
 • attīstības koeficients 1,26 (projekti, līgumdarbi, publikācijas, aizstāvētie 

promocijas un maģistra darbi) – 844 173 EUR.*

7. att. iZM piešķirtā zinātniskās darbības bāzes finansējuma  
RTU atspoguļojums pēc iesniegto rādītāju pienesuma, eUR.

8. att. RTU zinātniskās darbības bāzes finansējuma sadales  
metodikas formulas aprēķinātie koeficienti fakultātēm.

MLĶF EEF BIF DITF MTAF IEVF ETF ETHZF APF

Publikācijas + patenti Finansējums Promocijas darbi

 

Zinātniskā personāla
piesaistītais finansējums

2 362 989

Attīstības koeficienta
piesaistītais finansējums

844 173

Zinātnes apkalpojošā 
un tehniskā 

personāla piesaistītais 
finansējums

854 947

RTU bāzes finansējums 4 062 108

* RTU 2016.  gada iZM bāzes finansējuma piešķiršanai augstskolām aprēķinā bija vis-
augstākais attīstības koeficients.
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kopš 2012. gada Rīgas Tehniskā universitāte ir apstiprinājusi nolikumu “Zi-
nātniskās darbības bāzes finansējuma sadales metodika RTU struktūrvienī-
bām”, kas paredz bāzes finansējuma pārdali RTU struktūrvienībām, balstoties 
uz rezultatīvajiem rādītājiem par pēdējiem trim gadiem: publikācijām, paten-
tiem, zinātnei piesaistītā finansējuma, aizstāvētajiem promocijas darbiem 
attiecībā pret uzņemtajiem doktorantiem. publikācijas un patenti tiek sadalīti 
pēc kategorijām, kā arī katram rezultatīvajam rādītājam formulā ir piemērots 
savs koeficients.

6. RTU pēTnieCības pLaTFoRMas

1. eneRģiJa Un apkāRTēJā vide
atjaunojamie un alternatīvie enerģijas resursi un tehnoloģijas to pārveidei. 

enerģijas ekonomija un efektīva izmantošana. vides tehnoloģijas un kvalitātes 
vadība. 

2. piLsēTas Un aTTīsTība
Multifaktoru savstarpējā iedarbība ainavu attīstībā. nekustamo īpašumu 

tirgus procesu prognozes. 

3. MaTeRiāLi, pRoCesi Un TeHnoLoģiJas
kompozītmateriāli. nanodaļiņas un nano pārklājumi. biomateriāli. artēriju 

implanti. Materiāli optoelektronikai un informācijas tehnoloģijām. Mikrokli-
matu regulējošs apģērbs. bionano- and mikrosensori, superelastīgie spiediena 
sensori. elektroķīmiskais virsmas pārklājums. sola-gēla tehnoloģija. savieno-
jumu un materiālu organiskā sintēze. kvalitātes kontrole un ātra indīgu vielu 
atrašana. 
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4. dRoŠība Un aiZsaRdZība
elektriskās kontrolierīces. enerģijas kvalitāte un piegādes drošība. ūdens 

drošība. Cilvēku drošība. kiberfiziskās sistēmas. Muita un robežaizsardzība.

5. TRanspoRTs, MeHānika, MaŠīnbūve Un RaŽoŠana
Mehānika un nelineārā dinamika. biomehānika. vibrācijas tehnoloģijas. 

Robototehnika un ražošanas automatizācija. Mehatronika. datorizēta pro-
jektēšana un ražošana. Ražošanas tehnoloģija. bezpilota lidmašīnu izstrāde. 
aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas. Transportlīdzekļu konstruēšana. dzelz-
ceļa un auto transports. Transporta ekonomika un loģistika. 

6. inFoRMāCiJa Un koMUnikāCiJa
Modelēšana un simulācija, izkliedētais mākslīgais intelekts. dzīvotspējīgās 

sistēmas pieeja (VSA). Uz hibrīdsimulāciju bāzes veidoti intelektuālo tīklu op-
timizācijas rīki. kapacitīvā automātika. sakari optiskajos režģos. intelektuālie 
gaismas režģi. ūdens apgādes sistēmu tīrīšana. 



Ziņas paR ZināTniskās  
daRbības ReZULTāTieM



aRHiTekTūRas Un  
piLsēTpLānoŠanas  
FakULTāTe

01
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Dekāns: profesors, Dr. arch.  
Uģis BRATUŠKINS

E-pasts: ugis.bratuskins@rtu.lv
Tālrunis: 67089212

aRHiTekTūRas Un  
piLsēTpLānoŠanas  
FakULTāTe

01

kvalitatīvas dzīves telpas veidošana ir visas sabiedrības prioritāte, un dia-
logs ar sabiedrību ir viena no svarīgākajām mūsdienu arhitektūras procesa 
vadlīnijām. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (apF) akadēmiskais 
personāls sistemātiski veic pētījumus arhitektūras teorijas, arhitektūras vēstu-
res un kultūras pieminekļu aizsardzības, pilsētbūvniecības un telpiskās plāno-
šanas jomās. svarīgākie RTU apF pētniecības virzieni ir reģionālo formveides 
principu attīstība mūsdienu Latvijas arhitektūrā, Latvijas arhitektūras un 
pilsētbūvniecības vēsture, pilsētplānošanas struktūru attīstība un ilgtspējīga 
vides plānošana.

vietas un apkaimes identitāte, pilsētainavas kvalitāte, vides publiskā pie-
ejamība un publisko aktivitāšu daudzveidība, gājēju un citu satiksmes dalīb-
nieku savstarpējās prioritātes, sabiedriskā transporta loma un vieta pilsētu 
vēsturiskajos centros, ārtelpas detaļiekārtu kvalitāte, mūsdienu tehnoloģiju ie-
spējas un pilsētvides dizains ir galvenie pētījumu temati bakalaura un maģistra 
darbos. To tematika balstās profesijas definētajās aktualitātēs, un pētniecības 
projektu pastāvīgi sadarbības partneri ir valsts un pašvaldību institūcijas, kā 
arī arhitektu biroji.

Laika gaitā mainās ikdienas ritms, modes tendences, cilvēku prasības un vēl-
mes. arī arhitekta jaunrades tehniskās iespējas mainās, paplašinās izmantojamo 
materiālu un tehnoloģiju klāsts. apF, sekojot līdzi jaunākajām norisēm mākslā, 
zinātnē un tehnoloģiju attīstībā, audzina patstāvīgi un kritiski domājošas perso-
nības – arhitektus, kas prot apvienot tehnisko precizitāti apjomu un detaļu di-
zainā un materiālu lietojumā un māksliniecisku domas lidojumu, radot kvalitatīvu 
dzīves telpu ne tikai saviem laikabiedriem, bet arī nākamajām paaudzēm.
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Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāte

Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
profesore, Dr. arch. sandra TReiJa
e-pasts: sandra.treija@rtu.lv
Tālrunis: 67089118

adrese: Ķīpsalas iela 6–407, Rīga, Lv–1048
Tālrunis: 67089212
e-pasts: apf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.apf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra

Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības virziens %

Latvijas arhitektūra un pilsētbūvniecība  
eiropas būvmākslas kontekstā

35

dzīvestelpas kvalitāte vēsturiskā pilsētvidē 25

pilsētvides identitāte 20

baltijas jūras piekrastes attīstības ietekmes faktori 10

digitālā arhitektūra pilsētvides veidošanā 5

arhitektoniski telpiskās vides bioklimatiskā kvalitāte Latvijā 5

1. ZināTniskie viRZieni 

 • Teritoriālplānošanas sistēmas pilsētu apbūves telpisko parametru kontek-
stā (prof. J. briņķis).

 • Latvijas arhitektūra un pilsētbūvniecība eiropas būvmākslas kontekstā 
(prof. J. krastiņš).

 • dzīvojamās vides ilgtspējīgas attīstības aspekti (prof. s. Treija).
 • pilsētvides identitātes harmoniskas attīstības telpiskie un sociālie aspekti 

(prof. U. bratuškins).

arhitektūras un  
pilsētplānošanas  

fakultāte

arhitektūras un 
pilsētbūvniecības 

katedra

arhitektūras  
vēstures un 

teorijas katedra

Tēlotājas  
mākslas  
katedra
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3. pēTnieCības ReZULTāTi

3.1. SvARīgāKIE pēTNIEcīBAS pRojEKTI 

starptautiskie projekti
 • OIKOnet A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Le-

arning – LifeLong Learning Programme, Erasmus. vadītāja prof. s. Treija, 
dalībnieki prof. U. bratuškins, lekt. e. bondars.

 • Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Les-
sons Learned – TUD COST (European Cooperation in Science and Techno-
logy) Action TU1201. vadības grupas dalībniece prof. s. Treija.

 • Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated 
Master in line with EU standards – 530440-TEMPUS-1-2012-1-ME-TEMPUS-
JPCR. vadītājs prof. U. bratuškins, dalībnieki prof. s. Treija, doc. a. Lapiņš.

 • vpp “Letonika” projekts Identification and Actualisation of the Heritage of 
Latvian Art and Architecture. vadītājs prof., dr.habil.arch. Jānis  krastiņš.

2. peRsonāLs 

1. att. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

Zinātniskais
personāls

7%Zinātnes
tehniskais
personāls

2%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
20%

Akadēmiskais
personāls

71%



 25

A
R

h
IT

E
K

Tū
R

A
S

 U
N

 p
Il

S
ē

Tp
lā

N
o

ŠA
N

A
S

 f
A

K
U

lT
āT

E3.2. SvARīgāKāS pUBlIKācIjAS 

1. krastiņš, J. Liepāja. Jūgendstila arhitektūra. Liepāja: Liepājas pilsētas 
dome, 2015, 376 lpp. isbn 978-9934-14-464-6

2. Rukmane-poča, i., Linde, v. Latvijas gāzes klientu centrs. Latvijas Architek-
tūra, 2015, nr. 116, 66.–69. lpp. issn 1407-4923

3. Tipāne, a., bogdanova, Z. Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs”. Rīga: Rīgas 
domes Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, 2015, 16 lpp. isbn 
9789934857706

4. paklone, i. visual Representation in spatial planning in Latvia. phd Thesis. 
Rīga: RTU, 2015, 356 p.

5. Rukmane-poča, i. Mākslu sintēze Latvijas arhitektūrā. promocijas darbs. 
Rīga: RTU, 2015, 255 lpp.

6. bondars, e. Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) [on-
line]. 2015. available from: http://www.oikodomos.org/oikopedia/

7. bondars, e. Passive Design [online]. 2015. available from: http://www.oiko-
domos.org/oikopedia/

8. bondars, e. Participatory Planning [online]. 2015. available from: http://
www.oikodomos.org/oikopedia/

9. barvika, s., Treija, s., bērziņš, e. Challenges in the preservation of Riga’s 
architectural Cultural Heritage. Science – Future of Lithuania / Mokslas – 
Lietuvos Ateitis, 2015, vol. 7, no. 1: k. Šešelgis’ Readings – 2015, pp. 55–68. 
issn 2029-2341; e-issn 2029-2252; doi: 10.3846/mla.2015.779

10. barvika, s., Treija, s., bērziņš, e. City in Transition: How to plan Riga in the 
21st Century. in: ReaL CoRp 2015 proceedings, belgium, ghent, May 5–7, 
2015. vienna: CoRp, 2015, pp. 167–179. isbn 978-3-9503110-9-9; e-isbn 
978-3-9503110-8-2

2. att. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes  
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gada.

2

3

1

8

2

2

Promocijas darbi

Publikācijas internetā

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas
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11. Miķelsone, i., Treija, s. Quantitative and Qualitative parameters of awards 
in architecture and Construction industries of Latvia. Science – Future of 
Lithuania = Mokslas – Lietuvos Ateitis, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 89–100. issn 
2029-2341; e-issn 2029-2252; doi: 10.3846/mla.2015.724

12. Leitāne-Šmīdberga, L. Characteristic Features of publications on arc-
hitectural Competition practice in Latvia, 1859–2013. Mokslas - Lietuvos 
ateitis = Science - Future of Lithuania, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 101-109. issn 
2029-2341; e-issn 2029-2252; doi: 10.3846/mla.2015.708

13. Treija, s., bondars, e., bratuškins, U. Co-operation in Urban Renewal pro-
jects: students’ participation in Transformation process of Large-scale 
Housing areas. in: global dwelling: Research, education, Community par-
ticipation: proceedings of the First oikoneT international Conference, 
spain, barselona, 25–26 september, 2014. barcelona: school of archi-
tecture, La salle, Ramon Llull University, 2015, pp. 183–192. isbn 978-84-
939814-0-2

14. Leitāne-Šmīdberga, L. arhitektūras konkursi Latvijā 1859.–1914. Latvijas 
Architektūra, 2015, nr. 116, 114.–118. lpp. issn 1407-4923

15. Leitāne-Šmīdberga, L. arhitektūras konkursi Latvijā 1859.–1914. Latvijas 
Architektūra, 2015, nr. 116, 114.–118. lpp. issn 1407-4923

16. Leitāne-Šmīdberga, L. arhitektūras konkursi Latvijā 1934.–1940. Latvijas 
Architektūra, 2015, nr. 120, 108.–112. lpp. issn 1407-4923

17. Leitāne-Šmīdberga, L. arhitektūras konkursi Latvijā 1945.–1990. Latvijas 
Architektūra, 2015, nr. 121, 114.–120. lpp. issn 1407-4923

4. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • apF ir eiropas arhitektūras izglītības asociācijas (EAAE/AEEA) dalībniece.
 • apF ir Ziemeļvalstu arhitektūras akadēmijas (NordARK) dalībniece, prof. 

U. bratuškins ir nordaRk vicerektors.
 • apF ir eiropas plānošanas skolu asociācijas (AESOP) dalībniece, prof. 

s. Treija ir AESOP Latvijas pārstāve.
 • apF ir Modernisma laika ēku, vietu un apkaimju dokumentācijas un kon-

servācijas komitejas (DOCOMOMO) dalībniece.
 • starptautisks seminārs “Crime Prevention through Environmental Design”, 

Rīga, 27.02.2015. (sadarbībā ar biedrību Pro-Police un Rīgas domi).
 • Latvijas arhitektu savienības kongress 09.05. 2015. (sadarbībā ar Latvijas 

arhitektu savienību).
 • RTU 56. studentu zinātniskās konferences sekcija “arhitektūra un pilsēt-

plānošana” 28.04.2015.
 • Jura pansova personālizstāde 14.05.–12.06.2015.
 • starptautiskais seminārs “Large pre-fab concrete areas (Plattenbauten)”. 

Responding to Challenges of Urban Development. The case of Riga, Lat-
via (sadarbībā ar drēzdenes Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti) 
25.–29.05.2015.
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 • elkes krasny (vīnes Mākslas akadēmija, austrija) seminārs, dalība mūs-
dienu kultūras festivālā “baltā nakts” 05.09.2015. un izstāde “Hands on 
Urbanism” 07.09.–09.10.2015.

 • RTU 12. starptautiskā vasaras skola “arcadia”, Cēsis, 26.07.–09.08. 2015. 
(sadarbībā ar Forum of Latvian Design).

 • RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “arhitektūra un 
pilsētplānošana”, Rīga, 15.10.2015.

 • Līgums ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 
(nr. Rpab-15-49-nd) par pārstāvja deleģēšanu darbam Rīgas domes pie-
minekļu padomē; noslēgts 14.09.2015.

 • prof. J. krastiņa Līgums ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību 
par arhitektūras eksperta pakalpojumiem eiropas ekonomikas zonas fi-
nanšu instrumenta programmas Lv04 “kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunināšana” projekta “Rīgas Jūgendstila centra kultū-
ras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” (nr. eeZLv04/
inp/2013/3); noslēgts 25.08.2015.

 • prof. J. krastiņa Līgums ar valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
ciju (nr. gp-U-164) par Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā 
esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeni veidojošo elementu analīzi un 
novērtējumu; noslēgts 14.11.2015.

 • prof. J. krastiņa autora līgums ar nodibinājumu “Latvijas Zinātņu akadē-
mijas baltijas stratēģisko pētījumu centrs” par autora darba “Latvijas un 
Rīgas arhitektūra” radīšanu akadēmiskā zinātnisko rakstu krājuma “Lat-
vieši un Latvija” angļu un krievu izdevuma 1. sējumam; noslēgts 07.01.2015.

 • prof. J. krastiņa autora līgums ar Latvijas arhitektu savienību par arhitek-
tūras ceļveža papildināšanu un lekcijām; noslēgts 11.11.2015. 

daLība ZināTnisko iZdevUMU RedkoLēģiJās

vārds izdevums periods

Jānis 
krastiņš

Scientific Proceedings of Riga Technical 
University. Architecture and Urban Planning

Landscape Architecture and Art  
(Jelgava, Latvia)

Latvijas Architektūra

Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības 
biedrības zinātnisko izdevumu redkolēģija

kopš 2006. gada

 
kopš 2012. gada 

1996.–2015. gads

kopš 1991. gada

Uģis 
bratuškins

Scientific Proceedings of Riga Technical 
University. Architecture and Urban Planning

kopš 2007. gada

Journal of Architecture and Urbanism 
(Vilnius, Lithuania)

kopš 2010. gada

Landscape Architecture and Art (Jelgava, 
Latvia)

kopš 2012. gada

Journal of Sustainable Architecture and 
Civil Engineering (Kaunas, Lithuania)

Latvijas Architektūra

kopš 2012. gada 

kopš 2009. gada
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5. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

 • Maģistra akadēmiskās studiju programmas 1. kursa studentu pētījums 
“Renovēto mājokļu arhitektoniskā kvalitāte” (sadarbībā ar “Rīgas ener-
ģētikas aģentūru”).

 • bakalaura akadēmiskās studiju programmas 3. kursa studentu projekts 
“dabas dizaina parks saulkrastos” (sadarbībā ar saulkrastu pašvaldību, 
LLU, LMa un biedrību “baltijas krasti”).

 • profesionālās arhitekta programmas 1. kursa studentu dalība starptau-
tiskajā studentu konkursā “Multikomforta ēka kazahstānā” (sadarbībā ar 
“Saint-Gobain/ISOVER”).

 • profesionālās arhitekta programmas 1. kursa studentu projekts ar izpētes 
sadaļu “grāmatnīca Rīgā” (sadarbībā ar “studio Hermansons”).

 • bakalaura darbu izpētes virziens “ilgtspējīga pilsētvide”.
 • bakalaura darbu izpētes virziens “arhitektoniski telpiskās vides uztvere”.
 • bakalaura darbu izpētes virziens “vides pieejamība un universālais di-

zains”.

6. svaRīgākie noTikUMi Un sasniegUMi 

 • LZa, sia “iTeRa Latvija” un RTU attīstības fonda balva Dr. arch. sandrai 
Treijai par darbu kopu “dzīvojamās vides kvalitāte lielmēroga dzīvojamo 
rajonu kontekstā” un ieguldījumu arhitektūras jauno speciālistu sagata-
vošanā.

 • kultūras mantojuma 2015.  gada balva par kultūras mantojuma izpē-
ti Dr. habil. arch. J. krastiņam par monogrāfiju “kuldīga : arhitektūra un 
pilsētbūvniecība = kuldīga  : architecture and Urbanism”. kuldīgas nova-
da pašvaldības izd., 2013. 536 lpp. (Latviešu un angļu valodā.) isbn 978-
9984-49-964-2

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sa-
sniegums 2015. gadā” Dr. habil. arch. J. krastiņam par monogrāfiju “Liepā-
ja : Jūgendstila arhitektūra = Liepāja : art nouveau architecture”. Liepāja: 
Liepājas pilsētas dome, 2015. 376 lpp. (Latviešu un angļu valodā.) isbn 
978-9934-14-464-6

arne  
Riekstiņš

Journal of Sustainable Architecture and 
Civil Engineering (Kaunas, Lithuania)

kopš 2012. gada

sandra 
Treija

Scientific Proceedings of Riga Technical 
University. Architecture and Urban Planning

kopš 2007. gada

Landscape Architecture and Art (Jelgava, 
Latvia)

kopš 2012. gada
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 • Liepājas kultūras balva 2015 Dr. habil. arch. J. krastiņam par 2015. gadā 
izdoto grāmatu “Liepāja. Jūgendstila arhitektūra” un ilggadēju ieguldīju-
mu Liepājas jūgendstila arhitektūras pētīšanā.

 • goda nosaukums “gada Liepājnieks 2015” Dr. habil. arch. J. krastiņam par 
Liepājas arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures apkopojumu grāmatā 
“Liepāja : Jūgendstila arhitektūra”.





būvnieCības 
inŽenieRZināTņU 
FakULTāTe

02
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Dekāns: profesors, Dr. sc. ing.  
juris SMIRNovS

E-pasts: juris.Smirnovs@rtu.lv
Tālrunis: 67089278

būvnieCības  
inŽenieRZināTņU  
FakULTāTe

02

būvniecības inženierzinātņu fakultātes (biF) zinātnieku sasniegumi ir labi 
zināmi ne tikai Latvijā, bet arī eiropā. pēdējos gadu desmitos esam veiksmīgi 
apguvuši eiropas ietvarprogrammu projektu līdzekļus, sadarbojušies ar uzņē-
mējiem, izstrādājuši jaunas tehnoloģijas, konstruktīvos risinājumus un inovatī-
vus materiālus. To apliecina par fakultātes tradīciju iedibinātā starptautiskās 
konferences IMST (Innovative Materials, Structures and Technologies) norise 
2015. gada rudenī, kas sekmīgi notika jau otro reizi (http://imst.rtu.lv/). Un tie-
ši šāda fakultātes pētāmo zinātnisko tematiku vienojoša konference tiek plā-
nota arī turpmāk katru otro gadu. 

Zinātniskā pētniecība būvniecības inženierzinātņu fakultātē ir neatņemama 
studiju procesa sastāvdaļa. pamatstudiju programmās studenti sava darba 
rezultātus ataino bakalaura darbos. Maģistrantūrā un doktorantūrā zinātnis-
kās izpētes darba rezultāti jau ir ievērojami augstākā līmenī un tiek publicēti 
starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, izstrādātie zinātniskie produkti saņem 
patentus.
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
Dr. sc. ing. Jānis kaMinskis
e-pasts: janis.kaminskis@rtu.lv
Tālrunis: 67089287

adrese: Ķīpsalas iela 6b/6a–345, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089112
e-pasts: bf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.bf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

 
Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības virziens %

ūdens apgāde un attīrīšana, pulvermateriālu izpēte, reģionālā 
attīstība

25

Ceļu, tiltu un satiksmes pētījumi, zemes tālizpēte un ģeomātika 10

būvkonstrukcijas, to aprēķināšana un modelēšana, dažādu 
konstrukciju izstrāde

10

siltuma, ūdens un gāzes sistēmu pētījumi, inženiertehniskās būves 25

būvniecības ģeotehnisko apstākļu un būvfizikas pētījumi 10

kompozītie materiāli, konstrukcijas, stiprības analīze, tehniskais 
monitorings

20

1. būvnieCības Un RekonsTRUkCiJas 
insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Leonīds pakRasTiņŠ
adrese: Ķīpsalas iela 6, a/b, Rīga
Tālrunis: 67089145
e-pasts: leonids.pakrastins@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.bf.rtu.lv/?page=bf/bri

būvniecības 
inženierzinātņu 

fakultāte

siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas 

institūts

būvniecības un 
rekonstrukcijas 

institūts

būvražošanas  
institūts

būvzinātnes  
centrs

Transportbūvju 
institūts

Materiālu un  
konstrukciju  

institūts
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1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • Jaunākās paaudzes kompozīto konstrukciju ar racionālu attiecību starp 
pašsvaru un lietderīgo slodzi izstrāde (prof. k. Rocēns, vad. pētn. J. Šliseris).

 • Rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības un dro-
šuma analīze (prof. k. Rocēns).

 • Cementa inženierkompozītu darbības analīze (prof. L. pakrastiņš).
 • būvkonstrukciju svārstību prognozēšana saliktu dinamisko iedarbību ga-

dījumos un to slāpēšanas sistēmas (prof. i. Radiņš, asoc. prof. L. gaile).
 • Racionālās liellaiduma tērauda konstrukcijas (prof. d. serdjuks).
 • grafiskās komunikācijas didaktika, datorizētā projektēšana arhitektūrā, 

būvniecībā un mašīnbūvē (prof. M. dobelis).

1.3. peRsonāLs

1. att. būvniecības un rekonstrukcijas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

Akadēmiskais
personāls

70%Zinātni
apkalpojošais

personāls
8%

Zinātnes tehniskais
personāls

10%

Zinātniskais 
personāls

12%

būvniecības un 
rekonstrukcijas  

institūts

būvkonstrukciju 
katedra

būvmehānikas  
katedra

datorizētās  
inženiergrafikas 

katedra
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1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • Lenardo da vinci projekts “Transfer of Building Information Modelling Trai-
ning Tool for the Increasing Competencies of Building Sector Specialists”. 

 • Y8085.4 (10-4/vpp-11/17) “slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racio-
nālu struktūru un palielinātu īpatnējo lieces nestspēju”.

 • Y8085.3.3 “inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam 
(iMaTeH)”.

 • s1821 baltijas-vācijas augstskolu birojs “koksnes šķiedru plātņu racionāls 
pielietojums vieglo konstrukciju paneļiem ar paaugstinātu īpatnējo stiprī-
bu un stingumu”.

1.4.2. paTenTi

 • ģirts bērziņš, Jānis Šliseris, ģirts Frolovs, kārlis Rocēns, aiva kukule “Ribo-
tu plātņu izgatavošanas paņēmiens”.

1.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. kukule, a., Rocēns, k. prediction of Moisture distribution in Closed Rib-
bed panel for Roof. iop Conference series: Materials Science and Engine-
ering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 1–9. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X; doi: 
10.1088/1757-899X/96/1/012034

2. goremikins, v., blesak, L., Wald, F. To stress-strain behaviour of ste-
el Fibre Reinforced Concrete at elevated Temperature. in: Response of 
structures under extreme Loading: proceedings of the Fifth international 
Workshop on performance, protection and strengthening of structures 
under extreme Loading (pRoTeCT 2015), Usa, east Lansing, June 28–30, 
2015. Lancaster, pennsylvania: destech publications, inc., 2015, pp. 197–
203. isbn 978-1-60595-227-7

3. Frolovs, ģ., Rocēns, k., Šliseris, J. glued Joint behavior of Ribs for Wood-
based Composite plates. iop Conference series: Materials Science and 
Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 012048–012048. issn 1757-8981;  
e-issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012048

2. att. būvniecības un rekonstrukcijas institūta zinātnisko publikāciju  
skaits 2015. gadā.  

1

9

12

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos



36 

4. blaževiča-Juhneviča, o., serdjuks, d., ozoliņš, R., goremikins, v., pakras-
tiņš, L. Choice of Rational parameters of Combined structures. Proce-
dia Engineering, 2015, vol. 117, 85–93. issn 1877-7058; doi:  10.1016/j.pro-
eng.2015.08.128

5. vilguts, a., serdjuks, d., pakrastiņš, L. design Methods of elements from 
Cross-Laminated Timber subjected to Flexure. Procedia Engineering, 2015, 
vol. 117, pp. 10–19. issn 1877-7058; doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.117

6. goremikins, v., sejnoha, J., Wald, F., bednar, J. analytical Model of Com-
posite Floors with steel Fibre Reinforced Concrete slab subjected to Fire. 
Journal of Civil Engineering and Management, 2015, pp. 1–10. article in 
press. issn 1392-3730; e-issn 1822-3605; doi: 10.3846/13923730.2015.10
27260

7. vilguts, a., serdjuks, d., goremikins, v. design Methods for Load-bearing 
elements from Crosslaminated Timber. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 1–10. issn 1757-8981; e-
issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012054

8. goremikins, v., Rocens, k., serdjuks, d., pakrastins, L., vatin, n. Cable truss 
topology optimization for prestressed long-span structure. in: advances in 
Civil engineering and building Materials, iv – selected and peer Reviewed 
papers from the 2014 4th international Conference on Civil engineering 
and building Materials, CebM 2014, 2015, pp. 363–368.

1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • sadarbība ar sia InfoEra Latvija un sia AGA CAD par BIM pētniecības 
jautājumiem un tās ieviešanu izglītības procesā.

 • sadarbība ar sia PLM Group Latvija par plašāku PLM koncepcijas atbal-
stošo programmatūru izmantošanu studiju kursos un tās popularizēšanu.

 • sadarbība ar kobes universitāti Japānā par inženiergrafikas izglītības jau-
tājumiem augstskolās un ar tiem saistītiem pētījumiem. 

1.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • sadarbības partneri regulāri lasa vieslekcijas un organizē praktiskās no-
darbības studentiem par BIM un PLM koncepciju atbalstošo programma-
tūru lietošanu.

 • pieredzējuši projektētāji no sia Peikko LATVIA, sia SM&G Projects Latvia, 
sia K-FORMA un sia IG-Kurbads lasa vieslekcijas par būvkonstrukciju pro-
jektēšanas īpatnībām atbilstoši eirokoda standartu saimei.
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E2. būvRaŽoŠanas insTiTūTs

direktors: asoc. profesors, Dr. sc. ing. Mārtiņš viLnīTis
adrese: Ķīpsalas iela 6, a/b, Rīga
Tālrunis: 29121187
e-pasts: Martins.vilnitis@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.bf.rtu.lv/

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • efektīva perforētu metālisko materiālu izmantošana būvniecībā; vadītājs 
profesors v. Mironovs.

 • Feromagnētiskā pulvera izmantošanas tehnoloģija naftas produktu ab-
sorbcijai no ūdens un grunts virsmas; vadītājs profesors v. Mironovs.

 • progresīvu nesagraujošās pārbaudes metožu izstrādāšana un patentēša-
na; vadītājs asoc. profesors M. vilnītis.

 • inovatīvu būvniecības tehnoloģiju izstrādāšana; vadītājs asoc. profesors 
M. vilnītis.

 • būvniecības tehnoloģijas un būvfizika; vadītājs asoc. profesors M. vilnītis.
 • būvpamatņu analīze un būvniecības ģeotehnisko aspektu pētniecība; va-

dītājs asoc. profesors k. bondars.
 • nogāžu stabilitātes pētījumi ar mērķi rezultātus lietot Latvijas autoceļu 

būvniecībā; vadītājs asoc. profesors k. bondars.
 • karjeru nogāžu stiprināšana to izstrādes procesā; vadītājs asoc. profesors 

k. bondars.

2.3. peRsonāLs 

3. att. būvražošanas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

būvražošanas  
institūts

Civilo ēku  
būvniecības 

katedra

būvražošanas 
katedra

 

Akadēmiskais
personāls

83%Zinātni
apkalpojošais

personāls
13%

Zinātniskais personāls
4%
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2.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

nosaukums programma 
vai pasūtītājs

pētniecības 
kategorija 

Zinātnes 
apakšnozare

projekta vadītāja 
vārds, uzvārds

as Olainfarm ražošanas 
korpusa nr. 2, olaines novadā, 
olainē, Rūpnīcu ielā 5, ēku 
konstrukciju apsekošana 
un ekspluatācijas drošības 
novērtējums

as Olainfarm Lietišķie 
pētījumi 

Civilā inženierija kaspars bondars

veikt tirgus izpēti sia LIBOW 
projektam “pulveru pārstrādes 
tehnoloģija” 

Tirgus 
orientētie 
pētījumi

Lietišķie 
pētījumi 

Materiālzinātne viktors Mironovs

2.4.2. paTenTi

patenta id gads
struktūrvienība

nosaukums
kods nosaukums

Lv 14823 b 2013 24602 pulvermateriālu 
zinātniskā laboratorija

Šūnu konstrukciju izgatavošanas 
paņēmiens no lokšņu metāla

Lv 14820 b 2013 24602 pulvermateriālu 
zinātniskā laboratorija

Feromagnētiskais sorbents

Lv 14988 b 2014 24402 būvražošanas katedra Ķemmveida instruments un tā 
izgatavošanas metode

Lv14825 b 2014 24402 būvražošanas katedra Šūnu struktūras sendvičpanelis

Lv14822 b 2014 24602 pulvermateriālu 
zinātniskā laboratorija

sorbents ar feromagnētiskām 
īpašībām

Lv 14989 b 2015 24402 būvražošanas katedra atbalsta konstrukcija

14667 2013 4053 betona mehānikas 
laboratorija

Fibrobetona konstrukciju orientētas 
stiegrošanas paņēmiens

14679 2013 4053 betona mehānikas 
laboratorija

betona un fibrobetona konstrukciju 
stiegrošanas paņēmiens

14684 2013 4053 betona mehānikas 
laboratorija

ierīce šķiedru orientēšanai fibrobetonā

14849 2014 4053 betona mehānikas 
laboratorija

ierīce šķiedru ieklāšanai fibrobetonā 
un tās lietošanas paņēmiens
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2.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Lūsis, v. Mechanical properties investigation of non-Homogeneous and 
oriented Fiber-Reinforced Concrete. promocijas darbs. Rīga: RTU, 2015, 
195 lpp.

2. Rubene, s., vilnītis, M., noviks, J. Frequency analysis for eis Measure-
ments in autoclaved aerated Concrete Constructions. Procedia Engi-
neering, 2015, vol. 108, pp. 647–654. issn 1877-7058; doi: 10.1016/j.pro-
eng.2015.06.194

3. Rubene, s., vilnītis, M. application of electrical impedance spectrometry 
for Measurements of Humidity distribution in aerated Concrete Mason-
ry Constructions. International Journal of Mechanics, 2015, vol. 9, 213–219. 
issn 1998-4448

4. Lisicins, M., Mironovs, v., boiko, i., Lapkovskis, v. sandwich Wall Construc-
tions Made of perforated Metallic Materials. Agronomy Research, 2015, 
vol. 13, no. 3, pp. 662–670. issn 1406-894X

5. Lisicins, M., Lapkovskis, v., Šiškins, a., Mironovs, v., Zemčenkovs, v. Conver-
sion of polymer and perforated Metallic Residues into new value-added 
Composite building Materials. Energy Procedia, 2015, vol. 72, pp. 148–155. 
issn 1876-6102; doi: 10.1016/j.egypro.2015.06.021

6. Tatarinovs, a., panov, v. physical Models of Cortical bone Conditions, Fab-
ricated by a 3d printer to Test for sensitivity of axial Transmission Tech-
nique. in: proceedings of 6th european symposium on Characterization 
of bone (esUCb 2015), greece, Corfu, May 10–12, 2015. Corfu: ieee, 2015, 
pp. 1–4. doi: 10.1109/esUCb.2015.7169915

7. Rubene, s., vilnītis, M., noviks, J. Frequency analysis and Measurements 
of Moisture Content of aaC Masonry Constructions by eis. Procedia En-
gineering, 2015, vol. 123, pp. 471–478. issn 1877-7058; doi:  10.1016/j.pro-
eng.2015.10.096

8. Rubene, s., vilnītis, M., noviks, J. impact of external Heat insulation on 
drying process of autoclaved aerated Concrete Masonry Constructi-
ons. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, vol. 
96, iss. 1, pp. 1–8. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X; doi:  10.1088/1757-
899X/96/1/012059

9. Lisicins, M., Mironovs, v. Perforētie metāla materiāli un to izmantošanas ie-
spējas. Zinātniska monogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2015, 159 lpp. isbn 
978-9934-10-694-1

4. att. būvražošanas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

1

12

4

10

1

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas
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2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sadarbībā ar Latvijas vadošajām būvfirmām un būvmateriālu ražotājiem 
pastāvīgi tiek organizēti semināri un vieslekcijas par aktuālākajiem būvniecības 
nozares jautājumiem, (piemēram, 2015. gadā uzņēmumi Knauf, PERI, Koster un 
Rehau studiju programmas “būvniecība” studentiem). 

kā vieslektori fakultātē lekciju kursus vadīja profesori Michele Guida (jaunā-
kie zinātniskie pētījumi radona noteikšanai), Jana parilkova (mitruma migrāci-
ja porainā vidē) un Andrzej Czemplik (inovatīvas būvniecības metodes).

arī būvražošanas institūta mācībspēki ir piedalījušies dažādās zinātniskās 
komitejās:

 • M. vilnītis – Students’ Science Conference, Wroclaw University of Techno-
logy, zinātniskā komiteja, 2015. gada 17.–20. septembris;

 • M. vilnītis – Italian Radon and Norm Workshop (Iranow2015), Research Ad-
vances on Radon and Norm Applications, zinātniskā komiteja, University of 
Salerno, 2015. gada 15.–17. oktobris;

 • k. bondars – 13th Baltic Sea Geotechnical Conference, zinātniskā komiteja. 
viļņa, Lietuva, 2015. gada septembris;

 • k. bondars – XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering, zinātniskā komiteja. edinburga, Uk, 2015. gada 13.–17.  sep-
tembris.

2.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

būvražošanas institūtā tiek attīstīti inovatīvi zinātniskie pētniecības vir-
zieni, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm būvniecības nozarē, īpašu uzmanību 
veltot sadarbībai ar Latvijas vadošajām būvfirmām un būvmateriālu ražotā-
jiem, kā arī sadarbībai ar eiropas universitāšu zinātniekiem radniecīgos pētnie-
cības virzienos. Tādā veidā notiek maģistrantūras un doktorantūras studentu 
iesaistīšanās pētniecības projektu izstrādāšanā un realizācijā, radot potenciā-
lu jaunu un spējīgu pētnieku iesaistei institūta darbā. 

2015. gadā būvražošanas institūtā ir aizstāvēti 19 bakalaura un 14 maģis-
tra darbi.

19. oktobrī RTU biF ar vieslekciju topošajiem būvniekiem uzstājās sia Knauf 
tehniskais vadītājs andris veinbergs par aktuālu tēmu – “ilgtspējīgi būvfizikālie 
risinājumi ar Knauf sistēmām”. semināra fokusā bija teorētisko zināšanu lieto-
jums praksē un inovatīvi risinājumi ar akcentu no drošības uz komfortu un no 
komforta uz drošību.

2.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

 • Zinātniska konference “Jaunu mikroskopu izmantošana pulvertehnoloģiju 
virzienā”, 2015. gada 29. septembrī.

 • 56. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, būvražošanas sekci-
ja. 2015. gada 30. aprīlis.

 • M. vilnītis un k. bondars bija žūrijas komisijas locekļi konkursā “būvindus-
trijas gada balva” 2015. gadā.
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 • M. vilnītis un k. bondars bija žūrijas komisijas eksperti skatei “gada labā-
kā būve Latvijā” 2015. gadā.

 • M. vilnītis ir Latvijas būvinženieru savienības valdes loceklis no 2015. gada.

3. būvZināTnes CenTRs

direktors: Dr. sc. ing. sandris RUČevskis
adrese:  Ķīpsalas iela 6, a/b, Rīga
Tālrunis: 29282562
e-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv
Mājaslapa: www.bzc.bf.rtu.lv

3.1. CenTRa sTRUkTūRvienības 

3.2. ZināTniskie viRZieni

 • Mikrobioloģija.
 • dzeramā ūdens attīrīšana un ūdens kvalitātes uzlabošana sadales tīklos.
 • biofiltrācijas tehnoloģijas.
 • notekūdeņu attīrīšana.
 • Zaļās enerģijas ražošana.
 • videonovērošanas inteliģentās attēlu analīzes un situācijas analīzes loģis-

kās sistēmas izpēte.
 • 3d ģeotelpisko datu lieljaudas apstrādes iespējas un apstrādes laika sa-

mazināšana ar attēlu lielāko izšķirtspēju.
 • satelītattēlu un lāzerskenēšanas datu analīze 3d objektu atpazīšanā un 

izmaiņu fiksēšanā.
 • gnss datu un jonosfēras ietekmes mazināšanas algoritmi.
 • perforētās metāla lentes, to izstrādāšanas tehnoloģija un efektīva izman-

tošana.
 • perforēto metālisko atlikuma materiālu atkārtota izmantošana būvkons-

trukcijās.
 • naftas produktu absorbentu, kuri iegūti no rūpnieciskiem atkritumiem un 

Latvijas dabīgām izejvielām, iegūšana un īpašību izpēte.
 • pulveru materiālu presēšana un transportēšana ar elektromagnētisko 

lauku.

būvzinātnes  
centrs

ūdens 
pētniecības 
zinātniskā 

laboratorija

Telpiskās un 
reģionālās attīstības 

plānošanas zinātniskā 
laboratorija

pulvermateriālu 
zinātniskā 

laboratorija
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 • inženierzinātņu apmācības metodikas un interaktīvās vārdnīcas izstrāde.
 • Materiālu un konstrukciju, kuras pasargā no elektromagnētiskā staroju-

ma, izstrādāšana.
 • struktūras un īpašību izpēte kompozītmateriāliem un daudzfāžu materiā-

liem, ieskaitot smagos betonus ar metāla piedevām, metāla putas, pulver-
metalurģijas izstrādājumus, kausēto metālkeramiku.

3.3. peRsonāLs 

3.4. pēTnieCības ReZULTāTi

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudz-
veidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (LiFe12bio/Lv/001130; 
RTU pvs id 1770).

 • Materiālu mehānisko mikro-, nano- mēroga īpašības un ietekme uz cilvēka 
drošību (RTU pvs id 1853).

 • viedā biofiltrācijas tehnoloģija (RTU pvs id 1730).
 • nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam lietojumam (2014.10-

4/vpp-3/22; RTU pvs id 1867).
 • Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai (sopHis) (RTU pvs id 

1869) 2014.10-4/vpp-4/14.
 • vpp “energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai un klimata 

mainību mazinošai energoapgādei (LaTeneRgi)” projekts “ūdeņraža un 
biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes 
kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā” (vienošanās 
nr. 2014.10-4/vpp-1/27; RTU pvs id 1851).

 • POMACEA – Affordable technology for mitigation of membrane (bio)foul-
ing through optimization of pre-treatment and ClEAIng methods (RTU pvs 
id 1980) es-RTd-1p-18.

5. att. būvzinātnes centrā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.  

  . 

Zinātni
apkalpojošais personāls

2%

Zinātniskais personāls
98%
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 • Waterchain (RTU pvs id 1989) Pilot watersheds as a practical tool to redu-
ce the harmful inflows into the Baltic Sea is approved under Central Baltic 
Programme Intereg CB50.

 • vkC.01 pētījums nr. 3.2.-2. “industriālā notekūdens flotācijas procesa uz-
labošanas izpēte” L-kC-11-0005.

 • vkC.03 pētījums nr. 3.2.-3. “Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens 
izpēte” L-kC-11-0005.

 • vkC.04 pētījums nr. 3.2.-4. “bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas 
un uzlabošanas izpēte” L-kC-11-0005.

 • vkC.06 pētījums nr. 2.2.-2 “biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar 
sorbentiem ar neapstrādātas gāzes plūsmu 3–5 m3/h un 30–50 m3/h” 
L-kC-11-0005.

 • nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehno-
loģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīs-
tīšana. vienošanās nr. 2011/0041/2dp/2.1.1.3.1./11/ipia/viaa/004 (RTU, 
bRi) pulveru apstrādes un analīzes iekārtu komplekss.

 • daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas 
konstruktīvo elementu aizsardzībai. nr. 2013/0013/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/
viaa/027(pvs id1754). projekta vadītājs: RTU prof. Dr. sc. ing. M. Urbahs 
(izpildītājs: v. Mironovs).

 • LZp projekts Z 12.412. efektīvu un ilgtspējīgu zema blīvuma būvmateriā-
lu izstrāde, izmantojot ražošanas atkritumus un vietējos dabas resursus. 
projekta vadītājs: RTU prof. Dr. sc. ing. a. korjakins. (izpildītāji v. Mironovs, 
a. Šiškins). 

3.4.2. LīgUMdaRbi

 • elokiTvita metodoloģijas lietojuma testēšana un pielāgošana piena pro-
duktiem L8139.

 • konsultācijas par Jelgavas pilsētas ūdensvada tīkla plānveida skalošanu 
ar vienvirziena ūdens plūsmas metodi L8164.

 • veikt eksperimentus ar piena pārstrādes atlikumiem, lai izvērtētu piemē-
rotākos tehnoloģiskos parametrus, izmantojot anaerobās pārstrādes me-
todi 8140.

 • sadarbības projekts ar Rēzeknes augstskolu par 3d objektu analīzi no sa-
telītattēliem un LidaR datiem.

 • Līgumdarbs ar sia METRUM par 3d attēlu analīzi un izpēti.

3.4.3. paTenTi

 • v. Mironovs, a. Šiškins, v. Zemčenkovs. Composite material with hollow 
spheres, a method and device for manufacturing there of patent application. 
ep 2886227 a1 24.06.2015, eiropas patenta pieteikuma nr. ep13197578.1. 
RTU nr. 23, nr. Lap 2/2451.

 • v. Mironovs, M. Lisicins. atbalsta konstrukcija, nr. 14989 b 20.06.2015, Lv 
pieteikuma nr. p-15-03 janv., 2015. 

 • v. Mironovs, M. Lisicins, v. Zemčenkovs, a. Urbahs. Ķemmveida instru-
ments un tā izgatavošanas metode. Lv pieteikuma nr. p-14-83, 24.10.2014 
(publ. 20.09.2015).
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 • v. Mironovs, e.indriksone, a. Šiškins, a. korjakins, i. pundiene. Materiāls 
pārklājuma termoizturībai un nodilumizturībai un tā iegūšanas paņē-
miens. Lv pieteikuma nr. p-15-136 12.12.2015.

3.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Mežule, L., deņisova, v., briedis, a., Reimanis, M., ozoliņš, J., Juhna, T. 
disinfection effect of electrochemically generated Chlorine on surface 
associated Escherichia Coli in a drinking Water system. Desalination and 
Water Treatment, 2015, vol. 53, iss. 13, pp. 3704–3710. issn 1944-3994; e-
issn 1944-3986; doi: 10.1080/19443994.2013.873742

2. Ruģele, k., būmanis, ģ., Mežule, L., Juhna, T., bajāre, d. application of 
industrial Wastes in Renewable energy production. Agronomy Research, 
2015, vol. 13, no. 2, pp. 526–532. issn 1406-894X

3. būmanis, ģ., Ruģele, k., bajāre, d. The effect of alkaline Material particle 
size on adjustment ability of buffer Capacity. Materials Science = Medzia-
gotyra, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 405–409. issn 1392-1320; doi: 10.5755/j01.
ms.21.3.7325

4. Rugele, k., skripsts, e., Mezule, L., pitk, p., bajare, d., Juhna, T. Use of al-
kali-activated aluminosilicatematerialto enhancebiogas production from 
acidic whey. Open Biotechnology Journal, 2015, 9(1), pp. 54–60.

5. Mezule, L., dalecka, b., Juhna, T. Fermentable sugar production from lig-
nocellulosic waste. Chemical Engineering Transactions, 2015, 43, pp. 619–
624.

6. bernats, M., Juhna, T. Factors governing degradation of phenol in phar-
maceutical wastewater by white-rot fungi: a batch study. Open Biotech-
nology Journal, 2015, 9(1), pp. 93–99.

7. dalecka, b., strods, M., Mezule, L. production of fermentation feedstock 
from lignocellulosic biomass: applications of membrane separation. Agro-
nomy Research, 2015, 13(2), pp. 287–293.

8. Zajacs, a., Zemītis, J., prozuments, a., Tihomirova, k., borodiņecs, a. sus-
tainable City development: implementation practices in Riga. Applied 
Mechanics and Materials, 2015, vol. 725–726, pp. 1470-1476. issn 1662-
7482; doi: 10.4028/www.scientific.net/aMM.725-726.1470

9. balodis, J., silabriedis, g., Haritonova, d., kaļinka, M., Janpaule, i., Moro-
zova, k., Jumare, i., Mitrofanovs, i., Zvirgzds, J., kaminskis, J., Liepiņš, i. 

6. att. būvzinātnes centra zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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development of the one Centimeter accuracy geoid Model of Latvia for 
gnss Measurements. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-
neering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 012037–012037. issn 1757-8981; e-issn 
1757-899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012037

10. kaļinka, M., Zvirgzds, J., dobelis, d., Lazdāns, e., Reiniks, M. The near Real 
Time ionospheric Model of Latvia. IOP Conference Series: Materials Sci-
ence and Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 012042–012042. issn 1757-
8981; e-issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012042

11. Mironovs, v., boiko, i., kolbe, M. The application of the pulsed electromag-
netic Field for Joining powder parts. Solid State Phenomena, 2015, vol. 
220–221, pp. 864–870. issn 1662-9779; doi:  10.4028/www.scientific.net/
ssp.220-221.864 

12. Mironovs, v., stankēvičs, p., Tatarinovs, a., Zemčenkovs, v., boiko, i. Me-
chanical and acoustical properties of bushings Made of Low-alloyed Ma-
terials and Used in brake systems of Transport vehicles. Materials Science 
and Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 1–9. issn 1757-8981; e-issn 1757-
899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012016

13. Šiškins, a., korjakins, a., Mironovs, v. Using of Cavitation disperser, for 
porous Ceramic and Concrete Material preparation. International Journal 
of Chemical, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 2015, vol. 9, 
no. 5, pp. 734–737.

14. Lisicins, M., Mironovs, v., boiko, i., v. Lapkovskis. sandwich wall construc-
tions made of perforated metallic materials. Agronomy Research, 2015, 
13(3), pp. 662–670. 

3.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • Jūnijā tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Wetsus, 
eiropas izcilības centru ilgtspējīgai ūdens tehnoloģijai, un RTU, kas iezī-
mēja stratēģisku sadarbību pētniecības jomā starp iesaistītajām pusēm.

 • Tālis Juhna novembra sākumā viesojās vadošajā kolumbijas universitātē 
un nolasīja studentiem lekciju “Water quality management in cities”.

 • aprīļa beigās ūdens pētniecības zinātniskajā laboratorijā viesojās dr. Fre-
deriks Hammes no Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Techno-
logy. vizītes laikā viņš vadīja lekciju “Flow Cytometry for Routine analysis 
of drinking Water”.

 • sadarbības līgums ar Ķekavas pašvaldību.
 • sadarbības līgums ar Rēzeknes augstskolu.
 • sadarbības līgums ar sia METRUM.
 • sadarbības līgums nr. 011000-10/2009/3 starp RTU un ipM an (Minska, 

baltkrievija) “par zinātniski tehnisko sadarbību starp baltkrievijas nacio-
nālo Tehnisko universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti” (vadītāji: prof. 
v. Mironovs un akad. dr. iljussenko).

 • sadarbības līgums starp RTU un WHZ, Zwickau, vācija (vadītāji: prof. 
v. Mironovs, prof. M. kolbe). 

 • sadarbības līgums starp RTU un SSAU, Samara, krievija (vadītāji: prof. 
v. Mironovs, prof. v. glushenkov).

 • sadarbības līgums starp RTU un TvGTU, Tver, krievija (vadītāji: prof. v. Mi-
ronovs, prof. v. petrashevich).
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3.6. inFRasTRUkTūRa

 • Tiešsaistes duļķainības mērītājs TurbiGuard In-line Process Monitor for Me-
dium to High Turbidiy.

 • dzeramā ūdens kvalitātes testēšanas sistēma.
 • Mikrospektrometrs Nanodrop 2000 ar programmatūru.
 • kratītājs/inkubators ar termoregulēšanu ES20, orbitālais. dzeramā ūdens 

paraugu sagatavošana.
 • inkubators ar dzesēšanas un ventilācijas funkcijām.
 • piecas grafiskās darba stacijas.
 • iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai CBF.
 • Mikroskops Keyence Corp. & Magnet-Physik Dr. Steingroever GmbH.
 • elektromagnētiskā lauka mērīšanas iekārta HF32D.

3.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • būvzinātnes centra zinātniskajās laboratorijās aktīvi darbojas un izstrādā 
zinātniskos darbus grādu ieguvei gan doktoranti, gan maģistranti, kā arī 
viesstudenti no dažādām pasaules valstīm.

 • būvzinātnes centra zinātniskās laboratorijas regulāri aicina sadarbības 
partnerus vadīt vieslekcijas RTU studentiem.

3.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • doktorante alīna neščerecka ieguva 2. vietu konferencē “How dead is 
dead”, kas notika Šveicē, starp labākajiem stenda referātiem ar posteri 
“The application of adenosine-triphosphate (aTp) measurements for de-
termination of bacterial viability in chlorinated drinking water”.

 • doktorants Mihails Lisicins 2015. gadā ieguva vernera fon sīmensa izcilī-
bas balvu.

4. MaTeRiāLU Un konsTRUkCiJU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. andris ČaTe
adrese:  Ķīpsalas iela 6b 353, Rīga
Tālrunis: 67089264
e-pasts: andris.Cate@rtu.lv 
Mājaslapa: http://ims.rtu.lv/
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E4.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

4.2. ZināTniskie viRZieni

 • ēku tehniskā stāvokļa pētīšana (prof. a. korjakins, doc. a. ūdris, doc. 
J. biršs).

 • efektīvi un augstas stiprības betoni (vad. pētn. g. Šahmenko).
 • Ražotnes atkritumu pārstrāde un būvmateriālu ražošana (prof. 

 a.  korjakins, prof. d. bajāre).
 • geopolimēri (prof. d. bajāre).
 • Risku novērtēšana būvniecībā (prof. a. korjakins).
 • stiegrotie būvmateriāli (doc. g. Šahmenko).
 • būvmateriālu struktūras un īpašības (prof. d. bajāre).
 • dekoratīvu akmeņu ieguve, pārstrāde un pielietošana (prof. d. bajāre).
 • nanobetoni (prof. a. korjakins, vad.pētn. g. Šahmenko).
 • efektīvas porainas keramikas (prof. a. korjakins).
 • Fāžu mainīgie materiāli (prof. d. bajāre, prof. a. korjakins).
 • ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli (prof. a. korjakins, prof. d. bajāre, 

vad.pētn. g. Šahmenko).
 • augstas veiktspējas kompozītu materiālu tehnoloģijas (vad. pētn. k. kal-

niņš).
 • plānsienu konstrukciju noturība (vad. pētn. k. kalniņš).
 • konstrukciju tehniskā stāvokļa monitorings (vad. s. Ručevskis).
 • bojājumu identifikācija kompozītu materiālu konstrukcijās (prof. a. Čate, 

vad. pētn. s. Ručevskis).
 • kompozītu materiālu un konstrukciju aprēķins/modelēšana un projektēša-

na (pētn. a. kovaļovs).
 • galīgo elementu metode trīs slāņu un daudzslāņu kompozītu konstrukciju 

analīzē (prof. a. Čate, prof. J. barkanovs).
 • kompozītu materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību identifikācija 

(prof. a. Čate, prof. J. barkanovs).
 • kompozītu materiālu un konstrukciju dinamika / svārstību dzišana (prof. 

J. barkanovs).
 • viedie materiāli un konstrukcijas (prof. J. barkanovs).
 • kompozītu materiālu tehnoloģiju projektēšana (prof. J. barkanovs).

Materiālu un  
konstrukciju institūts

kompozītu materiālu 
un konstrukcijas 

katedra 

būvmateriālu un 
būvizstrādājumu 

katedra
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4.3. peRsonāLs

4.4. pēTnieCības ReZULTāTi

4.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • valsts pētījumu programma “inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vi-
des drošumam (iMaTeH)”, 2014–2017.

 • eiropas savienības (es) 7 ietvaru programmas (ip) projekts “innovative 
non-destructive testing and advanced composite repair of pipelines with 
volumetric surfaces defects (innopipes)”, 2012–2016.

 • es 7 ip projekts “development of an innovative manufacturing process for 
the in-line coating of pultruded composites (CoaLine)”, 2013–2017.

 • es 7 ip projekts “one-shot manufacturing on large scale of 3d upgraded 
panels and stiffeners for light weight thermo plastic textile composite 
structures (Mapicc 3d)”, 2011–2015.

 • es 7 ip projekts “new Robust design guideline for imperfection sensitive 
Composite Launcher structures (desiCos)”, 2012–2015.

 • es programmas “apvārsnis 2020”, H2020 projekts “Cooperation of 
space nCps as Means to optimise services under Horizon 2020 (Cos-
Mos2020)”, 2105–2017.

 • es programmas “apvārsnis 2020”, H2020 projekts “phd on innovation 
pathways for Tes, inpaTH-Tes”, 2015–2017.

 • es programmas “apvārsnis 2020”, H2020 projekts “security Research 
nCp network 3 (seRen3)”, 2015–2018.

 • esF projekts “Latvijas klimatam un kvalitatīvas vides nodrošināšanai pie-
mērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles pa-
tēriņa ēkām”, 2013/0027/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/007, 2013–2015.

 • esF projekts “Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energore-
sursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei”, 2013/0014/1dp/1.1.1.2.0/13/
apia/viaa/026, 2013–2015.

7. att. Materiālu un konstrukciju institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

 

Akadēmiskais personāls
15%

Zinātni
apkalpojošais personāls

1%

Zinātnes
tehniskais personāls

23%

Zinātniskais 
personāls

61%
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 • esF projekts “Jaunie “gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, 
būvēm un transporta mašīnām”, 2013/0025/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/
viaa/019, 2013–2015.

 • esF projekts “nanostrukturēto elektropasīvo polimēra kompozītmate-
riālu ekspluatācijas īpašību izpēte”, 2013/0017/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/
viaa/063, 2013–2015.

 • Latvijas Zinātnes padomes grants “efektīvu un ilgtspējīgu zema blīvuma 
būvmateriālu izstrāde, izmantojot ražošanas atkritumus un vietējos da-
bas resursus”, Z12.0412, 2013–2016.

 • Latvijas Zinātnes padomes grants “viedā biofiltrācijas tehnoloģija”, 
Z12.0491, 2013–2016.

 • RTU projekts “inovatīvi augsttemperatūras izolācijas materiāli”, b1871, 
2014–2015.

 • RTU līdzfinansētais projekts (sadarbībā ar sia Jēkabpils dolomīts) “dolo-
mīta ražošanas atsiju efektīva izmantošana betona izgatavošanas tehno-
loģijā”, Zi-2014/23, 2014–2015.

 • CosT action TU1104 “smart energy Regions”, 2013–2016.
 • CosT action TU1301 “noRM for building materials (noRM4bUiLding)”, 

2014–2017.
 • CosT action TU1404 “Towards the next generation of standards for servi-

ce life of cement-based materials and structures”, 2014–2017.

4.4.2. LīgUMdaRbi

 • sia Rīgas Doma pārvalde: Rīgas doma velvju plaisu monitorings un ēkas 
ekspluatācijas drošības novērtēšana.

 • sia ATTOR: apkārtējo ēku monitorings, kalēju iela 53, kvartāls, kurš ierobe-
žots ar kalēju, alksnāja, Mazo peitavas un peitavas ielu, Rīgā.

 • sia MIRA-G: pagraba pārseguma stiegru aizsargkārtas biezumu noteikša-
na būvobjektā “viesnīcas rekonstrukcija”, Rīgā, aspazijas bulvārī 22.

 • sia Ceļu eksperts: materiālu salturības testēšana.
 • sia ECO BALTA: lauska stikla pētījums.
 • pilnsabiedrība Zaigas Gailes birojs un partneri: sienu mūra elementi – spie-

des un lieces stiprības noteikšana.
 • sia Green Industry Innovation Center: klimata kameras salturības testi sa-

gatavotajiem paraugiem ar pievienotu Alina additives. dot vērtējumu par 
jaunā materiāla Alina additives atbilstību būvniecības apdares materiālu 
standartiem.

 • sia Green Industry Innovation Center: videi draudzīgu granulu tehnoloģis-
kā ekspertīze, lai būtu faktoloģiski pierādījumi fizikālajām īpašībām.

 • sia THERMEKO: radīt inovatīvus siltumizolācijas materiālus un to iestrā-
dāšanas tehnoloģijas un veikt šo materiālu un tehnoloģiju izpēti.

 • sia Re&Re: stradiņa slimnīcas ēku plaisu monitorings.
 • sia RBS skals būvvadība: Jēkaba 2, Rīgā, ēkas plaisu monitorings.
 • sia Energoremonts Rīga: transformatora 330 kv izvada un 330 kv kabeļa 

savienojuma drošības vārstu aprēķins.
 • sia Sweco Structure Latvija: iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstruk-

tīvo elementu iepriekšējā sprieguma zuduma novērtēšana, izmantojot 
konstrukcijas dinamiskos parametrus.
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 • sia Aerdium Technologies: Aerodium – vēja tuneļa vibrāciju un mehāniskās 
stiprības pētījumi.

 • sia Treeframe: Huglock krusta un atsperes testi.
 • sia Rison Inter: stikla šķiedras produkta materiāla mehānisko īpašību no-

teikšana.
 • sia MNKC: saplākšņa un tā kompozītu izturības noteikšana dinamiskā 

 slodzē.
 • sia ARB Pope: plāksnes/troses savienojuma stiprības noteikšana.
 • sia A.D.H.: piekaramo griestu savienojuma elementu stiepes testi.

4.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. barkanov, e., Wesolowski, M., Hufenbach, W., dannemann, M. an effec-
tiveness improvement of the inverse Technique based on vibration Tests. 
Computers and Structures, 2015, vol. 146, pp. 152–162. issn 0045-7949; 
doi: 10.1016/j.compstruc.2014.10.006

2. Rucevskis, s., sumbatyan, M., akishin, p., Chate, a. Tikhonov’s Regulari-
zation approach in Mode shape Curvature analysis applied to damage 
detection. Mechanics Research Communications, 2015, vol. 65, pp. 9–16. 
issn 0093-6413; doi: 10.1016/j.mechrescom.2015.01.006

3. auzins, J., Chate, a., Rikards, R., skukis, e. Metamodeling and Robust Min-
imization approach for the identification of elastic properties of Com-
posites by vibration Method. ZAMM – Journal of Applied Mathematics 
and Mechanics = Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und  Mechanik, 
2015, vol. 95, no. 10, pp. 1012–1026. issn 0044-2267; doi:  10.1002/
zamm.201500008

4. arbelo, M.a., kalniņs, k., ozolins, o., skukis, e., Castro, s.g.p., degen-
hardt, R. experimental and numerical estimation of buckling Load on 
Unstiffened Cylindrical shells Using a vibration Correlation Technique. 
Thin-Walled Structures, 2015, vol. 94, pp. 273–279. issn 0263-8231; 
doi: 10.1016/j.tws.2015.04.024

5. kalniņs, k., arbelo, M.a., ozolins, o., skukis, e., Castro, s.g.p., degenhardt, 
R. experimental nondestructive Test for estimation of buckling Load 
on Unstiffened Cylindrical shells Using vibration Correlation Technique. 

8. att. Materiālu un konstrukciju institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

3

1

31

9

19

Promocijas darbi

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos



 51

B
ū

v
N

IE
c

īB
A

S
 IN

žE
N

IE
R

zI
N

āT
ņ

U
 f

A
K

U
lT

āT
E

Shock and Vibration, 2015, article id 729684, 8 p. issn 1070-9622; e-issn 
1875-9203; doi: 10.1155/2015/729684

6. akishin, p., barkanov, e., bondarchuk, a. Finite element Modelling and 
analysis of Conventional pultrusion processes. IOP Conference Series: Ma-
terials Science and Engineering, 2015, vol. 96, no. 1, p. 10. issn 1757-8981; 
e-issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012012

7. barkanov, J., beschetnikov, d., Lvov, g. effect of Technological Tensioning 
on the efficiency of Reinforcement of pipelines with Composite bands. 
Mechanics of Composite Materials, 2015, vol. 50, no. 6, pp. 725–732. issn 
0191-5665; doi: 10.1007/s11029-015-9461-3

8. gluhih, s., kovalovs, a., Chate, a. determining the Modulus of elasti city 
for polymer Materials by numerical Testing Thin-walled double-layer 
Circular shells. in: Shell and Membrane Theories in Mechanics and Biolo-
gy. H. altenbach, g.i. Mikhasev (eds.), switzerland: springer international 
publishing, 2015, pp. 213–222. isbn 978-3-319-02534-6; e-isbn 978-3-319-
02535-3; issn 1869-8433; doi: 10.1007/978-3-319-02535-3

9. sable, L., Japins, g., kalnins k. evaluation of behaviours of Laminated 
glass. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 
vol. 96, no. 1, p. 8. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-
899X/96/1/012077

10. Jelinska, n., kalnins, M., kovalovs, a., Chate, a. design of the elastic 
Modulus of nanoparticles-Containing pva/pvac Films by the Response 
surface Method. Mechanics of Composite Materials, 2015, vol. 51, no. 5, 
pp. 669–676. issn 0191-5665; e-issn 1573-8922; doi: 10.1007/s11029-015-
9537-0

11. novais, R.M., buruberri, L.H., seabra, M.p., bajare, d., Labrincha, J.a. no-
vel porous fly ash-containing geopolymers for pH buffering applications. 
Journal of Cleaner Production, 2015. article in press.

12. Rugele, k., bumanis, g., Mezule, L., Juhna, T., bajare, d. application of in-
dustrial wastes in renewable energy production. Agronomy Research, 2015, 
vol. 13, no. 2, pp. 526–532. issn 1406-894X

13. Justs, J., Wyrzykowski, M., bajare, d., Lura, p. internal Curing by superab-
sorbent polymers in Ultra-High performance Concrete. Cement and Conc-
rete Research, 2015, vol. 76, pp. 82–90. issn 0008-8846; doi:  10.1016/j.
cemconres.2015.05.005

14. inés Fernández, a., solé, a., giró-paloma, J., Martínez, M., bajare, d. Un-
conventional experimental technologies used for phase change materials 
(pCM) characterization: part 2 – Morphological and structural character-
ization, physico-chemical stability and mechanical properties. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 2015, vol. 43, pp. 1415–1426. issn 1364-
0321; doi: 10.1016/j.rser.2014.11.051

15. balčiunas, g., pundiene, i., Lekūnaite-Lukošiūne, L., vejelis, s., korjakins, a. 
impact of Hemp shives aggregate Mineralization on physical-Mechanical 
properties and structure of Composite with Cementitious binding Mate-
rial. Industrial Crops and Products, 2015, vol. 77, pp. 724–734. issn 0926-
6690; doi: 10.1016/j.indcrop.2015.09.011

16. Rugele, k., skripsts, e., Mezule, L., pitk, p., bajare, d., Juhna, T. Use of alka-
li-activated aluminosilicate Material to enhance biogas production from 
acidic Whey. Open Biotechnology Journal, 2015, vol. 9, suppl. 1-M5, pp. 54–
60. issn 1874-0707
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17. bumanis, g., Rugele, k., bajare, d. The effect of alkaline Material particle 
size on adjustment ability of buffer Capacity. Materials Science = Medzia-
gotyra, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 405–409. issn 1392-1320; doi: 10.5755/j01.
ms.21.3.7325

18. obuka, v., sinka, M., klavins, M., stankevica, k., korjakins, a. sapropel as 
a binder: properties and application possibilities for Composite Materials. 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, vol. 96, 
iss. 1, pp. 1–10. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X

19. dembovska, L., bajare, d., pundiene, i., bumanis, ģ. alkali-activated alu-
minium-silicate Composites as insulation Materials for industrial app-
lication.  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 
vol. 96, iss. 1, pp. 1–12. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X; doi: 10.1088/1757-
899X/96/1/011001

20. Toropovs, n., Monte, F., Wyrzykowski, M., Weber, b., sahmenko, g., vonto-
bel, p., Felicetti, R., Lura, p. Real-Time Measurements of Temperature, pres-
sure and Moisture profiles in High-performance Concrete exposed to High 
Temperatures during neutron Radiography imaging.  Cement and Conc-
rete Research, 2015, vol. 68, pp. 166–173. issn 0008-8846; doi: 10.1016/j.
cemconres.2014.11.003

4.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • institūta belniis, baltkrievija, ģenerāldirektora vietnieks viatceslavs kon-
kovs apmeklēja RTU būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un 
konstrukciju institūtu (Mki), lai iepazītos ar zinātniskiem sasniegumiem, 
apspriestu tālākos sadarbības virzienus un zinātnisko projektu sagatavo-
šanu sadarbības projekta ietvaros.

 • profesors D. J. Newport (Sustainability Research Institute, School of Archi-
tecture, Computing and Technology), Lielbritānija, apmeklēja RTU biF Mki, 
lai iepazītos ar zinātniskiem sasniegumiem, apspriestu tālākos sadarbības 
virzienus un zinātnisko projektu sagatavošanu.

 • doktoranti girts bumanis and Laura dembovska apmeklēja vgTU, viļņa, 
Lietuva, ar mērķi veikt pētījumus saistvielu nozarē.

 • profesors aleksandrs korjakins apmeklēja Maltas Universitāti eRasMUs 
programmas ietvaros.

 • vgTU, viļņa, Lietuva, doktorants aurelijus daugėla 3 mēnešus veica pētīju-
mus RTU biF Mki būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā.

 • doktorantūras studente Laura dembovska CosT akcijas ietvaros apmek-
lēja serbijas universitāti.

 • bakalaura studiju studente Laura vītola eRasMUs programmas ietvaros 
apmeklēja vgTU, viļņa, Lietuva, sadarbojoties ar prof. inu pundieni.

 • eiropas savienības 7 ietvaru programmas projekta “innovative non-de-
structive testing and advanced composite repair of pipelines with volu-
metric surfaces defects (innopipes)” ietvaros 2015.  gadā ir notikušas 
šādas darba vizītes:
 - RTU biF Mki zinātniskos pētījumus veikuši šādi Harkovas politehniskā 

institūta darbinieki (Ukraina): vec. pasniedzējs oleksija vodka (3 mē-
nešus), docents viktors Fedorovs (3 mēnešus), docents oksijs Larins 
(3 mēnešus);



 53

B
ū

v
N

IE
c

īB
A

S
 IN

žE
N

IE
R

zI
N

āT
ņ

U
 f

A
K

U
lT

āT
E

 - RTU biF Mki zinātniskus pētījumus veikuši šādi darbinieki no baltkrievi-
jas Zinātņu akadēmijas Metāla polimēra pētniecības institūta: docente 
elena kudina (3 mēnešus) un vec. pētnieks viktors kažuško (3 mēnešus);

 - RTU biF pētnieks aleksejs Tatarinovs 3 mēnešus veica zinātniskos pētī-
jumus e. o. platona elektriskās metināšanas institūtā, kijevā (Ukraina);

 - RTU biF Mki profesors J. barkanovs (1 mēnesi) un pētnieks pāvels aki-
šins (2 mēnešus) veica zinātniskus pētījumus Rostovas (krievija) dien-
vidu federālajā universitātē. 

4.6. inFRasTRUkTūRa 

 • Hobart mikseris celtniecības materiālu jaukšanai, modelis N50A, pare-
dzēts cementa, īpaši viskozu maisījumu, jaukšanai (100 pa·s).

4.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • organizēta 2. starptautiskā zinātniskā konference “innovative Materials, 
structures and Technologies”, 30.09.2015.–2.10.2015. 

 • doktorants Uldis Lencis aizstāvēja disertāciju “Metodoloģija ultraskaņas 
impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēša-
nā”, būvzinātnes nozare, būvmateriāli un būvtehnoloģijas apakšnozare, 
aizstāvēta 19.06.2015.

 • doktorants ģirts būmanis aizstāvēja disertāciju “sārmu aktivizētās saist-
vielas un to pielietojums”, būvzinātnes nozare, būvmateriāli un būvtehno-
loģijas apakšnozare, aizstāvēta 03.07.2015.

 • doktorants andrejs kovaļovs aizstāvēja disertāciju “Helikoptera rotora 
lāpstiņas aktīvā pagrieziena projektēšanā”, aizstāvēta 28.08.2015.

5. siLTUMa, gāZes Un ūdens 
TeHnoLoģiJas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. egils dZeLZīTis
adrese: Ķīpsalas iela 6a, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 29205585
e-pasts: egils.dzelzitis@rtu.lv
Mājaslapa: http://sgut.bf.rtu.lv/

5.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

siltuma, gāzes un  
ūdens tehnoloģijas 

institūts 

ūdens inženierijas  
un tehnoloģijas 

katedra 

siltuma inženierijas 
un tehnoloģijas 

katedra
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5.2. ZināTniskie viRZieni

 • ēku norobežojošo konstrukciju enerģētisko parametru normēšana un 
energosertificēšana (prof. a. borodiņecs).

 • apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņa 
optimizēšana (prof. a. Lešinskis).

 • būvju automatizācijas sistēmu (bas) vadības līmeņu struktūras izveide 
(prof. e. dzelzītis).

 • alternatīvo (saules, vēja, ģeotermālo) enerģijas avotu izmantošana ēku 
energoapgādē (prof. p. Šipkovs).

 • siltumapgādes un gāzapgādes sistēmu reģionālā attīstība (doc. i. Laube).
 • bioloģiskā stabilitāte un bioplēves kontrole dzeramā ūdens apgādes sistē-

mās (prof. T. Juhna).
 • izskalojumu un sanešu kustība atvērtās gultnēs un kanalizācijas sistēmās 

(prof. b. gjunsburgs).
 • Zema enerģijas patēriņa ēkas (prof. a. borodiņecs).

5.3. peRsonāLs

9. att. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

Akadēmiskais
personāls

45%

Zinātni apkalpojošais
personāls

16%

Zinātnes
tehniskais personāls

3%

Zinātniskais 
personāls

36%

5.4. pēTnieCības ReZULTāTi

5.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • EU HORIZON2020 (H2020-ee-2014-1-ppp) “development and advanced 
prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements 
for Modular Retrofitting and ConneCTions”, 2014–2018.

 • Nordplus Higher Education 2015 programma “environmental Computatio-
nal design”, 2015–2016.
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5.4.2. LīgUMdaRbi

 • sia THERMEKO: L8176 par tehnisko konsultāciju pakalpojuma sniegšanu. 
 • L8224 “inovatīvā asfalta formulas izstrāde un efektivitātes analīze, labo-

ratorisko izturības testu veikšana”.
 • sia RĪGAS ŪDENS: L8167 par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu.

5.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. gaujena, b., borodinecs, a., Zemitis, J., prozuments, a. influence of building 
envelope thermal mass on heating design temperature.  IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 2015, 96(1), doi:  10.1088/1757-
899X/96/1/012031

2. Zemītis, J., borodiņecs, a. indoor air Quality in Multi-storey apartment 
buildings after Refurbishment. in: 5th international scientific Conference 
«Civil engineering ‘15»: proceedings, Latvia, Jelgava, 14–15 May, 2015. Jel-
gava: Latvia University of agriculture, 2015, p. 8. 

3. abdellah, Z., Zehar, k., dzelzītis, e., borodiņecs, a. analysis of energy Con-
sumption in algeria. in: Civil engineering ‘15: 5th international scientific 
Conference: proceedings, Latvia, Jelgava, 14–15 May, 2015. Jelgava: Latvia 
University of agriculture, 2015, pp. 94–101. issn 2255-7776; e-issn 2255-
8861

4. Zajacs, a., nazarova, J., borodiņecs, a. Review of geothermal energy 
potential in europe. in: Civil engineering ‘15: 5th international scientific 
Conference: proceedings, Latvia, Jelgava, 14–15 May, 2015. Jelgava: Latvia 
University of agriculture, 2015, pp. 108–115. issn 2255-7776; e-issn 2255-
8861

5. kirilovs, e., kukle, s., beļakova, d., borodiņecs, a., Ruciņš, ā., stramkale, 
v. Thermal Conductivity of Hemp based boards. in: environment. Tech-
nology. Resources: proceedings of the 10th international scientific and 
practical Conference, Latvia, Rēzekne, 18–20 June, 2015. Rezekne: Rezek-
ne Higher education institution, 2015, pp. 61–66. isbn 978-9984-44-171-9; 
issn 2256-070X; e-issn 2256-070X; doi: 10.17770/etr2015vol1.2064-89

10. att. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2015. gadā.
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Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumā

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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5.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • izveidota sadarbība ar UPONOR un LINDAB firmu.
 • egīls dzelzītis, andris krūmiņš un anatolijs borodiņecs – aktīvi biedri ei-

ropas apkures un ventilācijas inženieru savienību pārstāvniecībā REHVA 
(Representatives of European Heating and Ventilation Associations).

 • sgUTi personāls ir šādu konferenču zinātnisko komitēju locekļi: “Civil 
engineering `15”, “42nd scientific conference Week of science in spbspU – 
Civil engineering”, “Central europe towards sustainable building 2016”, 
“sbe16 Tallinn and Helsinki Conference”, “advanced HvaC and natural gas 
technologies”.

5.6. inFRasTRUkTūRa 

 • Blower door tester Retrotec Model 1000, maksimālā plūsma 10,700 m3/h.
 • Testo 480 un TESTO 435 ar sensoriem.
 • daļiņu skaitītājs FLUKE985.
 • Duct leakage tester Retrotec Model 300.
 • Simulator Trainer for Building and Duct tests.
 • infrasarkanā kamera FLIR E6.

5.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

11. att. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts.
 

 

Projektēšanas
pamati 

Teorētiskās
mācības 

Praktiskie mērījumi
objektos 

Pētījumi

Darbs 
laboratorijās

Zinātniskā 
analīze

Aktīvs 
zinātniskais
darbs 

Starptautiskā
sadarbība 

Patstāvīgs 
oriģināls
zinātniskais darbs 

Zinātniskas
publikācijas 

 Sadarbība

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma  

Doktora studija  
programma  

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma  

Akadēmiskais
personāls 

sgUTi mācību process ir cieši saistīts ar pētniecību. visos studiju līmeņos 
tiek attīstītas studentu iemaņas veikt mērījumus, datu un literatūras analīzi, 
dinamiskas simulācijas utt. papildus tam tiek nodrošināta bakalaura, maģis-
trantūras un doktorantūras studentu savstarpējā sadarbība. studentu grupas 
piedalās dažādās studentu sacensībās, gatavo rakstus un projektu pieteiku-
mus un veic pētniecisko darbu. 
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 • a. borodiņecs ir REHVA (eiropas siltuma, ventilācijas un gaisa kondicionē-
šanas tehnoloģiju asociāciju federācijas) goda biedrs 2015.

 • prof. arturam Lešinskim tika pasniegts apbalvojums REHVA Professional 
Award in Technology.

 • dr. artūram brahmanim tika pasniegts apbalvojums REHVA Young Scien-
tist Award.

 • sgUTi organizēja starptautisko zinātnisko konferenci “advanced HvaC 
and natural gas technologies”.

 • a. borodiņecs – vieslektors pēterburgas politehniskajā Universitātē, 
sankt-peterburga, krievija.

 • Laikā no 22.06.2015 līdz 04.07.2015 RTU siltuma, gāzes un ūdens tehnolo-
ģijas institūta pētnieki Mg. sc. ing. aleksandrs Zajacs un Dr. sc. ing. Jurģis 
Zemītis piedalījās Fp7 ietvarprogrammas atbalstītajā internacionālajā 
pētniecības projekta “The european Research infrastructure for Thermo-
Chemical biomass Conversation bRisk” pieredzes apmaiņā. Tās laikā 
laboratorijā vroclavā (polija) tika pētīta dažādu katalizatoru ietekme uz 
biogāzes ražošanas potenciālu vairākiem otrās paaudzes biomasas kuri-
nāmā paraugiem.

6. TRanspoRTbūvJU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. ainārs paegLīTis
adrese: Ķīpsalas iela 6, a/b, Rīga
Tālrunis: 67089190
e-pasts: ainars.paeglitis@rtu.lv

6.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

Transportbūvju  
institūts

Ceļu un tiltu  
katedra

ģeomātikas  
katedra

6.2. ZināTniskie viRZieni

 • Ceļu satiksmes drošība (prof. J. smirnovs).
 • autoceļu asfaltbetona segu izpēte (vad. pētnieks v. Haritonovs).
 • Tiltu konstrukciju drošuma un ilgmūžības pētījumi (prof. a. paeglītis).
 • Ceļu telpiskās projektēšanas parametru optimizācija (prof. a. Zariņš).
 • pētījumi ģeodēzijā (prof. J. kaminskis).
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6.3. peRsonāLs

6.4. pēTnieCības ReZULTāTi

6.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

es un starptautiskās programmas
 • CosT action TU1406 “Transport and Urban development. Quality speci-

fications for roadway bridges, standardization at a european level (brid-
gespec)”; a. paeglitis – member of MC, 2014–2018.

 • ģeodēzijas izglītības pieejamība sabiedrībai, starptautisks sadarbības 
projekts ar VGTU, TTU, Finnish Geodetic Intitute, TU Denmark, RIT Stok-
holm, Norwegian University of Life Science; vadītājs J. Kaminskis (ID 1834), 
2014.

valsts pētījumu programmas projekti
 • valsts pētījumu programmas nr. 2010. 10-4/vpp-5 “vietējo resursu (ze-

mes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni 
produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekts nr. 4 “drošas un ilgtspējīgas 
autoceļu transporta infrastruktūras attīstība (diaTia)”; vadītājs a. pa-
eglītis, 2010–2014.

 • valsts pētījumu programmas vpp-2014 “inovatīvi materiāli un viedās teh-
noloģijas vides drošumam (iMaTeH)” projekts nr. 3 (id 1854) “Risku ievēr-
tēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm”; vadītājs a. paeglītis, 
2014–2017.

6.4.2. daLība ZināTniskaJos pasākUMos

Ziņojumi konferencēs Latvijā
1. Haritonova, d., balodis, J., Janpaule, i., Jumare, i., normanda, M. earth’s 

surface Movements in Latvia. in: The 72nd Annual Scientific Conf. of 
University of Latvia. Section: the Project “FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-

12. att. Transportbūvju institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.  

Akadēmiskais
personāls

73%

Zinātni 
apkalpojošais

personāls
12%

Zinātnes tehniskais
personāls

2%

Zinātniskais
personāls

13%
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CT-2011-285912” – the 2nd Year Scientific Outcomes: Book of Abstracts, 
Latvia, Riga, 7 February 2014. Riga: University of Latvia, 2014, p. 47.

2. Haritonova, d., balodis, J. Cietās Zemes plūdmaiņas un dgnss pozicionē-
šanas novērojumi. no: LU 72. zinātniskā konference “Ģeogrāfija, ģeoloģija, 
vides zinātne”: referātu tēzes, Latvija, Rīga, 31. janvāris, 2014. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2014, 311.–313. lpp.  isbn 9789984458106

3. Haritonova, d. earth Tide observations and analysis Methods. in: 73rd An-
nual Scientific Conference of the University of Latvia: Section: The project 
“FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT- CT-2011-285912” – the Third Year Scientific 
Outcomes: Book of Abstracts, Latvija, Rīga, 6. februāris, 2015. Rīga: Latvi-
jas Universitāte, 2015, 51. lpp. isbn 978-9984-45-936-3

4. Haritonova, d., Zariņš, a., Janpaule, i., Rubans, a. project of Multi-purpose 
optical Tracking system: design and deformations of optical system’s 
Transmitting path. in: The 1st International Conference “Nocturnal At-
mosphere, Remote Sensing and Laser Ranging: NOCTURNAL – Riga 2014”, 
Latvia, Riga, 16–22 october 2014. Riga: University of Latvia, 2014, p. 1.

Ziņojumi konferencēs ārzemēs
1. Haritonova, d., balodis, J., Zarins, a., Rubans, a., Janpaule, i. application 

of gnss observation Results to determination of the ground deforma-
tions. in: EUREF Symposium 2014: Program and Abstract Book, Lithuania, 
vilnius, 3–7 June 2014. vilnius: Uab “bMk Leidykla”, 2014, pp. 28–29. isbn 
9786094680038

2. Janpaule, i., Haritonova, d., Zariņš, a., balodis, J., kaminskis, J. improve-
ment of Latvian geoid Model Using gnss/Levelling, goCe data and ver-
tical deflection Measurements. in: 5th International GOCE User Workshop: 
Abstract Book, France, paris, 25–28 november, 2014. paris: european spa-
ce agency, 2014, pp. 69–70.

3. paeglīte, i., paeglītis, a. dynamic amplification Factors of some City brid-
ges. in: ICSCE 2014: 16th International Conference on Structural and Cons-
truction Engineering, London, UK, 2014, pp. 22–23.

4. kaminskis, J., Rothacher, M., Zarins, a., Janpaule, i., balodis, J., vallis, a., 
berzins, k., Rubans, a., Haritonova, d., Morozova, k. Regional gravity field 
exploration with self-reliant approach. in: 26th IUGG 2015, Prague, the 
Czech Republic, June 22 – July 2, 2015.

5. kaminskis, J., Rothacher, M., vallis, a., Jekabsons, n., balodis, J., Morozova, 
k. geodetic benchmarks as time dependent stability indicators for baltic. 
in: SafeChania 2015, Chania, Crete, Greece, June 10–14, 2015.

6. kaminskis, J., Rothacher, M., Rubans, a., silabriedis, g., balodis, J., Hari-
tonova, d. astrometric instruments of ggi for geodetic tasks. in: eUReF 
2015, Leipzig, germany, June 2–5, 2015. doi: 10.13140/Rg.2.1.4425.2325

7. kaminskis, J., Janpaule, i., Zarins, a., Rothacher, M. Latvian digital zenith 
camera in test applications. no: Ziemeļvalstu ģeodēziskās komisijas (nkg) 
17. ģenerālā asambleja, nkg un Čalmers Tehnoloģiju universitāte gēte-
borgā, Zviedrija, 2014. gada 1.–4. septembris. doi: 10.13140/2.1.4621.4406
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6.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

Raksti pilna teksta konferenču rakstu krājumos:
1. Haritonova, d., balodis, J., Janpaule, i. investigating effects in gnss sta-

tion Coordinate Time series. in: Riga Tehnical University 54th international 
scientific Conference “innovative Materials, structures and Technologies”: 
dedicated to the 150th anniversary of the Faculty of Civil engineering of 
Riga Tehnical University, Latvia, Riga, 8 november, 2013. Riga: RTU, 2014, 
pp. 1–7.

2. Janpaule,  i. application of kTH Method for determination of Latvian 
geoid Model. in: proceedings of international Conference “innovative Ma-
terials, structures and Technologies”, Latvia, Riga, 8 november, 2013. Riga: 
RTU, 2014, pp. 1–5.

3. segliņš, v., kukela, a., kaļinka, M. geospatial Model for visual Reconstruc-
tion of Userkaf’s pyramid at saqqara, egypt. in: 14th international Mul-
tidisciplinary scientific geoConf. & expo (sgeM 2014), bulgaria, albena, 
17–26 June, 2014. albena: 2014, pp. 611–618. isbn 978-619-7105-12-4; issn 
1314-2704; doi: 10.5593/sgeM2014/b23/s11.078

4. Janpaule, i., Haritonova, d., balodis, J., Zariņš, a., silabriedis, g., kamins-
kis, J. improvement of Latvian geoid Model Using gnss/Levelling, goCe 
data and vertical deflection Measurements. in: proceedings of the 5th 
international goCe User Workshop, France, paris, 25–28 november, 2014. 
paris: european space agency, 2014, pp. 1–4.

publikācijas zinātniskajos žurnālos:
1. Lazda, Z., smirnovs, J. application of design speed for Urban Road and 

street network. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2014, 
vol. 9, no. 1, pp. 26–30. issn 1822-427X; e-issn 1822-4288; doi: 10.3846/
bjrbe.2014.04

2. paeglītis,  a., paeglītis,  a. Traffic Load Models for Latvian Road bridges 
with span Length up to 30 Meters. The Baltic Journal of Road and Bridge 
Engineering, 2014, vol. 9, no. 2, pp. 139–145. issn 1822-427X; doi: 10.3846/
bjrbe.2014.18

3. gode, k., paeglītis, a. Concrete bridge deterioration Caused by de-icing 
salts in High Traffic intensity Road environment in Latvia. The Baltic 
Journal of Road and Bridge Engineering, 2014, vol. 9, no. 3, pp. 200–207. 
issn 1822-427X; doi: 10.3846/bjrbe.2014.25

4. gode, k. predicting the service Life of Concrete bridges based on Quan-
titative Research. Construction Science, 2014, vol. 15, pp. 11–18. issn 1407-
7329; e-issn 2255-8551; doi: 10.2478/cons-2014-0002

13. att. Transportbūvju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

1

10

2

Nodaļas zinātniskās monogrāfijās

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
 rakstu krājumos
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5. Zariņš, a., smirnovs, J., Lācis, R. evaluation of air pollution Measurements 
in Urban environment Considering Traffic intensity. Construction Science, 
2014, vol. 15, pp. 29–34. issn 1407-7329; e-issn 2255-8551; doi: 10.2478/
cons-2014-0005

6. balodis, J., Zariņš, a., Haritonova, d., Janpaule, i. parameters for auto-
mated star identification. Geodesy and Cartography, 2014, vol. 40, no. 4, 
pp. 163–170. issn 2029-6991; e-issn 2029-7009; doi: 10.3846/20296991.2
014.987457

7. paeglīte, i., paeglītis, a. dynamic amplification Factors of some City bri-
dges. International Journal of Civil, Architectural, Structural and Construc-
tion Engineering, 2014, vol. 8, no. 12, pp. 1183–1187. issn 1307–6892

6.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • Licencēta starptautiska, kopīga ar viļņas ģediminas Tehnisko universitāti, 
maģistra akadēmisko studiju programma “inovatīvā ceļu un tiltu inženieri-
ja” (Innovative Road and Bridge Engineering), 1,5 gadi (angļu valodā).

 • starptautiskā betona federācija (fib), 8. komitejas “betona konstrukciju 
ilglaicība” loceklis prof. a. paeglītis.

 • ICTCT – International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic 
 Safety; loceklis prof. Juris smirnovs.

 • prof. a. paeglītis ir viens no redaktoriem vgTU, RTU, TTU kopējā zinātniski 
pētnieciskajā žurnālā “The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering” 
(tiek citēts SCOPUS, Web of science).

 • ģeomātikas katedra ir kolektīvais biedrs Latvijas mērnieku biedrībā (LMb).
 • ģeomātikas katedra ir starptautiskās mērnieku federācijas (FIG) akadē-

miskais biedrs.
 • asoc. prof. J. kaminskis ir starptautiskās ģeodēzijas asociācijas (IAG) 

 loceklis.





daToRZināTnes 
Un inFoRMāCiJas 
TeHnoLoģiJas 
FakULTāTe

03
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Dekāns: profesors, Dr. habil. sc. ing. 
jānis gRUNDSpEņĶIS

E-pasts: ditf@rtu.lv
Tālrunis: 67089506

daToRZināTnes  
Un inFoRMāCiJas  
TeHnoLoģiJas FakULTāTe

03

datorzinātne un informācijas tehnoloģija kā zinātnes nozares ir ārkārtīgi 
plašas un strauji attīstās. Jau tagad datorzinātnes un informācijas tehnolo-
ģijas fakultātes (diTF) zinātnieki ir guvuši atzīstamus panākumus un saņēmuši 
virkni apbalvojumu, kuru uzskaitījums aizņemtu pārāk daudz vietas, tādēļ šī in-
formācija izpaliks. Mūsdienās faktiski nav iespējams sasniegt izcilus rezultātus 
visos virzienos, tādēļ mūsu fakultāte fokusējas tikai uz dažiem no tiem. Ja vēl 
pāris gadus atpakaļ katrs no mūsu četriem institūtiem – informācijas tehnolo-
ģijas institūts, datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Lietišķo 
datorsistēmu institūts, Lietišķās matemātikas institūts – un vides modelēša-
nas centrs uzskatīja sevi par patstāvīgu zinātnisku institūciju, pēc zinātniskās 
darbības izvērtēšanas esam gājuši konsolidācijas ceļu, un diTF ir jāuzskata par 
vienu zinātnisku vienību. esam izvēlējušies četrus zinātniskās darbības virzie-
nus – “visaptveroša intelektuālā skaitļošana evolucionējošiem digitālajiem 
uzņēmumiem”, “visaptveroša datu apstrāde (komunikācijas, skaitļošanas un 
pārvaldības) izkliedētās sarežģītās vidēs”, “visaptverošais intelekts viedo un 
autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai” un “Matemātiskā modelēšana”, 
kuros koncentrēsim savu zinātnisko potenciālu. Lai gan turpināsim izdot četrus 
zinātniskos žurnālus, kas nodrošina publicēšanās iespējas mūsu doktorantiem 
un arī maģistrantiem, kā arī studentu zinātniskajā konferencē referēto darbu 
publicēšanu, tomēr galveno uzsvaru turpmāk liksim uz zinātnisko publikāciju 
kvalitāti, to publicēšanu prestižos zinātniskos žurnālos un citējamību starp-
tautiski atzītās datu bāzēs un mūsu pētījumu rezultātu starptautisku atpazīs-
tamību. Šīs iniciatīvas prasa arī organizatorisku darbu, tādēļ fakultātē strādā 
zinātniskā darba koordinatore un ir nodibināta Zinātnes padome.



 65

D
AT

o
R

zI
N

āT
N

E
S

  U
N

 IN
fo

R
M

ā
c

Ij
A

S
  T

E
h

N
o

lo
ģ

Ij
A

S
 f

A
K

U
lT

āT
E

esmu pārliecināts, ka ar mūsu zinātnisko darbinieku entuziasmu un poten-
ciālu mēs sasniegsim nospraustos mērķus un diTF kļūs par vadošo zinātnisko 
kolektīvu Latvijā mūsu izvēlētajos darbības virzienos.

Fakultātes kontaktinformācija  
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
Dr. sc. ing. aivars spaLviņŠ
e-pasts: emc@cs.rtu.lv
Tālrunis: 67089511

adrese: daugavgrīvas iela 2–233, Rīga, Lv–1048
Tālrunis: 67089512
e-pasts: ditf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.ditf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Fakultātes pētniecības virzieni 

pētniecības jomas %

visaptveroša intelektuālā skaitļošana evolucionējošiem  
digitālajiem uzņēmumiem

30

visaptveroša datu apstrāde (komunikācijas,  
skaitļošanas un pārvaldības) izkliedētās, sarežģītās vidēs

10

visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu  
izstrādei un to integrācijai

40

Matemātiskā modelēšana 20

1. daToRvadības, aUToMāTikas Un  
 daToRTeHnikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Māris ZieMa
adrese: sētas iela 1, Rīga
Tālrunis: 67089520
e-pasts: maris.ziema@rtu.lv
Mājaslapa: www.ditf.rtu.lv

datorzinātnes un 
informācijas  

tehnoloģijas fakultāte

vides 
modelēšanas 

centrs

datorvadības, 
automātikas un 
datortehnikas 

institūts

Lietišķās 
matemātikas 

institūts

informācijas 
tehnoloģijas 

institūts

Lietišķo 
datorsistēmu 

institūts

Datorzinātnes  
un informācijas  
tehnoloģijas fakultāte
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1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • Robotu vadības sistēmas, intelektuālie roboti.
 • e-medicīna, datorsistēmas medicīniskā diagnostikā un terapijas izvēlē.

1.3. peRsonāLs

datorvadības, 
automātikas un 

datortehnikas institūts

attēlu apstrādes 
un datorgrafikas 

katedra

datoru tīklu un 
sistēmu tehnoloģijas 

katedra

datorvadības 
sistēmu  
katedra

1. att. datorvadības, automātikas un datortehnikas institūtā nodarbinātā 
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

1.4. pēTnieCības ReZULTāTi

1.4.1. pUbLikāCiJas 

1. pučkovs, a. Wavelet neural networks for volatility Forecasting. Compa-
rative analysis with stochastic Models. Transcom Proceedings, 2015, sec-
tion 8, pp. 63–68. issn 1339-9829

2. bļizņuks, d. sensoru tīklu tehnoloģiju pielietošana laika kritiskos uzdevu-
mos. promocijas darbs. Rīga: RTU, 2015, 130 lpp.

3. krutikova, o., glazs, a. semi-automatic Face image Finding Method, 
Which Uses the 3d Model of the Head for Recognising an Unknown Face. 
Datorvadības tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 5.–12. lpp. issn 2256-0343; e-issn 
2256-0351; doi: 10.7250/tcc.2015.001

4. kovaļovs, M., glazs, a. The possibility of determining osteoporosis 
by analysing the Medical images of the Cortical bone. Datorvadības 

 

 

Akadēmiskais
personāls

70%

Zinātni apkalpojošais
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

4%

Zinātniskais personāls
13%
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 tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 13.–17. lpp. issn 2256-0343; e-issn 2256-0351; 
doi: 10.7250/tcc.2015.002

5. Minejeva, o., Markovičs, Z. Choice of interpolation Method for an arbitrary 
arc Welding Curve. Datorvadības tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 24.–35.  lpp. 
issn 2256-0343; e-issn 2256-0351; doi: 10.7250/tcc.2015.004

6. Mezale, k., kundziņš, a., Markovičs, Z. aspects of Foundation of knowled-
ge base in decision-Making Tasks for the needs of intellectual Robots. Da-
torvadības tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 36.–44. lpp. issn 2256-0343; e-issn 
2256-0351; doi: 10.7250/tcc.2015.005

7. Caikovska, k., Lauznis, J. visualisation Method of electromyogram in Re-
habilitation and Training of patients with Cerebral palsy. Datorvadības 
tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 45.–50. lpp. issn 2256-0343; e-issn 2256-0351; 
doi: 10.7250/tcc.2015.006

8. kundziņa, a., Lauznis, J. The effect of audio-visual biofeedback on Muscle 
Relaxation. Datorvadības tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 51.–57. lpp. issn 2256-
0343; e-issn 2256-0351; doi: 10.7250/tcc.2015.007

9. kļaviņš, ē. Methods for Movement Trajectory determination in space. Da-
torvadības tehnoloģijas, 2015, nr. 16, 58.–63. lpp. issn 2256-0343; e-issn 
2256-0351; doi: 10.7250/tcc.2015.008

10. stipravietis, p., Žeiris, e., Ziema, M., kindzule, i., Cevere, R. Cost efficiency 
Calculation and analysis for business processes Transformation to Cloud 
Computing systems architecture. in: bUsTeCH 2015: The Fifth interna-
tional Conference on business intelligence and Technology, France, nice, 
March 22–27, 2015, pp. 38–45. isbn 978-1-61208-395-7; issn 2308-4391

2. att. datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta zinātnisko 
publikāciju skaits 2015. gadā.

  

1

7

1

1

Promocijas darbi

Publikācijas RTU Zinātniskajos rakstos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • sadarbība ar kauņas Tehnoloģisko universitāti un kauņas kardioloģisko 
institūtu – iesniegts kopējs pieteikums EUREKA projektam.

1.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

Zinātniskais virziens “Robotu vadības sistēmas” un “intelektuālie roboti” 
saskan ar analogu nosaukumu studiju kursiem bakalaurantūrā, maģistrantūrā 
un doktorantūrā.
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Zinātniskais virziens “e-medicīna” saskan ar studiju kursiem “Medicīnas 
elektroniskās un datorizētās sistēmas medicīnā” , “datoru tehnoloģijas biome-
dicīnā” un “datorizēta lēmuma pieņemšana medicīnā”. 

2. inFoRMāCiJas TeHnoLoģiJas 
insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Jānis gRabis
adrese: sētas iela 1–400, Rīga
Tālrunis: 67089594
e-pasts: grabis@rtu.lv
Mājaslapa: http://iti.rtu.lv/lv

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • informācijas tehnoloģija lēmumu atbalsta sistēmās (asoc. prof. L. aleksejeva).
 • intelektuālās skaitļošanas metodes datu ieguvē (asoc. prof. L. aleksejeva).
 • intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas (asoc. prof. L. aleksejeva).
 • projektu vadības informācijas sistēmas (doc. s. bērziša).
 • datizraces un zināšanu atklāšanas lietojums bioinformatikā (prof. a. bo-

risovs).
 • Mākslīgie neironu tīkli (vad. pētn. J. Čižovs).
 • Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu modificēšana un uzturēšana 

(prof. J. grabis).
 • sistēmu integrācija un no konteksta atkarīgas sistēmas (doc. J. kampars).
 • Mākoņdatošana un mērogojamu adaptācijas algoritmu izstrāde (doc. 

J. kampars).
 • vizuālu interaktīvu imitācijas modelēšanas sistēmu izstrādes metodika 

(asoc. prof. a. Lektauers).
 • ģeogrāfiskajā informācijā sakņotas imitācijas modelēšanas (ģeosimulāci-

jas) metodika (asoc. prof. a. Lektauers).
 • augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas CUda lietišķais lietojums 

(asoc. prof. a. Lektauers).
 • Metaheiristiskā optimizācija (prof. g. Merkurjeva).
 • imitācijas modelēšanā un metamodelēšanā sakņotā optimizācija (prof. 

g. Merkurjeva).
 • diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija (prof. 

J. Merkurjevs).

informācijas  
tehnoloģijas institūts

Modelēšanas un 
imitācijas katedra

vadības informācijas 
tehnoloģijas katedra
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 • Uz imitācijas modelēšanas balstīta loģistikas sistēmu vadība (prof. J. Mer-
kurjevs).

 • Uz imitācijas modelēšanas balstīta sarežģītu sistēmu ilgtspējīga vadība 
(prof. J. Merkurjevs).

 • Lielo datu apjomu un datu plūsmu apstrāde un analīze ar mašīnapmācī-
bas metodēm (doc. s. paršutins).

 • Loģistikas informācijas tehnoloģijas un sistēmas (asoc. prof. a. Romānovs).
 • e-komercijas un vadības informācijas sistēmu modelēšana (asoc. 

prof. a. Romānovs).
 • Uzņēmumu modelēšana (asoc. prof. J. stirna).

2.3. peRsonāLs

3. att. informācijas tehnoloģijas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.  

Akadēmiskais
personāls

44%

Zinātni
apkalpojošais personāls

14%

Zinātnes
tehniskais personāls

14%

Zinātniskais personāls
28%

2.4. pēTnieCības ReZULTāTi

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • Fp7 ICT Programme Collaborative Project “Caas – Capability as a service 
for digital enterprises”. atbildīgā persona prof. J. grabis.

 • iTkC projekts “Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši soa 
principiem”. atbildīgā persona prof. J. grabis.

 • RTU projekts “grafisko procesoru bāzēta pieeja liela mēroga sabiedriskā 
transporta sistēmu augstas veiktspējas imitācijas modelēšanai un vizua-
lizācijai”, 01.06.2014.–31.05.2015. projekta vadītājs asociētais profesors 
a. Lektauers.

 • eiropas ietvarprogrammas CosT projekts “innovation in intelligent 
Management of Heritage buildings (i2MHb)”, CosT action Td1406., 
06.05.2015.–05.05.2016. RTU koordinatore prof. g. Merkurjeva.

 • valsts pētījumu programmas 2.2.1. “nākamās paaudzes informāci-
jas un komunikāciju tehnoloģiju (ikT) pētniecības valsts programma 
(NexIT)” 3.  projekts “sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi 
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 tautsaimniecībā” (izpildītājs, apakšprojekts “veikt pētījumus un izstrādāt 
inovatīvus risinājumus viedo transporta sistēmu tematikā” 2014.–2017. g.). 
atbildīgā persona prof. J. Merkurjevs.

 • RTU projekts “imitācijas modelēšanā sakņotas piemērotības ainavas ana-
līzes pielietošana sarežģītu sistēmu optimizācijā”, 01.06.2014.–31.05.2015. 
projekta vadītājs vadošais pētnieks v. boļšakovs.

2.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. bērziša, s., bravos, g., Cardona gonzalez, T., Czubayko, U., espana, s., 
grabis, J., Henkel, M., Jokste, L., kampars, J., koc, H., kuhr, J., Llorca, C., 
Loucopoulos, p., pascual, R., pastor, o., sandkuhl, k., simic, H., stirna, J., 
valverde, F., Zdravkovic, J. Capability driven development: an approach 
to designing digital enterprises. Business & Information Systems Engine-
ering, 2015, vol. 57, iss. 1, pp. 15–25. issn 2363-7005; e-issn 1867-0202; 
doi: 10.1007/s12599-014-0362-0

2. dorogovs, p., Romānovs, a. overview of government e-service security 
Challenges. in: proceedings of the 2015 ieee 3rd Workshop on advances 
in information, electronic and electrical engineering, Latvia, Riga, novem-
ber 13–14, 2015. piscataway: ieee, 2015, pp. 1–5. isbn 978-1-5090-1201-5; 
doi: 10.1109/aieee.2015.7367316

3. grabis, J., Chandra, C. design and simulation of process improvement scena-
rios. in: proceedings of 29th european Conference on Modelling and simulation 
(eCMs 2015), bulgaria, albena, 26–29 May, 2015, v.M. Mladenov et al. (eds). 
varna: european Council for Modeling and simulation, 2015, pp. 359–363. isbn 
978-0-9932440-0-1; e-isbn 978-0-9932440-1-8; doi: 10.7148/2015-0359

4. grabis, J., sandkuhl, k. (eds) proceedings of the Caise 2015 Forum at 
the 27th international Conference on advanced information systems en-
gineering co-located with 27th international Conference on advanced in-
formation systems engineering (Caise 2015), vol. 1367. aachen: RWTH, 
2015, 244 p.  issn 1613-0073

4. att. informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko publikāciju  
skaits 2015. gadā.

  

 

Nodaļas zinātniskās
monogrāfijās

Promocijas darbi

Publikācijas RTU
zinātniskajos rakstos 2

Publikācijas zinātnisko
rakstu krājumos 1

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti konferenču
tēžu krājumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas 1

1

1

3

15

24
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5. grabis, J., sandkuhl, k., stamer, d. international eRp teaching case: de-
sign and experiences. Lecture Notes in Business Information Processing, 
2015, vol. 241, pp. 131–150.

6. grabis, J., stirna, J. advanced Context processing for business pro-
cess execution adjustment. in: advanced information systems engine-
ering Workshops: Caise 2015 international Workshops, sweden, stock-
holm, 8–9 June, 2015. springer international publishing, 2015, pp. 15–26. 
isbn 978-3-319-19242-0; e-isbn 978-3-319-19243-7; issn 1865-1348; 
doi: 10.1007/978-3-319-19243-7_2

7. grabis, J., sandkuhl, k., stammer, d. Collaborative Teaching of eRp 
systems in international Context. in: proceedings of the 17th international 
Conference on enterprise information systems, spain, barcelona, 27–30 
april, 2015. barcelona, 2015, pp. 196–205. doi:  10.13140/Rg.2.1.4131.9847

8. espana, s., grabis, J., Henkel, M., koc, H., sandkuhl, k., strina, J., Zdravko-
vic, J. strategies for Capability Modelling: analysis based on initial expe-
riences. in: advanced information systems engineering Workshops: Caise 
2015 international Workshops: proceedings, sweden, stockholm, 8–9 June, 
2015. Heidelberg: springer, 2015, pp. 40–52. isbn 978-3-319-19242-0; e-is-
bn 978-3-319-19243-7; issn 1865-1348; doi:  10.1007/978-3-319-19243-7_4

9. Jokste, L. Towards a Model of Context-aware Recommender system. in: 
proceedings of the Caise 2015 Forum at the 27th international Conferen-
ce on advanced information systems engineering co-located with 27th 
international Conference on advanced information systems engineering 
(Caise 2015), sweden, stockholm, 8–12 June, 2015. stockholm: CeUR 
Workshop proceedings, 2015, pp. 145–152. issn 1613-0073

10. Mensahs, p., Merkurjevs, J., Longo, F. Using iCT in developing a Resilient 
supply Chain strategy. Procedia Computer Science, 2015, 43, pp. 101–108. 
issn 1877-0509; doi: 10.1016/j.procs.2014.12.014

11. Merkurjeva, g., boļšakovs, v. simulation-based Fitness Landscape analy-
sis and optimisation of Complex problems. Technological and Economic 
Development of Economy, 2015, vol. 21, iss. 6, pp. 899–916. issn 2029-4913; 
e-issn 2029-4921; doi: 10.3846/20294913.2015.1107654

12. Merkurjeva, g., Merkurjevs, J., sokolov, b., potryasaev, s., Zelensov, v., Lek-
tauers, a. advanced River Flood Monitoring, Modelling and Forecasting. 
Journal of Computational Science, 2015, vol. 10, pp. 77–85. issn 1877-7503; 
doi: 10.1016/j.jocs.2014.10.004

13. Merkurjeva, g., boļšakovs, v. integrated solutions for delivery planning 
and scheduling in distribution Centres. in: applied simulation and op-
timization in Logistics, industrial and aeronautical practice. M. Mujica 
Mota, i. de La Mota, d. guimarans serrano (eds). new York dordrecht 
London: springer international publishing, 2015, pp.  135–168. isbn 978-
3-319-15032-1; e-isbn 978-3-319-15033-8; doi: 10.1007/978-3-319-15033-8

14. Merkurjeva, g., Merkurjevs, J., Romānovs, a., sokolov, b., potryasaev, s. an 
innovative Framework for integrated space-ground Monitoring. in: 7th 
international Conference on Computational intelligence, Communication 
systems and networks, CiCsyn2015, Riga, Latvia, 3–5 June 2015. d. al-
dabass, Y. Merkuryev, a. Romanovs, g. Merkuryeva (eds). Riga: ieee, 2015, 
pp. 20–24. isbn 978-1-4673-7016-5

15. Merkurjevs, J., Zeņina, n., Romānovs, a. intelligent Transport Measures as 
a Component of Cyber-physical systems: Case study for adazi City. in: 
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proceedings of the 17th international Conference on Harbor, Maritime & 
Multimodal Logistics Modelling and simulation, italy, bergeggi, 21–23 sep-
tember, 2015. genova: diMe Universita di genova, 2015, pp. 57–65. isbn 
978-88-97999-49-2; e-isbn 978-88-9799-58-4

16. plinere, d., borisovs, a., aleksejeva, L. interaction of software agents in 
the problem of Coordinating orders. in: automatic Control and Computer 
sciences, 1 september, Riga: 2015, vol. 49, iss. 5, pp. 268–276.

17. al-dabass, d., Merkurjevs, J., Romānovs, a., Merkurjeva, g. Welcome Mes-
sage from the general Chairs. in: 7th international Conference on Com-
putational intelligence, Communication systems and networks (CiCsyn 
2015), Latvia, Riga, 3–5 June, 2015. d. al-dabass, Y. Merkuryev, a. Roma-
novs, g. Merkuryeva (eds). Los alamitos: ieee Computer society, 2015, 
article number 7311115. isbn 978-1-4673-7016-5

18. Romānovs, a., navakauskas, d. Welcome Message from the aieee 2015 
Chairs. in: proceedings of the 2015 ieee 3rd Workshop on advances in in-
formation, electronic and electrical engineering, Latvia, Riga, 13–14 no-
vember, 2015. piscataway: ieee, 2015. isbn 978-1-5090-1201-5

19. Šūpulniece, i., bērziša, s., poļaka, i., grabis, J., Meiers, e., ozoliņš, e. sour-
ce Code driven decomposition of object-oriented Legacy systems: a 
systemic Literature Review and Research outlook. in: product-Focused 
software process improvement: 16th international Conference (pRoFes 
2015), italy, bolzano, 2–4 december, 2015. Cham: springer international 
publishing, 2015, pp. 328–334. isbn 978-3-319-26843-9; e-isbn 978-3-319-
26844-6; doi: 10.1007/978-3-319-26844-6

20. Zeņina, n., Romānovs, a., Merkurjevs, J. Modelling based approach for 
attracted Transport Readiness Trips estimation to the site. International 
Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2015, 
vol. 9, pp. 410–417. issn 1998-0140

2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • Rostokas universitāte (vācija), pētījumi eRp sistēmu apmācības jomā.
 • stokholmas Universitāte (Zviedrija), kopīga pētījumu īstenošana.
 • barselonas autonomā universitāte (spānija), sadarbība studiju jomā.
 • Haseltas Universitāte (beļģija), sadarbība studiju jomā.
 • vildavas Lietišķo zinātņu universitāte (vācija), sadarbība studiju jomā.
 • Lēbenes universitāte (austrija), sadarbība studiju jomā.
 • otto-von-guericke Universitāte (vācija), sadarbība studiju jomā.
 • krievijas Zinātņu akadēmijas informātikas un automātikas institūts pē-

terburgā SPIIRAS (krievija), kopīgi zinātniskie projekti.
 • nacionālās zinātņu akadēmijas apvienotais informātikas problēmu insti-

tūts (baltkrievija, Minska), sadarbība zinātnes jomā.
 • viļņas ģedimina tehniskā universitāte (Lietuva), sadarbība zinātnes jomā.
 • Matemātikas un informātikas institūts (Lietuva), sadarbība zinātnes jomā.
 • azerbaidžānas valsts naftas akadēmija (azerbaidžāna), intelektuālo sis-

tēmu pētījumu laboratorija, sadarbība zinātnes jomā.
 • imanuela kanta baltijas federālā universitāte (krievija), sadarbība studiju 

un zinātniskajā jomā.
 • ekonomikas un kultūras augstskola, sadarbība studiju jomā.
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 • sia MYECO, sadarbība studiju jomā.
 • Rēzeknes Tehnoloģiskā akadēmija, sadarbība studiju jomā.
 • Exigen Services Latvia, sadarbība studiju jomā.
 • sia Tele2 Shared Service Center, sadarbība studiju jomā. 
 • Rimi Baltic, sadarbība studiju jomā.
 • SEB Trygg Liv holding AB, Rīgas filiāle, sadarbība studiju jomā.
 • SEB banka, sadarbība studiju jomā.
 • Swedbanka, sadarbība studiju jomā.
 • Visma, sadarbība studiju jomā un kopīgi pētniecības projekti.
 • Tieto, sadarbība studiju projektu jomā.
 • Accenture, Latvijas filiāle, sadarbība studiju jomā.
 • as Latvenergo, sadarbība studiju jomā.
 • sia Latvijas mobilais telefons, sadarbība studiju jomā.
 • sia AgirVision, sadarbība studiju jomā.
 • sia Solvers, sadarbība studiju jomā.

2.7. inFRasTRUkTūRa 

 • Licence mācību līdzeklim Arena. 
 • Licence statistisko datu apstrādes programmatūrai MiniTab.
 • Licence procesu modelēšanas programmatūrai IGafx Process 2013.
 • portatīvais dators HP ProBook 450.
 • portatīvais dators HP ProBook 650.
 • portatīvais dators Lenovo E550.
 • portatīvais dators Dell Latitude E5440.
 • galda dators Capital NEO – 2 gab.
 • Monitors Samsung S23C650D – 3 gab.
 • planšetdators Dell venue 11 pro.
 • planšetdators Sony SGP611.
 • dators Raspberry Pi2 Modell B.
 • kopētājs SHARP AR- 6020N.

2.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

 • 2014.–2017. g. Latvijas valsts pētījumu programmas “nākamās paaudzes 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (ikT) pētniecības valsts prog-
ramma (NexIT)” projekta “sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi 
tautsaimniecībā” ietvaros veiktie zinātniskie un eksperimentālie pētījumi 
tika izmantoti mācību procesā:
 - veiktie pētījumi mūsdienu kiberfizikālu medicīnisko sistēmu jomā no-

slēdzās ar izveidotu kiberfizikālu sistēmu lietošanas stratēģijas iz-
strādi medicīnas iestādēm, kas tika atspoguļota zinātniskā publikāci-
jā (skorobogatjko, a., Romānovs, a., kuņicina, n. state of the art in 
the Healthcare Cyber-physical systems. Information Technology and 
Management Science, vol. 17, 2014, pp. 126–131), nodaļā zinātniskā 
monogrāfijā (gatavots publikācijai “sensoru tīklu un signālu apstrā-
des pielietojumi tautsaimniecībā”, RTU izdevniecība, 2016) un izcili 
aizstāvētā RTU maģistra darbā (a. skorobogatjko “kiberfizikālu sis-
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tēmu  lietošanas stratēģijas izstrāde medicīnas iestādēm”, aizstāvēts 
2015. g. RTU iTi, atzīme “izcili”);

 - veikto pētījumu inovatīvo risinājumu viedo transporta sistēmu jomā 
zinātniskie un praktiskie rezultāti tika izmantoti RTU iTi mācību kursos 
“Loģistikas informācijas sistēmas” (3 kp) un “information Technology 
in Logistics” (4 kp), veidojot transportēšanas sistēmas modelēšanai 
veltīto laboratorijas nodarbību pamatu.

 • Maģistrantūras un doktorantūras līmeņa veiktie zinātniskie un eksperi-
mentālie pētījumi iT drošības un risku pārvaldības jomā tika atspoguļoti 
vairākās zinātniskās publikācijās (dorogovs, p., Romānovs, a. overview 
of government e-service security challenges. in: proceedings of the 2015 
ieee 3rd Workshop on advances in information, electronic and electrical 
engineering, Latvia, Riga, 13–14 november 2015. ieee, 2015, pp. 1–5.; do-
rogovs, p. e-service security Challenges: availability, integrity, Confidenti-
ality. Baltic Journal of Modern Computing, vol. 4 (2016), no. 1, 68–78), pre-
zentēti vairākās konferencēs (AIEEE’2015 – p. dorogovs; RTU 57. studentu 
konferencē – o. podziņš), kā arī izmantoti maģistrantūras mācību kursā 
“informācijas Tehnoloģijas pārvaldība” (2 kp) kā pamats lekciju materiā-
liem par pētījuma tēmām.

 • Maģistrantūras studenti studiju kursā “projektēšanas laboratorija” apgūst 
pētīšanas metodes, izmantojot institūta pētnieku izstrādāto pētījumu un 
publikāciju piemērus. studiju kursā studenti sagatavo zinātnisku publikā-
ciju, un labākās publikācijas ir publicētas RTU zinātnisko rakstu krājumā: 
 - Medvedska, o., bērziša, s. selection of software development project 

Lifecycle Model in government institution. Information Technology and 
Management Science, no. 18, 2015, pp. 5–11.; 

 - ancveiere, i., gailite, i., gailite, M., grabis, J. software delivery Risk 
Management: application of bayesian networks in agile software de-
velopment. Information Technology and Management Science, no. 18, 
2015, pp. 62–69.;

 - Rasnacis, a., bērziša, s. adaptation of agile project Management Me-
thodology for project Team. Information Technology and Management 
Science, no. 18, 2015, pp. 122–128. 

2.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

 • 2015. gada 19. janvārī RTU zinātnieki saņēma LZa apbalvojumu par gada 
sasniegumu zinātnē. sešiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) infor-
mācijas Tehnoloģijas institūta zinātniekiem Latvijas Zinātņu akadēmija 
pasniegusi apbalvojumu par nozīmīgu veikumu zinātnē – integrētās inte-
lektuālās platformas izveidi vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam. 
kopumā apbalvojumus saņēma divpadsmit izcilākie zinātniskie sasniegu-
mi Latvijā 2014. gadā. sistēmu izveidoja un balvu saņēma RTU profesors, 
akadēmiķis Jurijs Merkurjevs, asociētais profesors arnis Lektauers, pro-
fesore gaļina Merkurjeva, docente Jūlija petuhova, asociētais profesors 
andrejs Romānovs un docents Jānis Zvirgzds.

 • 23.04.2015. notika iTi pasniedzēju intensīvais mācību seminārs, ko va-
dīja spēles “The Fresh Connection” izstrādātājs Stefan Hoogervorst no 
uzņēmuma Inchainge B.V. septiņi studiju programmas “informācijas 
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 tehnoloģija” mācībspēki ieguva “The Fresh Connection” instruktora serti-
fikātus. spēli plānots ieviest studiju programmā “informācijas tehnoloģi-
ja” 2015./2016. mācību gadam. 

 • 03.06.2015.–05.06.2015. RTU notika starptautiskā konference “CiC-
syn2015 seventh international Conference”, “Computational intelligence, 
Communication systems and networks”. konferencē piedalījās zinātnieki 
no Lielbritānijas, asv, Japānas, Ķīnas, indijas, Malaizijas, nepālas, kip-
ras, somijas, portugāles beļģijas, saūda arābijas un Latvijas (http://cic-
syn2015.info/).

 • 2015. gada 16. septembrī Latvijas nacionālajā bibliotēkā norisinājās pa-
sākums “ZibiT”, kurā tika apbalvoti jaunie iT talanti – Latvijas Universitā-
tes Fonda sadarbībā ar Exigen Services Latvia un Accenture Latvia rīkotā 
Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu kon-
kursa uzvarētāji. pasākums vienuviet pulcēja septiņus Latvijas augstskolu 
studentus un pasniedzējus. Trešo vietu bakalaura kategorijā ieguva karīna 
Timošenkova no Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “infor-
mācijas tehnoloģija” ar pētījumu “Tīmeklī bāzētu gps sekošanas sistēmu 
lietošana sabiedriskā transporta risinājumos” (vadītājs arnis Lektauers). 
autore izpētīja gps sekošanas sistēmu iespējas sabiedriskajā transportā 
un izstrādāja tīmekļa vietnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu 
meklēšanai.

 • 2015. gada 10. un 11. jūnijā vadības informācijas tehnoloģijas katedrā no-
tika   Erasmus+ projekta “innovative strategic partnership for european 
higher education” (ISPEHE) BEP platformas grupas sanāksme. sanāksmē 
piedalījās pārstāvji no RTU, ekonomikas un kultūras augstskolas, Integ-
rated Business Institute (Maķedonija), University of Ljubljana (slovēnija), 
University of Pavia (itālija). no vadības informācijas tehnoloģijas katedras 
projektā piedalījās solvita bērziša.

 • RTU projekts “inFRoM” augstu novērtēts starptautiskā mērogā. Rīgas 
Tehniskās universitātes profesora Jurija Merkurjeva zinātniskā vadībā īs-
tenotais pārrobežu sadarbības projekts “integrēta intelektuāla platforma 
pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam” (“inFRoM”) iegu-
vis augstu atzinību no igaunijas–Latvijas–krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas apvienotā tehniskā sekretariāta. programmas noslēguma pa-
sākumos projekts atzīts par labāko nominācijās “Labākais projekta risinā-
jums”, “ieguldījums nākotnē un projekta attīstības iespējas”, kā arī “Labākā 
projekta vadība”, kurā šo augsto novērtējumu ieguvusi RTU projektu pārval-
dības departamenta projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu 
vadītāja Marija nikipelova, sniedzot profesionālu atbalstu RTU zinātnie-
kiem un projekta sadarbības partneriem. kopumā programmā tika īstenoti 
50 pārrobežu sadarbības projekti. projektā RTU informācijas tehnoloģijas 
institūta zinātnieki sadarbībā ar kolēģiem no krievijas Zinātņu akadēmijas 
sanktpēterburgas informātikas un automatizācijas institūta izveidojuši iT 
platformu, kas, apstrādājot satelīta datus un iedzīvotāju sniegto informāci-
ju, palīdz prognozēt dabas objektu izmaiņas, tādas kā plūdu draudus, mežu 
ugunsgrēkus, teritoriju piesārņojumu, kā arī monitorēt un analizēt situāci-
jas attīstību, lai tā kalpotu kā instruments pašvaldību darbiniekiem lēmumu 
pieņemšanas procesā. projekts izstrādāts, pateicoties eiropas savienības 
igaunijas–Latvijas–krievijas pārrobežu sadarbības programmas eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. g. finansējumam.
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3. LieTiŠĶās MaTeMāTikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. math. andrejs koLiŠkins
adrese: daugavgrīvas iela 2, Rīga
Tālrunis: 67089586
e-pasts: andrejs.koliskins@rtu.lv
Mājaslapa: http://ditfimk.weebly.com/

3.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

3.2. ZināTniskie viRZieni

 • Šķidruma plūsmu stabilitāte un lietojumi hidraulikā (prof. a. koliškins).
 • virpuļstrāvas metodes matemātiskie modeļi (prof. a. koliškins, prof. i. vo-

lodko).
 • siltuma pārneses procesu modelēšana (prof. i. iltiņš).
 • stohastiskie diferenciālvienādojumi (prof. J. Carkovs, prof. k. Šadurskis, 

prof. a. Matvejevs).
 • siltuma pārneses procesu modelēšana (prof. i. iltiņš, asoc. prof. M. iltiņa).
 • aktuārmatemātika (prof. g. petere).
 • skaitliskās metodes (asoc. prof. n. budkina).
 • ekonometrija (asoc. prof. v. ajevskis).

3.3. peRsonāLs

5. att. Lietišķās matemātikas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.  

Akadēmiskais
personāls

70%

Zinātni apkalpojošais
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

7%

Zinātniskais personāls
10%

Lietišķās  
matemātikas  

institūts

inženiermatemātikas 
katedra

varbūtību teorijas 
un matemātiskās 

statistikas katedra
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E3.4. pēTnieCības ReZULTāTi

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • LZp sadarbības projekts 623/2014 “virpuļveida plūsmas: modelēšana un 
izmantošana enerģijas pārveidošanas tehnoloģijās, jaunu ierīču projektē-
šanā, jaunu tehnisku risinājumu iegūšanā un vides aizsardzībā”.

3.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. koliskina, v., kolyshkin, a. Mathematical model for eddy current testing 
of metal plates with two cylindrical flaws. in: proceedings of 15th ieee in-
ternational conference on environment and electrical engineering, Rome, 
italy, 10–13 June, 2015, pp. 374–377.

2. iltiņš, i., iltiņa, M., kolyshkin, a. asymptotic analysis of non-parallel insta-
bility of shallow mixing layers with variable friction. in: proceedings of the 
14th international conference on applied Mathematics (apLiMaT 2015), 
3–5 February, 2015, slovak University of Technology, bratislava, pp. 400–
405.

3. budkina, n., asmuss, s., breidaks, J. on a problem of smoothing Histo-
polation under additional Restrictions. in: 14th international Conference 
on applied Mathematics (apLiMaT 2015): proceedings, slovakia, bratisla-
va, 3–5 February, 2015. bratislava: institute of Mathematics and physics, 
2015, pp. 20–30.

4. budkina, n., asmuss, s. on some generalization of smoothing problems. 
Mathematical Modelling and Analysis, 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 311–328.

5. gehsbargs, a., krjačko, v. on predator-prey population dynamics under 
stochastic switched Living Conditions. in: proceedings of the 14th inter-
national scientific Conference engineering for Rural development, Latvia, 
Jelgava, 20–22 May, 2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2015, 
pp. 242–249.

6. Carkovs, J., goldšteine, J. Mean square Lyapunov exponents for Linear 
Markov switched difference equations with near to Constant Coeffi-
cients. in: proceedings of the 14th Conference on applied Mathematics 
apLiMaT 2015, slovakia, bratislava, 3–5 February, 2015. bratislava: slo-
vak University of Technology in bratislava, publishing House of sTU, 2015, 
pp. 158–166.

6. att. Lietišķās matemātikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

  

3

6

12

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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7. Carkovs, J., Matvejevs, a. on stochastic Resonance in pipeline, induced by 
pulsed Fluid Flow. in: proceedings of the 14th Conference on applied Mat-
hematics apLiMaT 2015, slovakia, bratislava, 3–5 February, 2015. bratis-
lava: slovak University of Technology in bratislava, publishing House of 
sTU, 2015, pp. 167–174.

8. Carkovs, J., Šadurskis, k. Markov switched difference equations of in-
vestment Risk analysis. in: proceedings of the 14th Conference on app-
lied Mathematics apLiMaT 2015, slovakia, bratislava, 3–5 February, 2015. 
bratislava: slovak University of Technology in bratislava, publishing House 
of sTU, 2015, pp. 175–190.

9. pavļenko, o., pola, a., Carkovs, J. diffusion approximation of a poisson 
Model for Cumulative excess Returns. Cybernetics and Systems Analysis, 
2015, vol. 51, iss. 5, pp. 772–781.

10. puckovs, a., Matvejevs, a. volatility forecasting with wavelet neural ne-
tworks. in: proceedings of the 14th Conference on applied Mathematics 
apLiMaT 2015, slovakia, bratislava, 3–5 February, 2015. bratislava: slo-
vak University of Technology in bratislava, publishing House of sTU, 2015, 
pp. 644–657.

3.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Zinātniskie pē-
tījumi: šķidruma mehānika, šķidruma plūsmu stabilitāte, nestacionāro 
plūsmu modelēšana. pēdējo 15 gadu laikā kopā ar HKUST pētniekiem pub-
licēti deviņi raksti a līmeņa žurnālos (Journal of Fluid Mechanics, Physics 
of Fluids, Journal of Hydraulic Engineering, Mechanics Research Commu-
nications).

 • Tallinn University of Technology. Zinātniskie pētījumi: virpuļstrāvas meto-
des matemātiskie modeļi, elektriski vadošo materiālu kvalitātes kontrole. 
2016. g. ir pieņemti publikācijai divi raksti kopā ar pētniekiem no Tallinas 
Tehnoloģiju universitātes.

3.6. inFRasTRUkTūRa 

 • iegādāti četri jauni datori.

3.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

kursos “augstākā matemātika” un “skaitliskās metodes” ir iekļautas sada-
ļas par es projekta rezultātiem Fp7 programmas ietvaros. ir aplūkoti mode-
lēšanas algoritmi, kas saistīti ar virpuļstrāvas metodes realizāciju un elektriski 
vadošo izstrādājumu kvalitātes kontroli. 
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E4. LieTiŠĶo daToRsisTēMU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Jānis eidUks
adrese: daugavgrīvas 2, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089548
e-pasts: ldi@cs.rtu.lv
Mājaslapa: http://ldi.cs.rtu.lv/

4.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

4.2. ZināTniskie viRZieni

Ldi profilējas zinātniskajiem pētījumiem jomā “visaptverošais intelekts 
viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai” ar apakšvirzieniem, kas 
atbalsta gan programmatūras, gan aparatūras viedo sistēmu izstrādi:

 • mākslīgais intelekts (intelektuāli aģenti, mašīnapmācība, zināšanu inže-
nierija, ontoloģijas, daudzkritēriju optimizācija un citas jomas);

 • robotika (autonomas intelektuālās sistēmas, daudzu robotu sistēmas, au-
tonomi roboti);

 • programmatūras inženierija, programmatūras projektēšanas, izstrādes 
un testēšanas rīki un metodes, tajā skaitā objektorientētā programmatū-
ras izstrādes pieeja un programmatūras drošība;

 • modeļos, tajā skaitā formālos modeļos, balstītas programmatūras izstrā-
de (modeļvadāma arhitektūra);

 • sarežģītu sistēmu struktūras un funkcionālā modelēšana un izmantošana 
sistēmu izstrādē;

 • e-mācības, tajā skaitā intelektuālas datorizētas apmācības sistēmas;
 • tīmekļa tehnoloģijas un modelēšana intelektuālu sistēmu kontekstā;
 • datu bāzes, to izstrādes automatizācija;
 • lietišķie pētījumi viedo sistēmu pielietojumiem dažādās tautsaimniecības 

jomās (lauksaimniecība, apdrošināšana, finanšu sistēmas, e-pārvalde, lo-
ģistikas sistēmas, militārā joma u.c.).

Lietišķo datorsistēmu 
institūts

Lietišķo 
datorzinātņu 

katedra

programmatūras 
inženierijas katedra

Mākslīgā intelekta un 
sistēmu inženierijas 

katedra
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4.3. peRsonāLs

4.4. pēTnieCības ReZULTāTi

4.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

es un starptautiskās programmas
 • Erasmus+ Lifelong Learning Programme projekts ETN FETCH “Future edu-

cation and Training in Computing: How to support learning at anytime 
anywhere” 539461-LLp-1-2013-1-bg-eRasMUs-enW (2013.–2016.  g.). 
projekta vadītājs no RTU puses – prof. J. grundspeņķis. 
projekta mērķis ir ieviest izglītībā inovatīvas tehnoloģijas, tādas kā mo-
bilās ierīces, sociālie tīkli, interaktīvi rīki utt., un izstrādāt integrētu vidi 
izglītībai datorzinātnes nozarē. divi galvenie rezultāti, kurus plānots 
sasniegt šajā projektā, ir eiropas līmeņa stratēģiskais ietvars un eiro-
pas līmeņa novērtēšanas ietvars izglītībai datorzinātnes nozarē.

 • eiropas komisijas 7. ip projekts eINTERASIA “iCT Transfer Concept for dis-
semination and Local exploitation of eU Research Results in Central asian 
Countries” (2013.–2015. g.). projekta vadītājs – prof. L. novickis; izpildītāji: 
jaun. progr. inž. v. ponomarenko, zin. as. M. sotņičoks, prof. J. grundspeņ-
ķis, doc. e. Lavendelis.
pētniecības rezultāti 2015. gadā: 
 - kravu transportēšanas portāls un grāfu modeļi;
 - uz multiaģentiem balstītā kravu izsole; 
 - virtuālā izstāžu zāle.

 • baltijas–vācijas augstskolu biroja finansētais projekts “improvement of 
iT-security in enterprises based on process analysis and Risk patterns“ 
2015. gadā sadarbībā ar Tartu Universitāti (igaunija) un Rostokas Univer-
sitāti (vācija). projekta dalībniece – prof. M. kirikova.  
pētniecības rezultāti 2015. gadā: izstrādāta jauna pieeja drošības pra-
sību iegūšanai no biznesa procesu modeļiem.

7. att. Lietišķo datorsistēmu institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos. 

Akadēmiskais
personāls

42%

Zinātni apkalpojošais
personāls

12%

Zinātnes tehniskais
personāls

17%

Zinātniskais personāls
29%
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 • programmas Erasmus+ “stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības 
un jaunatnes jomās” līdzfinansētā projekta “Collaboration and innova-
tion for better, personalized and iT-supported Teaching — Colibri” (2014.–
2017. g.). vadītāja no RTU puses – prof. M. kirikova. 
pētniecības rezultāti 2015. gadā: izstrādāta un aprobēta apmācības 
pieeja, kas sevī apvieno gan e-izglītību, gan tiešu un attālinātu grupas 
darbu, gan sadarbību ar industrijas pārstāvjiem. RTU izstrādāta arī 
iezīmju modelī sakņota metode daudzveidības atspoguļošanai šajā 
projektā.

LZp fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
 • LZp projekts 342/2012 “Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai 

programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu 
pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām” (2013.–2016. g.). projek-
ta vadītājs – prof. J.grundspeņķis. 
pētniecības rezultāti 2015. gadā:
 - izpētītas servisu orientētas arhitektūras (soa) un izstrādātas reko-

mendācijas to integrēšanai daudzaģentu sistēmas arhitektūrā; 
 - izstrādāta daudzaģentu sistēmas, ontoloģijas un soa integrēšanas 

metode, integrēšanas koncepcija un tai atbilstošā ietvara prototips;
 - izstrādāts programmatūras prototips, kas realizē lietišķās intelektu-

ālās programmatūras konfigurācijas uzturēšanu un pārvaldību, kā arī 
vairāki semantiskā tīmekļa servisi. informācijas cirkulācijas pētījumos 
galvenā uzmanība tika pievērsta darba sistēmu atspoguļošanas savie-
tojumam ar uzņēmumarhitektūru un biznesa procesu modeļiem, kā arī 
tika mēģināts veidot savietojumu ar laika modeli;

 - veikta sākotnējo transformācijas likumu kopas UML diagrammu vei-
došanai korekcija un papildināšana ar jauniem likumiem;

 - rīkam BrainTool izvirzītas papildu prasības modeļu apmaiņai;
 - pētīta un aprobēta cēloņu/seku (topoloģisko) attiecību ieviešana un 

attēlošana topoloģiskajā funkcionēšanas modelī;
 - izstrādāti semantiskā tīmekļa servisi, kas ir integrēti ar e-loģistikas 

portāla eLOGMAR (www.elogmar.eu) funkcionalitāti.
valsts pētījumu programmas projekts

 • valsts pētījumu programma “kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un bio-
fotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai” (sopHis). projekts nr. 2 
“Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas 
tehnoloģijas” (nr. 10-4/vpp-4/11) no 2014. g. apakšprojekta vadītājs – 
prof. J. grundspeņķis. 
pētniecības rezultāti 2015. gadā: 
 - izstrādāta jauna formāla zināšanu struktūru transformācijas metode 

un algoritms;
 - iegūti pirmie rezultāti konceptu karšu (zināšanu struktūru veids) for-

mālas analīzes metodes izstrādē, kas pamatojas uz sistēmu teorijā 
lietotajiem sistēmu sarežģītības novērtēšanas kritērijiem;

 - veikti daudzaģentu sistēmu (das) un aģentos sakņotu emocionāli in-
telektuālu mācību sistēmu zināšanu struktūru pētījumi ar mērķi tās 
iekļaut kopējā repozitorijā, kā arī izstrādāts konceptuāls ietvars zinā-
šanu struktūru atjaunināšanai un apmācībai das;

 - izstrādāta zināšanu struktūru un procesu savietojamības identifikā-
cijas pieeja;
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 - izstrādāts ietvars (angl. FREEDOM), kas operacionālus biznesa proce-
sus ieskauj gan no tā attīstīšanas, gan vadības viedokļa, tādējādi vei-
dojot pamatu nepārtrauktai procesu attīstībai nepieciešamo prasību 
inženierijai;

 - izstrādāta problēmspecifisku informācijas avotu dokumentu savstar-
pējās atbilstības noteikšanas metode, kas aprobēta uz izglītības pro-
cesiem;

 - eksperimentēts ar procesu drošības šablonu un biznesa procesu sa-
vietošanu un izstrādāta nepārtraukta informācijas drošības audita 
pieeja;

 - izstrādāti semantiskā tīmekļa servisi, kas anotē informāciju, kura tiek 
saņemta no eLOGMAR e-loģistikas portāla (www.elogmar.eu) pieeja-
miem parastiem tīmekļa servisiem;

 - semantiskā tīmekļa tehnoloģijas ir integrētas programmatūras kon-
figurācijas pārvaldības pieejā, lai uzlabotu informācijas atkārtotu iz-
mantošanu, integrēšanu un izmantošanu spriešanā.

veiktajiem pētījumiem ir nodrošināta publicitāte gan ar zinātniskajiem 
rakstiem, gan ar uzstāšanos konferencēs, kā arī ar promocijas un maģistra 
darbiem. projekta īstenošanas laikā bijusi sadarbība gan ar uzņēmumiem, gan 
universitātēm no Latvijas, Lietuvas, igaunijas, norvēģijas, vācijas, kazahstā-
nas un Uzbekistānas.

RTU pēTnieCības pRoJekTi
 • daudzu robotu telpu uzkopšanas sistēmas. atbildīgā persona: asoc. prof.

agris ņikitenko. sadarbības partneris: Robotic Solutions.
pētniecības rezultāti 2015. gadā: izstrādāts un praktiski realizēts 
robotizētas sistēmas prototips, kā arī atbilstoša robota vadības 
programmatūra.

 • Robotizētas liellopu barības “piestumšanas” sistēmas izstrāde. atbildīgā 
persona: asoc. prof. agris ņikitenko. sadarbības partneris: Ogres Piens.
pētniecības rezultāti 2015. gadā: izstrādāts un praktiski realizēts barī-
bas galda kārtošanas robots, kas šobrīd tiek attīstīts par daudzu robo-
tu sistēmas sastāvdaļu. 

sadaRbības pRoJekTi
 • iesaiste individuālā pētījuma nr. 1.2 “procesu vadības ieviešana vēsturiska-

jās sistēmās un pārsistēmās” aktivitāšu īstenošanā, eiropas Reģionālā un 
attīstības fonda projekta “informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kom-
petences centrs” nr. kC/2.1.2.1.1/10/01/001 ietvaros veicot pētniecības 
aktivitātes. sadarbībā ar sia Visma Enterprise 2015. g. vadītāja no RTU 
puses – prof. M. kirikova. dalībnieki – g. alksnis, ē. asņina, a. Finke.

 • CosT akcijas nr. iC1303 AAPELE: Architectures, Algorithms and Platforms 
for Enhanced Living Environments. Latvijas pārstāvji vadības komitejā ir 
e. Lavendelis un a. ņikitenko.

4.4.2. LīgUMdaRbi

 • L8200 – sia RoboticSolutions līgumdarbs.
 • L8207 – sia AutoMed līgumdarbs.
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4.4.3. paTenTi

 • Latvijas patenta pieteikums nr. p-15-113 no 23.10.2015 “Mobilu robotu aku-
mulatoru uzlādes ierīces kontakts”.

4.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

Raksti pilna teksta konferenču rakstu krājumos
1. Lavendelis, e. extending the MasiTs Methodology for general purpose 

agent oriented software engineering. in: proceedings of the 7th interna-
tional Conference on agents and artificial intelligence (iCaaRT), portugal, 
Lisbon, 10–12 January, 2015. Lisbon, 2015, pp. 157–165. isbn 978-989-758-
073-4

2. Fernandez Cespedes, k., osis, J., alksnis, g. Lessons Learned by using 
the integrated domain Modeling Toolset. in: enase 2015: proceedings of 
the 10th international Conference on evaluation of novel approaches to 
software engineering, spain, barcelona, 28–30 april, 2015, pp. 352–363. 
isbn 978-989-758-100-7

3. ovčiņņikova, v., asņina, ē. The algorithm of Transformation from UML 
sequence diagrams to the Topological Functioning Model. in: proceedings 
of 10th international Conference on evaluaton of novel approaches to 
software engineering, spain, barcelona, 29–30 april, 2015. portugal: 
 sciTepress, 2015, pp. 377–384. isbn 978-989-758-100-7

4. nazaruka, ē., ovčiņņikova, v. specification of decision-making and 
Control Flow branching in Topological Functioning Models of systems. 
in: enase 2015: proceedings of the 10th international Conference 
on evaluation of novel approaches to software engineering, spain, 
barcelona, 29–30 april, 2015, pp.  364–373. isbn 978-989-758-100-7; 
doi: 10.5220/0005479903640373

5. solomencevs, a., osis, J. The algorithm for getting a UML Class diagram 
from Topological Functioning Model. in: proceedings of 10th international 
Conference on evaluaton of novel approaches to software engineering, 
spain, barcelona, 29–30 april, 2015. portugal: sciTepress, 2015, pp. 341–
351. isbn 978-989-758-100-7

8. att. Lietišķo datorsistēmu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

Nodaļas zinātniskās
monogrāfijās

Promocijas darbi

Publikācijas RTU
zinātniskajos žurnālos

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas 1

1

4

5

28

20
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6. bartusevičs, a., novickis, L. Model-based approach for implementation of 
software Configuration Management process. in: ModeLsWaRd 2015: 
proceedings of the 3rd international Conference on Model-driven engi-
neering and software development, France, angers, 9–11 February, 2015. 
Lisbon: sciTepress, 2015, pp. 177–184. isbn 978-989-758-083-3

7. alksnis, g., asņina, ē., Finke, a., kirikova, M. Lessons Learned from expe-
rimental prototype development for kpi acquisition and Modeling from 
Legacy eRp systems, sweden, stockholm, 8–9 June, 2015. springer berlin 
Heidelberg, 2015, pp. 155–170. isbn 978-3-319-24625-3; e-isbn 978-3-319-
24626-0; doi: 10.1007/978-3-319-24626-0_12

8. kirikova, M. Work systems paradigm and Frames for Fractal architectu-
re of information systems. in: information systems engineering in Com-
plex environments, Caise Forum 2014, Thessaloniki, greece, 16–20 June, 
2014. selected extended papers. springer international publishing, 2015, 
pp. 165–180. doi: 10.1007/978-3-319-19270-3_11

9. gramste, i., darģis, M., peņicina, L. Towards a Method for integrated se-
mi-automated business process and Regulations Compliance Manage-
ment for Continuous Requirements engineering. in: CeUR Workshop pro-
ceedings, germany, essen, 23 March, 2015. essen, 2015, pp. 25–33. issn 
1613-0073

10. petroviča, s. Tutoring and assessment through games and emoti-
ons. in: proceedings of the 7th international Conference on Compu-
ter supported education, vol.  1, portugal, Lisbon, 23–25 May, 2015. 
Lisbon: sciTepress, 2015, pp.  539–544. isbn 978-989-758-107-6; 
doi: 10.5220/0005447605390544

11. sandkuhl, k., Matulevičius, R., kirikova, M., ahmed, n. integration of iT-
security aspects into information demand analysis and patterns. in: pro-
ceedings of the biR 2015 Workshops and doctoral Consortium co-located 
with 14th international Conference on perspectives in business informa-
tics Research (biR 2015), estonia, Tartu, 26–28 august, 2015. Tartu: Uni-
versity of Tartu, 2015, pp. 36–47. issn 1613-0073

12. kirikova, M. Modeling for viability. in: perspectives in business informatics 
Research: 14th international Conference (biR 2015): proceedings, estonia, 
Tartu, 26–28 august, 2015. Cham: springer international publishing, 2015, 
pp. 265–272. isbn 978-3-319-21914-1; e-isbn 978-3-319-21915-8; issn 
1865-1348; doi: 10.1007/978-3-319-21915-8_18

13. Lavendelis, e. Responsibility area based task allocation method for homo-
geneous multi robot systems. in: 8th international Workshop on Wireless 
sensor, actuator and Robot networks, WisaRn 2014, benidorm, spain, 
22–27 June, 2014. LnCs vol. 8629. springer, 2015, pp. 232–245. isbn: 978-
366246337-6

14. pudāne, M., Lavendelis, e. Collaborative Human-Like Multi agent systems: 
an overview. in: proceedings of 9th international Conference on intelli-
gent systems and agents, spain, Las palmas, 22–24 July, 2015. Las pal-
mas, 2015, pp. 211–215. isbn 978-989-8533-39-5

15. kalibatiene, d., vasilecas, o., Rima, a., birzniece, i., Rudzājs, p. a Resource 
Model for the Rule-based dynamic business process Modelling and si-
mulation. in: eURosis Conference proceedings esM 2015, great britain, 
Leicester, 26–28 october, 2015. Leicester, 2015, pp. 36–41. isbn 978-90-
77381-90-8
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16. nikiforova o., sukovskis U., gusarovs k. application of the Two-Hemis-
phere Model supported by brainTool: Football game simulation. aip 
Conference proceedings, international Conference on numerical analysis 
and applied Mathematics 2014, iCnaaM 2014, greece, 22–28 september 
2014, vol. 1648, 2015, article number 310004.

nodaļa zinātniskā monogrāfijā
17. osis, J., asņina, ē. is Modeling a Treatment for the Weakness of softwa-

re engineering? in: Handbook of Research on innovations in systems and 
software engineering. v. díaz, J. Cueva Lovelle, b. garcía-bustelo (eds). 
Hershey, pa: igi global, 2015, pp.  411–427. isbn 9781466663596; e-isbn 
9781466663602; doi:10.4018/978-1-4666-6359-6

publikācijas zinātniskajos žurnālos
18. Zdravkovic, J., stirna, J., kirikova, M., karagiannis, d., Winter, R. advanced 

enterprise Modeling. Business & Information Systems Engineering (BISE), 
2015, vol. 57(1), pp. 1–2. doi: 10.1007/s12599-014-0367-8

19. birzniece, i., Rudzājs, p., kalibatiene, d., vasilecas, o., Rencis, e. application 
of interactive Classification system in University study Course Compa-
rison. Informatics in Education, 2015, vol. 14, no. 1, pp. 13–34. issn 1648-
5831; doi: 10.15388/infedu.2015.02

20. anohina-naumeca, a. Justifying the usage of concept mapping as a tool 
for the formative assessment of the structural knowledge of engineering 
students. Knowledge Management and E-Learning, vol.  7, iss. 1, March, 
2015, pp. 56–72. issn 20737904

4.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sadaRbības LīgUMi
 • noslēgts sadarbības līgums starp RTU un Almaty Management University 

(Kazakhstan); atbildīgā persona – prof. L. novickis.
 • parakstīts nodomu protokols starp diTF un uzņēmumu Accenture Latvia 

par sadarbību izglītības un zinātnes jomā; atbildīgā persona – prof. L. no-
vickis.

daLība konFeRenČU vadības koMiTeJās
Mārīte kirikova

 • vadības komitejas locekle un priekšsēdētāja – The 14th International Con-
ference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2015), August 
26–28, 2015, Tartu, Estonia. 

 • vadības komitejas locekle, programmu komitejas līdzpriekšsēdētāja – The 
27th International Conference on Advanced Information Systems Engineer-
ing (CAiSE’15), 8–12 June 2015, Stockholm, Sweden. 

 • vadības komitejas locekle – The 8th IFIP WG 8.1 working conference on 
the Practice of Enterprise Modelling (PoEM 2015), November 10–12, 2015, 
Valencia, Spain.

 • vadības komitejas locekle – The 19th East-European Conference on Advan-
ces in Databases and Information Systems (ADBIS’2015), September 8–11, 
2015, Poitiers, France. 
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Jānis osis
 • organizācijas komitejas loceklis un līdzpriekšsēdētājs speciālajā sekcijā – 

Special Session on Model-Driven Innovations for Software Engineering – 
MDI4SE 2015, April 29, 2015, Barcelona, Spain, within the “10th Internatio-
nal Conference on Evaluation of Novel Software Approaches to Software 
Engineering – ENASE 2015”.

gundars alksnis 
 • organizācijas komitejas loceklis un līdzpriekšsēdētājs speciālajā sekcijā – 

Special Session on Model-Driven Innovations for Software Engineering – 
MDI4SE 2015, April 29, 2015, Barcelona, Spain, within the “10th Internatio-
nal Conference on Evaluation of Novel Software Approaches to Software 
Engineering – ENASE 2015”.

Leonīds novickis 
 • eINTERASIA starptautiskās konferences priekšsēdētājs – EU and Central 

Asian Countries Cooperation in Innovative IT Solutions, Knowledge and 
Technology Transfer, August 26–27, 2015, Almaty, Kazakhstan.

daLība konFeRenČU pRogRaMMU koMiTeJās
1. ieee 3rd workshop on advances in information, electronic and electrical 

engineering (aieee’2015), november 13–14, 2015, Riga, Latvia – alla ano-
hina-naumeca.

2. ieee 9th international Conference on Research Challenges in information 
science, May 13–15, 2015, athens, greece – Mārīte kirikova.

3. international Conference “eU and Central asian Countries Cooperation 
in innovative iT solutions, knowledge and Technology Transfer,” august 
26–27, 2015, almaty, kazakhstan – viktorija ponomarenko. 

4. international Conference on advanced technology & sciences (iCaT’15), 
august 4–7, 2015, antalya, Turkey – Jānis grundspeņķis, alla anohina-nau-
meca.

5. international Conference on e-Learning, september 11, 2015, berlin, ger-
many – alla anohina-naumeca.

6. international Conference on exploring service science 1.5, February 4–6, 
2015, porto, portugal – Mārīte kirikova.

7. international Conference on virtual and augmented Reality in education 
(vaRe 2015), november 19–21, 2015, Mexico – Jānis grundspeņķis, Leonīds 
novickis.

8. international Workshop on Model driven innovations for software engi-
neering (Mdi4se 2015) in conjunction with 10th international Conferen-
ce on evaluation of novel approaches to so software engineering, april 
29–30, 2015, barcelona, spain – Jānis osis, gundars alksnis, ērika asņina.

9. The 10th international Conference on evaluation of novel approaches 
to software engineering (enase 2015), april 29–30, 2015, barcelona, 
spain – Jānis osis.

10. The 10th international Conference on software engineering advances (iC-
sea 2016), november 15–20, 2015, barcelona, spain – oksana ņikiforova.

11. The 11th annual Future business Technology Conference (FUbUTeC 2015), 
april 27–29, 2015, portugal, Lisbon – Leonīds novickis.

12. The 12th international Conference on distributed Computing and artifi-
cial intelligence (dCai’15), June 3–5, spain – egons Lavendelis.



 87

D
AT

o
R

zI
N

āT
N

E
S

  U
N

 IN
fo

R
M

ā
c

Ij
A

S
  T

E
h

N
o

lo
ģ

Ij
A

S
 f

A
K

U
lT

āT
E

13. The 14th international Conference on intelligent software Methodologies, 
Tools and Techniques (soMeT 2015), september 15–17, 2015, naples, italy – 
Mārīte kirikova.

14. The 14th international Conference on perspectives in business informatics 
Research (biR 2015), august 26–28, 2015, Tartu, estonia – Mārīte kirikova.

15. The 16th international Conference on business process Modeling, deve-
lopment and support in conjunction with Caise’15 (bpMds’2015), June, 
8–12, 2015, stockholm, sweden – Mārīte kirikova.

16. The 16th international Conference on Computer systems and Technolo-
gies (CompsysTech’15), June 25–26, 2015, dublin, ireland – Jānis grund-
speņķis, Mārīte kirikova, alla anohina-naumeca, gundars alksnis, ērika 
asņina.

17. The 17th ieee Conference on business informatics (Cbi2015), July 13–16, 
Lisbon, portugal – Mārīte kirikova.

18. The 17th international Conference on enterprise information systems 
(iCeis 2015) in conjunction with enase 2015 and gisTaM 2015, april 27–
30, 2015, barcelona, spain – Mārīte kirikova.

19. The 18th international Conference on business information systems (bis 
2015), June 24–26, 2015, poznań, poland – Mārīte kirikova.

20. The 19th east-european Conference on advances in databases and infor-
mation systems (adbis’2015), september 8–11, 2015, poitiers, France – 
Mārīte kirikova.

21. The 19th international Conference on engineering education (iCee 2015), 
July 20–24, 2015, Zagreb, Croatia – Larisa Zaiceva.

22. The 19th Multi-conference on systemics, Cybernetics and informatics: 
WMsCi 2015, orlando, Florida, Usa, July 12–15, 2015 – pāvels Rusakovs.

23. The 1st Workshop on Continuous Requirements engineering (CRe’15), 
March 23, 2015, essen, germany – Jānis grundspeņķis, Mārīte kirikova.

24. The 2nd int. Workshop on advances in services design based on the no-
tion of Capability (asdenCa 2015), June 8–12, 2015, stockholm, swe-
den – Mārīte kirikova.

25. The 2nd international Workshop on Capability-oriented business informa-
tics (Cobi), July 16, 2015, Lisbon, portugal, in conjunction with the 17th 
ieee Conference on business informatics – Mārīte kirikova.

26. The 2nd kes international Conference on smart education and e-Lear-
ning (seeL-2015), June 17–19, 2015 sorrento, italy – Larisa Zaiceva.

27. The 27th international Conference on advanced information systems en-
gineering (Caise’15), June 8–12, 2015, stockholm, sweden – Mārīte kiri-
kova.

28. The 3rd international Workshop on ontologies and information systems 
(Wois2015), in conjunction with 14th international Workshop on business 
informatics Research, biR2015, august 26–28, 2015, Tartu, estonia – Mārī-
te kirikova.

29. The 5th international e-learning Conference (eConF 2015), october 18–
20, 2015, Manama, kingdom of bahrain – alla anohina-naumeca.

30. The 6th Workshop on business and iT alignment (biTa 2015), bis 2015, 
in conjuction with 18th international Conference on business information 
systems, 24–26 June 2015, poznań, poland – Mārīte kirikova.



88 

31. The 7th asian Conference on intelligent information and database 
systems (aCiids 2015), March 23–25, 2015, bali, indonesia – Jānis grund-
speņķis.

32. The 7th international Conference on advanced Cognitive Technologies 
and applications (CogniTive 2015), March 22–27, 2015, nice, France – 
alla anohina-naumeca.

33. The 7th international Conference on Computational Collective intelligen-
ce Technologies and applications (iCCCi 2015), september 21–23, 2015, 
Madrid, spain – Jānis grundspeņķis.

34. The 7th international Conference on Mobile, Hybrid, and on-line Learning 
(eLmL-2015), February 22–27, 2015, Lisbon, portugal – natālija prokofjeva.

35. The 8th iFip Wg 8.1 working conference on the practice of enterprise 
Modelling (poeM 2015), november 10–12, 2015, valencia, spain – Mārīte 
 kirikova.

36. The 8th sigsand/pLais eurosymposium on systems analysis and de-
sign information systems: development, applications, education, sep-
tember 25, 2015, gdańsk & sopot, poland – Mārīte kirikova.

37. The 8th Workshop on information Logistics and knowledge supply 
(iLog2015) in conjunction with 14th international Workshop on business 
informatics Research, biR2015, august 26–28, 2015, Tartu, estonia – Mārī-
te kirikova.

38. The 9th international Conference on e-Learning, Las palmas de gran 
 Canaria, spain, July 21–24, 2015 – pāvels Rusakovs.

39. The 9th international Conference on intelligent systems and agents (isa 
2015), July 22–24, 2015, Las palmas de gran Canaria, spain – alla anohi-
na-naumeca, egons Lavendelis.

ŽURnāLU RaksTU ReCenZēŠana
Jānis grundspeņķis

 • Engineering Science and Technology: an International Journal.
 • Technological and Economic Development of Economy.
 • Автоматика и вычислительная техника.
 • Complex Systems Informatics and Modelling Quarterly (CSIMQ).

Leonīds novickis 
 • RTU zinātniskā žurnāla “datorsistēmas” (2015/17) sējumu redaktors.

Mārīte kirikova
 • International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD) – 

žurnāla starptautiskās rakstu redakcionālās novērtēšanas padomes locekle.
 • RTU Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly (CSIMQ) žur-

nāla rīkotājredaktore.
 • Business and Information Systems Engineering (BISE) žurnāla speciālizde-

vuma viesredaktore.
oksana ņikiforova

 • Scientific Journal of Riga Technical University “Applied Computer Systems” 
redkolēģijas locekle, rīkotājredaktore.

ērika asņina
 • Complex Systems Informatics and Modelling Quarterly (CSIMQ) žurnāla 

rakstu ārējā recenzente.
 • Business & Information Systems Engineering – the International Journal of 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK žurnāla raksta uzaicinātā recenzente.
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E4.6. inFRasTRUkTūRa

programmatūras inženierijas katedra:
 • galda dators Intel Core i5 – 3 gab.;
 • portatīvais dators Dell Latitude 3440 – 1 gab.

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra:
 • CNC programmējams darbagalds studentiem un nelielu dabu veikša-

nai ar mīkstajiem metāliem, koku un plastikātiem;
 • portatīvais datori Lenovo ThinkPad Edge E550 – 3 gab.; 
 • printeris CANON i-SENSYS LBP7780Cx Color Laser Printer – 2 gab.; 
 • projektors (datu/video) EPSON EB-W22 – 3 gab.;
 • galda dators Capital NEO GX24 EIS G3250 (16 gb, 1 Tb HDD, dvd, 

Windows8 .1) – 3 gab.; 
 • monitors Samsung LCD S24C650DW (24”, 1920 x 1200, Led) – 3 gab.; 
 • galda dators Capital NEO GX24 EIS Intel Xeon E3-1246v3 – 1 gab.

4.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • studiju kursa “Mākslīgā intelekta pamati” tēmas “Mākslīgā intelekta sa-
sniegumi atsevišķās jomās” ietvaros 2015. gada 21. septembrī lekcijas laikā 
uzstājās RTU Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras zināt-
niskais personāls, stāstot par katedras zinātniskajiem sasniegumiem ro-
botikā (robotika kā mākslīgā intelekta lietojuma virziens, a. ņikitenko un 
e. Lavendelis) un intelektuālu mācību sistēmu izstrādē (sasniegumi inte-
lektuālu mācību sistēmu jomā, J. grundspeņķis). studentiem tika sniegta 
informācija gan par katedras izstrādnēm un paveiktajiem projektiem kat-
rā no iepriekš minētajām jomām, gan arī par iespēju studentiem iesaistī-
ties aktuālajos pētījumos.

 • baltijas–vācijas augstskolu biroja finansētā projekta “improvement of 
iT-security in enterprises based on process analysis and Risk patterns” 
problēmas ir risinātas maģistra darbos “biznesa procesos sakņotu drošī-
bas aspektu iekļaušana uzņēmumarhitektūrā” un “informācijas drošības 
audita metode biznesa procesu informācijas plūsmām”. projekta rezultāti 
ir izmantoti priekšmetā “projektu kvalitātes vadība”.

 • programmas Erasmus+ “stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības 
un jaunatnes jomās” līdzfinansētā projekta “Collaboration and innovation 
for better, personalized and iT-supported Teaching — Colibri” problēmas 
tika risinātās maģistra darbā “iT risinājumi daudzveidības pārvaldībai hib-
rīdajā e-apmācībā”.

 • vpp SOPHIS un LZp projektu rezultāti ir izmantoti dažādos studiju priekš-
metos:
 - “Lietišķo datorsistēmu programmatūra” – semantiskā tīmekļa teh-

noloģijas, tīmekļa pakalpojumi, programmatūras konfigurācijas me-
todes;

 - “e-biznesa risinājumi” – tīmekļa portālu izstrādes piemēri (www.elog-
mar.eu, www.einterasia.com).

 • LZp projekta rezultāti tīmekļa tehnoloģijas jomā ir izmantoti mācī-
bu līdzeklī (M. Uhanova. programmēšana valodā vba un vb.neT. RTU 
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i zdevniecība, 2015, 111 lpp. isbn 978-9934-10-731-3), kas tiek izmantots 
studiju priekšmetā “datormācība”.

 • 7. ip projekta eINTERASIA rezultāti tiek izmantoti studiju priekšmetā “Lie-
tišķas programmatūras zinātniskais seminārs” (arī ārzemju studentiem): 
VR (Virtual Reality)-Based eksponāti, kas ir ievietoti stendos RTU BONITA 
Showroom.

4.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

oRganiZēTie ZināTniskie pasākUMi
 • eiropas savienības 7. ip starptautiskā projekta eINTERASIA (koordinators 

prof. L. novickis) noslēguma konference – 2015. gada 26.–28. augustā al-
mati (kazahstānā).

 • eiropas savienības 7. ip starptautiskā projekta eINTERASIA (koordinators 
prof. L. novickis) kārtējā partneru sanāksme – 2015. gada 11.–15. maijā 
Taškentā (Uzbekistānā).

 • eiropas savienības 7. ip starptautiskā projekta eINTERASIA (koordinators 
prof. L. novickis) kārtējā partneru sanāksme – 2015. gada 11.–14. martā 
viļņā (Lietuvā). 

 • konferences speciālā sesija: “special session on Model-driven innovations 
for software engineering – Mdi4se 2015”, “10th international Conference 
on evaluation of novel software approaches to software engineering – 
enase 2015”, april 29, 2015, barcelona, spain (J. osis, g. alksnis). 

 • “The 27th international Conference on advanced information systems 
engineering (Caise’15)”, June 8–12, 2015, stockholm, sweden (M. kiriko-
va – programmu komitejas līdzpriekšsēdētāja).

apbaLvoJUMi
 • profesoram L. novickim tika piešķirts nosaukums “RTU goda darbinieks”.

svaRīgākie noTikUMi
 • viens no 7.ip starptautiskā projekta eINTERASIA (“iCT Transfer Con-

cept for adaptation, dissemination and Local exploitation of european 
 Research Results in Central asia”, koordinators prof. L. novickis) rezultā-
tiem ir sadarbības līgums starp Rīgas Tehnisko universitāti un Almaty Ma-
nagement University (AlmaU), kuru 2015. gada novembrī parakstīja RTU 
rektors L. Ribickis un AlmaU rektors a. kozhakhmetov. 

 • parakstīts nodomu protokols starp diTF un uzņēmumu Accenture Lat-
via par sadarbību izglītības un zinātnes jomā (atbildīgā persona – prof. 
L. novickis), kura mērķi: pilnveidot pasniegto studiju priekšmetus, ņemot 
vērā mūsdienu darba dēvēju pieprasījumu; iesaistīt fakultātes darbiniekus 
uzņēmuma Accenture Latvia kvalifikācijas celšanas kursu, konferenču, se-
mināru apmeklēšanā.

 • ir sekmīgi pabeigts 7. ip projekts eINTERASIA (www.einterasia.eu).
 • prof. M. kirikova ir kļuvusi par starptautiskās konferences BIR (Internatio-

nal Conference on Perspectives in Business Informatics Research) vadības 
komitejas priekšsēdētāju.
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 • doc. v. Žuravļovs sekmīgi nokārtoja eksāmenu un saņēma sertifikātu Pro-
ject Management Professional (sertifikāta nr. 1882285) pasaules bezpeļņas 
profesionālajā apvienībā projektu pārvaldībā Project Management Institute.

 • e. Lavendelis ir recenzentu komisijas loceklis džordža giralta (Georges Gi-
ralt) balvai par 2015. gada labāko doktora disertāciju robotikas jomā eiropā.

5. vides ModeLēŠanas CenTRs

direktors: vad. pētnieks, Dr. sc. ing. aivars spaLviņŠ
adrese: daugavgrīvas 2, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089511
e-pasts: emc@cs.rtu.lv
Mājaslapa: http://www.emc.rtu.lv/index_lv.htm

5.1. ZināTniskie viRZieni

 • pazemes un virszemes ūdens plūsmas un to piesārņojumu dinamikas mo-
delēšana (vadošais pētnieks aivars spalviņš).

5.2. peRsonāLs

Zinātniskais personāls
100%

9. att. vides modelēšanas centrā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

5.3. pēTnieCības ReZULTāTi

5.3.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dina-
mika klimata ietekmē (evidenT)” apakšprojekts nr. 5.3 “pazemes ūdeņu 
modelēšana”: pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantoša-
nai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta 
pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri).
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5.3.2. LīgUMdaRbi

 • Materiālu sagatavošana par Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LaMo piln-
veidošanas starprezultātiem to novērtēšanai un izmantošanai LvģMC 
ūdens resursu plāna optimizācijai un praktiskas nozīmes problēmu risinā-
šanai ar datormodelēšanas līdzekļiem.

5.3.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. spalvins, a., slangens, J., Lace, i., aleksans, o., krauklis, k. improvement 
of hydrogeological models: a case study. International Review on Model-
ling and Simulations (I.RE.MO.S.), praise Worthy prize, naples, italy, vol. 8, 
no. 2, april 2015, pp. 266–276.

2. spalvins, a., slangens, J., Lace, i., krauklis, k., aleksans, o. Upgrading of 
the hydrogeological model of Latvia. in: 29th european Conference on Mo-
delling and simulation (eCMs 2015). varna, bulgaria, 26–29 May, 2015. 
Conference proceedings, 2015, pp. 87–93.

3. spalvins, a., aleksans, o., Lace, i. improving of transmissivity maps for 
hydrogeological model of Latvia. in: 15th international multidisciplinary 
scientific geoconference (sgeM 2015), 18–24 June, 2015, albena, bulgaria. 
Conference proceedings, 2015, vol. 1, pp. 667–684.

10. att. vides modelēšanas centra zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

3

1

1

1

3

Publikācijas internetā

RTU zinātniskie žurnāli

Publikācijas RTU
zinātniskajos žurnālos

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

5.4. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība 

 • Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemes fakultāte 
 • valsts sia Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LvģMC)
 • sia Eiroprojekts
 • sia Vides konsultāciju birojs
 • personu apvienība INTERGEO
 • Lietuva, as Grota
 • vācija, Dresden Institute of Technology 
 • Ukraina, Ternopil National Ivan Puluj Technical University
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 • darba stacija HP Z1 G2 Workstation, viss-vienā dators ar SUSE Linux En-
terprise Desktop 11 Worldwide operētājsistēmu.

 • portartīvais dators HP Probook 450 G1 ar Windows 8.1 operētājsistēmu.
 • Monitori: S23C650D (Led, 23”) – 2 gab.; S24C650DW SSG (LCd, 24”) – 

1 gab.
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Dekāns: profesors, Dr. sc. ing.  
jurģis poRIņŠ

E-pasts: jurgis.porins@rtu.lv
Tālrunis: 67089280

eLekTRonikas Un  
TeLekoMUnikāCiJU  
FakULTāTe

04

straujais datu apjoma pieaugums un nepieciešamība pēc piekļuves infor-
mācijai ir noteikuši pēdējo desmitgadu aktuālāko uzdevumu gan tehnoloģiju 
izstrādātājiem, gan ražotājiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem. informā-
cijai jābūt pieejamai pēc iespējas īsākā laikā jebkurā vietā, tādēļ informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju (ikT) nozare nepārtraukti attīstās. nākamās 
paaudzes ikT sistēmas integrē viedās elektronikas, lietotājam draudzīga 
 programmnodrošinājuma un energoefektīvu telekomunikāciju sistēmu risinā-
jumus, kas nākotnē spēs nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem jaunus un 
inovatīvus pakalpojumus. Šāds plašs pakalpojumu klāsts nav iedomājam bez 
lielas ietilpības fiziskās pārraides vides, kuru nodrošinās nākamās paaudzes 
šķiedru optikas un mikroviļņu sakaru sistēmas. ar šo sistēmu izpēti un realizā-
ciju nodarbojas elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (eTF) zinātnieki, 
ņemot vērā to, ka aizvien būtiskāku lomu iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienā 
ieņem lietu interneta (ioT) risinājumi. viens no būtiskiem ioT attīstības virzie-
niem ir vides monitorings. eTF pētnieki savu pētījumu ietvaros aktīvi attīsta 
mobilos sensoru tīklus, meklē risinājumus bezvadu sensoru tīklu mezglu auto-
nomās darbības nodrošināšanai, kā arī uzlabo globālās satelītu navigācijas sis-
tēmu precizitāti. pētījumos iegūtās zināšanas efektīvi tiek integrētas mācību 
procesā.
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
profesors, Dr. sc. ing. vjačeslavs bobRovs
e-pasts: vjaceslavs.bobrovs@ rtu.lv
Tālrunis: 27896246

adrese: āzenes iela 12, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089245
e-pasts: etf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.etf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Fakultātes pētniecības virzieni 

pētniecības virziens %

Jaunākās paaudzes šķiedru optikas pārraides sistēmu un to 
elementu konstrukciju realizācija

30

nākamās paaudzes mikroviļņu sakaru sistēmu izstrāde, 
novērtējums un jauno radiofrekvenču diapazonu lietojamība, 
plānošana un optimizācija

10

Telekomunikāciju tīklu un sistēmu matemātiskā modelēšana, 
to resursu un darbības optimizācijas uzdevumu risinājumi un 
mākslīgā intelekta metožu izpēte un lietošana tīklu vadības un 
pārvaldības uzdevumos

10

kompleksā pieeja bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās 
darbības nodrošināšanai vides monitoringa jautājumos

25

globālās satelītu navigācijas sistēmu precizitātes pētījumi 15

Mobilo sensoru tīklu pētījumi un to veiktspējas novērtēšana 10

1. RadioeLekTRonikas insTiTūTs

direktors: Dr. sc. ing. dmitrijs pikUĻins
adrese: āzenes iela 12, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089087
e-pasts: dmitrijs.pikulins@rtu.lv
Mājaslapa: http://etf.rtu.lv/

elektronikas un 
telekomunikāciju 

fakultāte

Telekomunikāciju 
institūts

Radioelektronikas 
institūts

Transporta  
elektronikas un 

telemātikas katedra

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
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1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • sprieguma impulsveida pārveidotāju nelineārā dinamika un elektromag-
nētiskās saderības uzlabošana.

 • sakaru sistēmas un daudznesēju modulācija.
 • Ferītu kompleksā caurlaidība un nelineārās īpašības.
 • video pārraide Ad-Hoc tīklos.

2015. gada beigās Radioelektronikas institūta zinātniskā personāla kop-
sapulcē tika nolemts konsolidēt esošos pētniecības virzienus, apvienojot tos 
vienā:

 • kompleksā pieeja bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās darbības no-
drošināšanai vides monitoringa jautājumos.

1.3. peRsonāLs

1. att. Radioelektronikas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

Radioelektronikas 
institūts

Radioiekārtu 
katedra

elektroniskās 
aparatūras katedra

elektronikas  
pamatu katedra

Akadēmiskais
personāls

54%

Zinātni apkalpojošais
personāls

19%

Zinātnes tehniskais
personāls

5%

Zinātniskais personāls
22%
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1.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 
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1.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. ašmanis, g., stepins,  d., Ribickis, L., ašmanis, a. Modeling of Mutual 
Coupling between inductors. in: proceedings of 2015 ieee symposium 
on electromagnetic Compatibility and signal integrity, Usa, santa Cla-
ra, 15–20 March, 2015. silicon valley: ieee electromagnetic Compatibility 
society, 2015, pp. 294–299. isbn 978-1-4799-1992-5; doi:  10.1109/eMC-
si.2015.7107702

2. stepins, d., Huang, J. optimization of Modulation Waveforms for impro-
ved eMi attenuation in switching Frequency Modulated power Conver-
ters. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2015, vol. 13, no. 1, 
pp. 10–21. issn 1336-1376; e-issn 1804-3119; doi: 10.15598/aeee.v13i1.1142

3. gulbis, a., stepins, d., Maļinovska, d. nonlinear properties of soft Ferrites. 
Advanced Materials Research, 2015, vol. 1117, pp. 56–59. issn 1662-8985; 
doi: 10.4028/www.scientific.net/aMR.1117.56

4. pikuļins, d. The Complete bifurcation analysis of switching power Con-
verters with Feedback delays. in: 8th CHaos 2015 international Confe-
rence: book of abstracts, France, paris, 26–29 May, 2015. athens, 2015, pp. 
102–102. isbn 978-618-5180-00-3; e-isbn 978-618-5180-01-0

5. kušņins, R., semeņako, J., solovjova, T. determination of optimal pairs of 
Radii of dielectric samples for Complex permittivity Measurement of dis-
persive Materials. in: progress in electromagnetics Research symposium 
(pieRs 2015): proceedings, the Czech Republic, prague, 6–9 July, 2015. 
prague: The electromagnetics academy, 2015, pp. 2320–2325. isbn 978-1-
934142-30-1; issn 1559-9450

6. guzlēna, s., Šakale, g., Teteris, v., barloti, J., Tupureina, v., knite, M. Che-
miresistive voC sensor Materials based on silicone Rubber Composi-
tes. in: euronanoForum 2015, Latvia, Riga, June 10– 12, 2015. Riga, 2015, 
pp. 2e.-118.lpp.

7. Litviņenko, a., āboltiņš, a. Chaos based Linear precoding for oFdM. in: 
advances in Wireless and optical Communications (RTUWo 2015), Lat-
via, Riga, 5–6 november, 2015. Riga: ieee, 2015, pp.  1–5. e-isbn 978-1-
4673-7431-6; doi: 10.1109/RTUWo.2015.7365709

8. ahrens,  a., benavente-peces,  C., āboltiņš,  a. performance Comparison 
of svd- and gMd-assisted MiMo systems. in: advances in Wireless 
and optical Communications (RTUWo 2015), Latvia, Riga, 5–6 novem-
ber, 2015. Riga: 2015, pp.  1–8. e-isbn 978-1-4673-7431-6; doi:  10.1109/
RTUWo.2015.7365708

9. ašmanis,  g., stepins,  d., ašmanis,  a., Ribickis,  L. Mutual Couplings be-
tween eMi Filter Components. in: proceedings of 2015 ieee international 
symposium on electromagnetic Compatibility, germany, dresden, 16–22 
august, 2015. dresden: ieee electromagnetic Compatibility society, 2015, 
pp. 908–913. isbn 978-1-4799-6615-8; doi: 10.1109/iseMC.2015.7256286

10. pikuļins, d. The analysis of stability of switching power Converters ba-
sed on nonlinear dynamics. in: Riga Technical University 56th internatio-
nal scientific Conference. section: electronics: book of abstracts, Latvia, 
Riga, 16 october, 2015. Riga: RTU press, 2015, p. 2.

11. ašmanis, g., Ribickis, L., stepins, d., ašmanis, a. differential Mode П-type 
eMi Filter Modeling Using CsT MWs. in: Riga Technical University 56th 
international scientific Conference on power and electrical engineering 
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of Riga Technical University (RTUCon): proceedings, Latvia, Riga, 14–16 
october, Riga, 2015, pp. 145–149. isbn 978-1-5090-0334-1; e-isbn 978-1-
4673-9752-0; doi: 10.1109/RTUCon.2015.7343124

12. osmanis, k., Misāns, p. Mixed Light Modulation Mode application for 3d 
visualization system. in: Riga Technical University 56th scientific Confe-
rence, Latvia, Riga, 14–16 october, 2015. Riga: RTU press, 2015, p. 1.

13. stepins, d. an improved Control Technique of switching-Frequency-Mo-
dulated power Factor Correctors for Low THd and High power Factor. 
IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, vol 31, iss. 7, pp. 5201–5214. 
issn 0885-8993; doi: 10.1109/TpeL.2015.2478848

14. kolosovs, d., beķeris, e. Chaos Code division Multiplexing Communication 
system. in: proceedings of 7th international Conference on Computatio-
nal intelligence, Communication systems and networks (CiCsyn 2015), 
Latvia, Riga, 3–5 June, 2015. piscataway: ieee, 2015, pp. 65–70. isbn 978-
1-4673-7015-8; doi: 10.1109/CiCsyn.2015.22

15. artamonovs,  o., balodis,  g. Meshed patch antenna for portable UHF 
band Radio Communication devices. Elektronika ir elektrotechnika, 2015, 
vol. 21, no. 4, pp. 31–34. issn 1392-1215; e-issn 2029-5731; doi: 10.5755/
j01.eee.21.4.12778

16. Litviņenko, a., āboltiņš, a. on Modified Chua’s Circuit based Linear preco-
ding for oFdM systems. in: 1st international ieee Conference on advan-
ces in Wireless and optical Communications, Latvia, Riga, 5–6 november, 
2015. Riga: RTU press, 2015, pp. 23–40. isbn 978-9934-10-758-0

17. Cikovskis, L., slaidiņš, i. path selection Criteria for Multi-path Routing in 
Wireless ad-Hoc network. in: proceedings of advances in Wireless and 
optical Communications (RTUWo), Latvia, Riga, 5–6 november, 2015. 
Riga: RTU press, 2015, pp. 64–67. isbn 978-1-4673-7431-6

18. pikuļins, d. The Complete bifurcation analysis of switching power Con-
verters with switching delays. in: 8th Chaotic Modeling and simulation 
international Conference: Conference proceedings, France, paris, 26–29 
May, 2015. paris: isasT, 2015, pp. 541–549.

19. ponomarenko,  n., solovjova,  T., grizāns,  J. The Use of kramers-kronig 
Relations for verification of Quality of Ferrite Magnetic spectra. Electri-
cal, Control and Communication Engineering, 2015, no.  9, pp. 30–35. 
doi: 10.1515/ecce-2015-0009

2. att. Radioelektronikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā. 

1

4

4
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Publikācijas RTU
zinātniskajos žurnālos

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Raksti konferenču tēžu krājumos
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1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

pārskata periodā īstenotā sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām institū-
cijām Latvijā un ārvalstīs (pārrunas, kopīgie projekti, raksti utt.) ir dota tabulā.

Zinātniskās institūcijas/
uzņēmuma/pasākuma 
nosaukums

sadarbības veids Realizācijas laiks, 
persona

sia Letera Uzklausītas Letera vēlmes attiecībā uz 
elektronikas programmu

2014. g., a. gulbis

Huanzhong Institue of 
Science and Technology, 
Ķīna

kopīga publikācija:  
stepins, d., Huang, J. optimization of 
Modulation Waveforms for improved eMi 
attenuation in switching Frequency Modulated 
power Converters. Advances in Electrical and 
Electronic Engineering, March 2015, vol. 13, no. 1, 
pp. 10–21. issn 1336-1376

2014.–2015. g., 
d. stepins

sia VOLBURG pētniecības projekts “bezvadu, bezbateriju 
sensoru vadības sistēmas izstrāde”

2015. gada marts un 
maijs, J. Jankovskis

University of Gävle, se-
801 76 Gävle, Sweden. 
kontaktpersona: prof. Y. 
V. Shestopalov, University 
of Gävle, www.hig.se

Tiek gatavots kopējs projekts 01.11.2015.

European Commission 
DG CONNECT – Network 
Technologies Unit 

piedalīšanās  HaRp projekta 2. gada rezultātu 
novērtēšanā 

14.01.2015., 
a. Litviņenko

European Commission 
Research Executive 
Agency

piedalīšanās H2020-MSCA-RISE-2015 (Marie 
Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff 
Exchange ) konkursa pieteikumu novērtēšanā

22.06.2015.–
25.06.2015., 
a. Litviņenko

eiropas komisija Fp7 projekta “eMpHaTiC” 2. gada rezultātu 
novērtēšana

19.05.2015.

eiropas komisija Fp7 projekta “5gnoW” 2. gada rezultātu 
novērtēšana

24.06.2015.

Latvijas e-IRG grupa ilmārs slaidiņš, e-IRG Executive Board loceklis, 
piedalās sanāksmēs

01.07.2014.–
31.12.2015., i. slaidiņš

Rīgas Tehniskās koledžas 
valsts kvalifikācijas 
komisija

ilmārs slaidiņš novērtē topošo elektronikas 
speciālistu kvalifikācijas darbus.

29.01.2015., i. slaidiņš

sia Procenta M. Zeltiņš – līdzautors sia Procenta pētījumam 
par radiokanālu datu un video signālu pārraides/ 
uztveršanas attāluma palielināšanu zemes 
ekranējošā faktora ietekmes zonā, projekta 
“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas 
nozares kompetences centrs” ietvaros

09.2014.–01.07.2015., 
M. Zeltiņš
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dalība zinātnisko rakstu recenzēšanā un konferenču komitejās.
pārskata periodā akadēmiskais personāls ir piedalījies zinātnisko rakstu 

 recenzēšanā. apkopojums par to ir dots tabulā.

Vārds, uzvārds Recenzējamā žurnāla/konferences rakstu krājuma nosaukums
dmitrijs pikuļins •	 RTU žurnāls “electrical, Control and Communication engineering”

•	 kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāls “elektronika ir elektrotehnika” 
(3 recenzijas)

•	 “ieee Transactions on industrial electronics”
•	 “ieee poWeReng 2015” konference

Jānis Jankovskis •	 kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāls “elektronika ir elektrotehnika” 
(2 recenzijas)

deniss stepins •	 Žurnāls “ieee Trans. industrial electronics” (3 recenzijas)
•	 Žurnāls “ieee Trans. power electronics” (1 recenzija)
•	 Žurnāls “electronics” (issn:1450-5843) (1 recenzija)
•	 kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāls “elektronika ir elektrotehnika” 

(3 recenzijas)

elmārs bekeris •	 “ieee noRCas 15” (6 recenzijas)

artūrs āboltiņš •	 “iCaCCi-2015” (1 recenzija)
•	 “gsCiT’ 2015” (1 recenzija)
•	 “ieee spiCes 2015” (3 recenzijas)

ilmārs slaidiņš •	 “The 21st international Conference on information and software 
Technologies (iCisT 2015)”, kauņa, Lietuva (4 recenzijas)

•	 “RTUWo 2015. advances in Wireless and optical Communication” 
(4 recenzijas)

guntars balodis •	 BAASP2015 – 4th International Scientific Conference “baltic applied 
astroinformatics and space data processing”, ventspils, 07.2015. 
(1 recenzija)

prakse.lv, DEMOLA, 
Latvian IT cluster

sadarbība PRAXIS projekta ietvaros ar Lieni 
Rubinu no organizācijas prakse.lv, kristīni Zundi 
no Latvian IT Cluster (arī DEMOLA). 
publikāciju sagatavošana

2014. gada augusts 
un septembris, 
i. slaidiņš

J. Šīrs, g. dziļums un M. Zeltiņš izstrādājuši programmatūras un aparatūras kompleksu ēdnīcas 
pakalpojumu pasūtīšanai un izpildes kontrolei nbs ādažu militārajā bāzē.

J. Šīrs, g. dziļums un M. Zeltiņš izstrādājuši programmatūras un aparatūras kompleksu apmeklētāju 
un darbinieku pieejas kontrolei Latvijas nacionālajā bibliotēkā.

M. Zeltiņš veicis ekspertīzi – patērētās strāvas mērījumus dažādos darba režīmos biometriskajam 
skenerim MORPHO TOP100.

g. dziļums darbojas ar sia ADI kā servisa un nodrošinājuma vadītājs, kā arī projekta vadītājs projektā 
“vadītāja apliecību datu savākšana un apliecību izgatavošana”.
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1.6. inFRasTRUkTūRa 

struktūrvienība iegādātās vienības

Rei •	 Ansoft programmatūra

elektroniskās 
aparatūras 
katedra

•	 Agilent 1141A Differential probe – 1 gab.
•	 LISN ENV 216 – 1 gab.
•	 mērītājs Omicron Lab. Bode 100 – 1 gab.
•	 PCB frēzmašīnas iegāde (vnpC projekta ietvaros)

elektronikas 
pamatu katedra

•	 osciloskops 20 gHz
•	 osciloskops 2 gHz
•	 impedances analizators
•	 signālu fāžu nobīdes mērītājs
•	 galda darbstacijas un monitori – 10 gab.
•	 a1 krāsu ploteris
•	 lodēšanas stacija Ersa 550
•	 mikroviļņu laboratorijas aprīkojums
•	 deviņas grāmatas Fawwaz T. Ulaby, Umberto Ravioli 

“Fundamentals of applied electromagnetics (7th 
edition)”, prentice Hall, 2014 

Radioiekārtu 
katedra

•	 Mērantenu komplekts – 2 gab.
•	 radiofrekvenču diapazona programmējams moduļu 

komplekts – 10 gab.
•	 SAF tehnika Spectrum ģenerators – 1 gab.
•	 SAF tehnika Spectrum Compact spektra analizators 

– 1 gab.

1.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • organizēta 56. RTU studentu zinātniski tehniskā konference 07.05.2015.

1.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • 05.11.2016.–07.11.2016 organizēta starptautiskā zinātniskā konference 
“RTUWo 2015. advances in Wireless and optical Communication”.

 • “56th international scientific Conference” (RTU, Rīga, Latvija, 14.10.2015.–
16.10.2015).

2. TeLekoMUnikāCiJU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. ģirts ivanovs
adrese: āzenes iela 12–323, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089293
e-pasts: girts.ivanovs@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.ti.rtu.lv/
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E2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • Jaunākās paaudzes šķiedru optikas pārraides sistēmu un to elementu 
konstrukciju realizācija.

 • kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju izpēte un izstrāde, balstoties uz inovatī-
vām ātrdarbīgo optisko pārraides sistēmu tehnoloģijām.

 • nākamās paaudzes mikroviļņu sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums.
 • Jauno radiofrekvenču diapazonu lietojamība, plānošana un optimizācija.
 • eksistējošo sakaru virzošo sistēmu izpēte, optimizācija un turpmākā uz-

labošana.
 • Jauno elektronisko sakaru pakalpojumu izpēte, izstrāde un ieviešana.
 • energoefektīvo kombinēto sakaru sistēmu izveide un analīze.
 • Jauno optisko elementu klāstu izpēte un izstrāde.
 • nelineārās šķiedru optikas efektu izmantošana nākamās paaudzes optis-

ko sakaru sistēmu elementu izstrādē un analīzē.
 • Telekomunikāciju tīklu un sistēmu matemātiskā modelēšana, to resursu un 

darbības optimizācijas uzdevumu risinājumi un mākslīgā intelekta metožu 
izpēte un lietošana tīklu vadības un pārvaldības uzdevumos.

2.3. peRsonāLs

3. att. Telekomunikāciju institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

Telekomunikāciju 
institūts

Telekomunikāciju 
tīklu katedra

pārraides sistēmu 
katedra

Akadēmiskais
personāls

32%
Zinātni apkalpojošais

personāls
14%

Zinātnes tehniskais
personāls

4%

Zinātniskais personāls
50%
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2.4. pēTnieCības ReZULTāTi

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • esF projekts “viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai”.
 • esF projekts “Lietojumā balstīta datu grafiskā un semantiskā apstrādes 

un analīzes tehnoloģija”.
 • esF projekts “starpdisciplinārās ikT zinātniskās grupas izveide liela apjo-

ma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai”.
 • esF projekts “Uz nestriktās loģikas principiem balstītu matemātisko 

struktūru lietojumi telekomunikāciju tīklu projektēšanas un resursu vadī-
bas tehnoloģiju attīstībai”.

 • vpp projekts “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”.

2.4.2. LīgUMdaRbi

 • Līgumdarbs “Universāla “Šops” mērījuma tehnoloģija”.
 • Līgumdarbs “energoefektīva sakaru sistēmas tehnoloģija”.

2.4.3. paTenTi

 • “kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma”.
 • “pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blī-

vēšanas sakaru sistēmā”.
 • “viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar 

daudzkanālu gaismas avotu”.

2.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. skrastiņš, a., Lauks, g. evaluation of aggsessaC admission Control solu-
tion to improve network Revenue. in: 29th ieee international Conference 
on advanced information networking and applications (aina-2015), the 
Republic of korea, gwangju, 25–27 March, 2015. gwangju, korea: ieee 
Computer society 2015, 2015, pp. 23–28. e-isbn 978-1-4799-7904-2; issn 
1550-445X

2. virtmanis, a., Lipenbergs, e., Čerņakovs-neimarks, a. Система контроля 
качества услуг электронной связи в Латвии. Веснiк сувязi, 2015, n 3–4, 
c. 35–39.

3. karnītis, e., virtmanis, a. Platjoslas sakari Latvijā: attīstības un perspektī-
vas. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2015, 152 lpp. isbn 
978-9984-45-965-3

4. Wagner, C., Madsen, p., spolītis, s., vegas olmos, J., Tafur Monroy, i. slice-
able Transponders for Metro-access Transmission Links. in: proceedings of 
spie, 2015, vol. 9388, pp. 1–11. issn 0277-786X; doi: 10.1117/12.2079079

5. ozoliņš,  o., Trifonovs,  i., parts,  R., bobrovs,  v. all-optical nRZ-to-pRZ 
Format Conversion Limitations Using notch Filters. Elektronika ir elektro-
technika, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 64–69. issn 1392-1215; e-issn 2029-5731; 
doi: 10.5755/j01.eee.21.1.9807
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6. ancāns, g., bobrovs, v., ivanovs, ģ. Frequency arrangement for 700 MHz 
band. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2015, vol. 52, iss. 1, 
pp. 52–67. issn 0868-8257; doi: 10.1515/lpts-2015-0005

7. olonkins, s. parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpē-
te WdM sakaru sistēmās. promocijas darbs. Rīga: RTU, 2015, 147 lpp.

8. ancāns, g., stankevicius, e., bobrovs, v. assessment of dvb-T Compatibi-
lity with LTe in adjacent Channels in 700 MHz band. Elektronika ir Elektro-
technika, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 73–77. issn 1392-1215; e-issn 2029-5731; 
doi: 10.5755/j01.eee.21.4.12788

9. ancāns, g., stankevicius, e., bobrovs, v., paulikas, s. evaluation of LTe 700 
and dvb-T electromagnetic Compatibility in adjacent Frequency bands. 
in: progress in electromagnetics Research symposium (pieRs 2015): pro-
ceedings, the Czech Republic, prague, 6–9 July, 2015. prague: The electro-
magnetics academy, 2015, pp.  585–589. isbn 978-1-934142-30-1; issn 
1559-9450

10. olonkins, s., Lyashuk, i., bobrovs, v., ivanovs, ģ. equalization of edFa gain 
spectrum and increase of osnk through introducing a Hybrid Raman-
edFa solution. in: progress in electromagnetics Research symposium 
(pieRs 2015): proceedings, the Czech Republic, prague, 6–9 July, 2015. 
prague: The electromagnetics academy, 2015, pp. 600–603. isbn 978-1-
934142-28-8; issn 1559-9450

11. asmuss, J., Lauks, g. network Traffic Classification for anomaly detec-
tion: Fuzzy Clustering based approach. in: ieee proceedings of the 12th 
international Conference on Fuzzy systems and knowledge discovery 
(Fskd’15), China, Zhangjiajie, 15–17 august, 2015. Zhangjiajie: ieee, 2015, 
pp. 338–343. isbn 978-1-4673-7681-5

12. asmuss, J., perfilieva, i., Hodakova, p., Hurtik, p., Liberts, M. network Traf-
fic Classification based on Fuzzy Transform. in: proceedings of the 2015 
ieee international Conference on Fuzzy systems, Turkey, istanbul, 2–5 au-
gust, 2015. istanbul: ieee, 2015, p. 15289. 

13. asmuss, J., Lauks, g. Fuzzy Clustering based approach to network Traffic 
Classification and anomaly detection. in: proceedings of the 4th interna-
tional Conference on data analytics, France, nice, 18–24 July, 2015. nice, 
2015, pp. 78–80.

4. att. Telekomunikāciju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā. 

5

3

14

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Raksti konferenču
tēžu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas 1

3
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14. skrastiņš, a., Jeļinskis, J., Lauks, g. Comprehensive analysis of aggsessaC 
Method for Revenue Maximization Using oMneT++. in: isCC 2015, Cyprus, 
Larnaca, 6–9 July, 2015. Larnaca, Cyprus: 2015, pp. 777–782.

15. Lavrinoviča, i., poriņš, J., ivanovs, ģ. estimation of edFa performance in 
40 gbit/s 8 Channel dWdM Transmission system. in: progress in electro-
magnetics Research symposium (pieRs 2015): proceedings, the Czech 
Republic, prague, 6–9 July, 2015. prague: The electromagnetics academy, 
2015, pp. 502–505. isbn 978-1-934142-28-8; issn 1559-9450

16. Lavrinoviča,  i., poriņš,  J. noise Figure analysis of edFa with diffe-
rent pumping Configurations in 40 gbit/s 8 Channel dWdM Trans-
mission system. in: advances in Wireless and optical Communications 
(RTUWo2015): proceedings, Latvia, Riga, 5–6 november, 2015. Rīga: 
ieee, 2015, pp. 1–4.

17. spolītis, s., Wagner, C., bobrovs, v., olmos, J., Tafur Monroy, i. Towards 
bandwidth scalable Transceiver Technology for optical Metro-access 
networks. in: advances in Wireless and optical Communications 
(RTUWo2015): proceedings, Latvia, Riga, 5–6 november, 2015. Rīga: ieee, 
2015, pp. 1–4. e-isbn 978-1-4673-7431-6

18. andrus, b., olmos, J., Mehmeri, v., Tafur Monroy, i., spolītis, s., bobrovs, v. 
sdn data Center performance evaluation of Torus and Hypercube inter-
connecting schemes. in: advances in Wireless and optical Communicati-
ons (RTUWo2015): proceedings, Latvia, Riga, 5–6 november, 2015. Rīga: 
ieee, 2015, pp. 1–3. e-isbn 978-1-4673-7431-6

19. Wagner, C., spolītis, s., olmos, J., bobrovs, v., Tafur Monroy, i. Re-use of 
Low bandwidth equipment for High bit Rate Transmission Using signal 
slicing Technique. in: Conference proceedings of asia Communications 
and photonics Conference, China, Hong kong, 19–23 november, 2015. 
Hong kong: optical society of america, 2015, pp. 1–3.

20. spolītis, s., ģēģere, L., alševska, a., Trifonovs, i., poriņš, J., bobrovs, v. 
optical WdM-pon access system with shared Light source. in: prog-
ress in electromagnetics Research symposium (pieRs 2015): proce-
edings, the Czech Republic, prague, 6–9 July, 2015. prague: The electro-
magnetics academy, 2015, pp.  497–501. isbn 78-1-934142-30-1; issn 
1559-9450

2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • vietējā sadarbība ar LMT, TELE2, Citrus Solutions, LEC, Reck, Rio, LVRTC, 
Affocs Solutions, Lattelecom, Latvenergo, LTA, Letera. 

 • starptautiskā sadarbība ar dTU (Danmark Technical University) Photonics 
grupu un kTH (karalisko Tehnisko universitāti) OnLAb grupu. 

2.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

sasniegtie zinātniskie rezultāti plānveidīgi iekļaujas studiju procesā, papil-
dinot lekciju konspektus gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studijās. 
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 • organizēta “RTUWo 2015” (http://rtuwo.org) starptautiskā zinātniskā 
konference. konferenču materiāli iekļauti starptautiskajā IEEEXplore da-
tubāzē. 

3. TRanspoRTa eLekTRonikas Un 
TeLeMāTikas kaTedRa

direktors: profesors, Dr. sc. ing. ansis kLūga
adrese: āzenes iela 12, 314. auditorija, Rīga
Tālrunis: 67089949
e-pasts: ansis.kluga@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.tet.rtu.lv/

3.1. ZināTniskie viRZieni

 • informācijas kompleksās apstrādes metodes (prof. a. klūga).
 • Tīklu veiktspējas novērtēšana (prof. e. pētersons).

3.2. peRsonāLs

1. att. Transporta elektronikas un telemātikas katedrā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos. 

Akadēmiskais
personāls

35%

Zinātni apkalpojošais
personāls

8%

Zinātnes tehniskais
personāls

16%

Zinātniskais personāls
41%
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3.3. pēTnieCības ReZULTāTi

3.3.1. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. bogdanovs, n. development and analyzing of Models for performance 
evaluation of vehicular Heterogeneous Wireless networks. phd Thesis. 
Riga: RTU, 2015, p. 105.

2. ahrems, J. implementation of Collision Warning algorithm based on v2v 
Communications. in: proceedings of 25th international Conference “Ra-
dioelektronika 2015”, Czech Republic, pardubice, 21–23 april, 2015. pisca-
taway, nJ: ieee, 2015, pp. 395–398. isbn 978-1-4799-8117-5

3. balodis, J., Morozova, k., Mitrofanovs, i. general Concept of geoid Model 
determination and its verification Using RTk. in: The FoTonika-Lv Con-
ference “achievements and Future prospects”: book of abstracts, Latvia, 
Riga, 23–24 april, 2015. Riga, 2015, p. 60. isbn 978-9984-45-993-6

4. Čulkovs, d., grabs, e., klūga, a. Temperature Control of drying Chambers 
with Fuzzy Logic algorithm for Common Microcontroller systems. Journal 
of Energy and Power Sources, 2015, vol. 2, no. 4, pp. 152–157. issn 2333-
9136; e-issn 2333-9144

5. grabs, e., pētersons, e. Hurst parameter estimation with Wavelet Trans-
form by Filter banks for Matlab generated Traffic. Автоматика и 
вычислительная техника, 2015, n. 5, pp. 47–56. issn 0132-4160

6. grabs, e., pētersons, e. Hurst parameter estimation by Wavelet Transfor-
mation and a Filter bank for self-similar Traffic. Automatic Control and 
Computer Sciences, 2015, vol. 49, no. 5, pp. 286–292. issn 0146-4116; e-
issn 1558-108X

7. grabs, e., pētersons, e. optimal strategy Modelling for Routers Resour-
ces allocation in self-similar Traffic environment. in: 7th international 
Conference on Computational intelligence, Communication systems and 
networks: proceedings, Latvia, Riga, 3–5 June, 2015. Riga: ieee, 2015, 
pp. 76–79. isbn 978-1-4673-7015-8

6. att. Transporta elektronikas un telemātikas katedras zinātnisko  
publikāciju skaits 2015. gadā. 

1

3

7

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Raksti konferenču
tēžu krājumos

Mācību grāmatas/Lekciju konspekti 2

2
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8. Mitrofanovs, i. performance studies of the gnss Receivers with Carrier 
phase Measuring in dynamic Mode. in: international Committee on glo-
bal navigation satellite systems experts Meeting on global navigation 
satellite systems (gnss) services: abstracts, austria, vienna, 14–18 de-
cember, 2015. vienna, 2015, p. 26.

9. grabs, e., pētersons, e. software implementation of Real-Time Hurst pa-
rameter estimator algorithm with Filter banks. in: advances in Wireless 
and optical Communications (RTUWo 2015), Latvia, Riga, 5–6 november, 
2015. Riga: ieee, 2015, pp. 77–81. isbn 978-1-4673-7430-9

10. grabs, e., pētersons, e. analysis of self-similar Traffic parameters for ne-
twork performance improvement with Real-Time discrete Wavelet Trans-
form. in: 2015 ieee 3rd Workshop on advances in information, electronic 
and electrical engineering (aieee 2015): proceedings, Latvia, Riga, 13–14 
november, 2015. piscataway: ieee, 2015, pp. 1–6.

11. bogdanovs, n., grabs, e., pētersons, e. software implementation of Real-
time discrete Wavelet Transform algorithm with Filter banks for network 
Traffic parameters estimation. in: The 5th international Conference on 
information systems and Technologies (iCisT 2015): proceedings, Turkey, 
istanbul, 21–23 March, 2015. istanbul, 2015, pp. 1–7.

12. bogdanovs, n., pētersons, e. performance evaluation of Heterogeneous 
network for Two vehicle Regime. in: advances in Wireless and optical 
Communications (RTUWo 2015): proceedings, Latvia, Riga, 5–6 novem-
ber, 2015. Riga, 2015, pp. 164–167. isbn 978-1-4673-7430-9

13. pētersons, e., bogdanovs, n., ipatovs, a. one and Two stage short Ran-
ge drive-Thru vehicle networks performance evaluation. in: distributed 
Computer and Communication networks: Control, Computation, Com-
munications (dCCn–2015), Russia, Moscow, 19–22 october, 2015. Mos-
cow, iCs Ras, 2015, pp. 114–126. isbn 978-5-91450-170-6

14. pētersons, e., Umanskis, a. bezvadu tīklu tehnoloģija uzdevumos un risinā-
jumos. Mācību grāmata. Rīga: RTU izdevniecība, 2015.

15. klūga, a., klūga, J., Čulkovs, d., kļaviņš, J. Ciparu elektronika un datoru ar-
hitektūra: laboratorijas darbi un metodiskie norādījumi. Mācību grāmata. 
Rīga: RTU izdevniecība, 2015.

3.4. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • TeT katedra sadarbojas ar ventspils augstskolu, veic kopējus pētījumus un 
eksperimentus, kā arī cieši sadarbojas ar eTF un MTaF institūtu.
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nr.p.k. iekārtas  
nosaukums

iekārtu 
daudzums

apraksts

1. Lidojumu 
trenažieris Saitek

1 Lidojumu trenažieris tiek 
izmantots lidaparātu (lidmašīnu, 
helikopteru) elektronikas un 
navigācijas sistēmu pētīšanai. 
Trenažieris tiek izmantots mācību 
procesā un katedras pētījumos

2. Radiolokatora 
simulators

1 speciāla programmatūra 
radiolokatora simulēšanai. Tiek 
izmantots mācību procesā, gps un 
citu navigāciju sistēmu pētīšanai

3. portatīvais dators 
Lenovo B50-70

10 Tiek izmantots mācību procesā un 
katedras pētījumos

4. Laboratorijas 
iekārta NI ELVIS II

4 specializēts stends elektronikas 
nozarei ar vairākiem nopērkamiem 
papildu blokiem. Tiek izmantots 
mācību procesā un katedras 
pētījumos

5. apmācību sistēma 
NI CPLD/FPGA

4 papildu bloks laboratorijas iekārtai 
NI ELVIS II. Tiek izmantots mācību 
procesā un katedras pētījumos

6. datora osciloskops 
PicoScope 3206A

2 digitālais osciloskops elektrisko 
signālu pētīšanai. Tiek izmantots 
mācību procesā un katedras 
pētījumos

7. apmācību sistēma 
PEAK PCAN-GPRS 
Link

4 gps un automobiļu datu 
reģistrēšanas ierīce. Tiek 
izmantota mācību procesā un 
katedras pētījumos

8. sakaru tehnoloģiju 
elementu imitators 
ETEK ACS-3000

1 specializēts stends elektronikas 
un sakaru tehnoloģiju nozarēm. 
Tiek izmantots mācību procesā un 
katedras pētījumos

9. sakaru tehnoloģiju 
elementu imitators 
ETEK DCS-6000

1 specializēts stends elektronikas 
nozarei ar vairākiem nopērkamiem 
papildu blokiem. Tiek izmantots 
mācību procesā un katedras 
pētījumos

10. Multimetrs UNI-T 
UT61C

11 Universāla mēriekārta, kas tiek 
izmantota mācību procesā un 
katedras pētījumos

11. signālu ģenerators

GW Instek AFG-
2005

9 daudzfunkcionāls signālu 
ģenerators ar osciloskopu. Tiek 
izmantots mācību procesā un 
katedras pētījumos

12. Maršrutētājs 
Huawei E5186 4G+

1 divrangu WiFi 4g tīklu izveidošanai 
un to pētīšanai. satur vairākas 
noderīgas funkcijas tīklu datu 
trafiku novērošanai un analīzei

3.5. inFRasTRUkTūRa
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studiju procesā ir daudz praktisko nodarbību un laboratorijas darbu, kas ir 
saistīti ar zinātnes pamatiem, lai studējošiem veidotos sapratne par zinātnes 
attīstības virzienu. 

studiju kursu saturs bieži tiek papildināts un pārstrādāts, jo elektronikas 
joma strauji attīstās. To arī novērtē mūsu studenti, tie ir ieinteresēti katedras 
pētījumos un atrodas arī tādi, kuri paši piedalās tajos.

visi zinātnisko pētījumu rezultāti uzreiz tiek integrēti studiju priekšmetos 
kā praktiskās nodarbības vai kā laboratorijas darbi.

no 2015. gada iegādātās infrastruktūras atskaites var secināt, ka iegādā-
tās ierīces tiek izmantotas gan mācību procesā, gan zinātniskos pētījumos. 

3.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

katedras profesori a. klūga un e. pētersons bija RTU eTF konferences 
“RTUWo 2015” organizācijas komitejā. daudzi katedras zinātnieki piedalījās 
rakstu recenzēšanā. katedra organizēja 56. RTU studentu zinātniskās konfe-
rences elektronikas un telekomunikācijas fakultātes Transporta elektronikas un 
telemātikas sekcijas darbu.





eneRģēTikas Un 
eLekTRoTeHnikas 
FakULTāTe

05
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Dekāns: profesors, Dr. sc. ing.  
oskars KRIEvS

E-pasts: oskars.krievs@rtu.lv
Tālrunis: 67089900

eneRģēTikas Un  
eLekTRoTeHnikas  
FakULTāTe

05

enerģētikai un tīrai apkārtējai videi ir fundamentāla nozīme jebkuras civi-
lizētas sabiedrības attīstībā. Mūsdienās primāro energoresursu izsīkuma un 
klimata pārmaiņu kontekstā šīs jomas ir prioritāras gan Latvijā, gan visā pa-
saulē – arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts racionālai energoresursu izman-
tošanai un ilgtspējīgai vides apsaimniekošanai. 

Latvijas energosistēmai jau pārskatāmā nākotnē būs ciešāk jāintegrējas 
eiropas energosistēmās un jāiekļauj jaunas elektrostacijas, kas apmierinātu 
pieaugošās elektroenerģijas patēriņa prasības un palielinātu atjaunīgās ener-
ģijas izmantošanas īpatsvaru. Mūsdienās ir grūti nosaukt jomu, kurā nebūtu 
elektrotehnisku ietaišu un automātisku datorvadības sistēmu – elektriskā 
piedziņa, dažādi elektroenerģijas pārveidotāji un telemehānikas sistēmas ir sa-
stopamas gan elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē, gan elektrotrans-
portā, gan arī industriālajā un mājsaimniecības sektorā.

visās minētajās jomās šodien ir liels pieprasījums pēc inovatīvām tehnolo-
ģijām un pie tā sekmīgi strādā RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 
(eeF) trīs institūti, kas jau vairākus gadus pēc kārtas ir starp rezultatīvākajiem 
Rīgas Tehniskās universitātes institūtiem. 
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
profesore, Dr. sc. ing. andra bLUMbeRga
e-pasts: andra.blumberga@rtu.lv
Tālrunis: 67089911

adrese: āzenes iela 12/1, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089901
e-pasts: eef@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.eef.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Fakultātes pētniecības virzieni 

pētniecības jomas %

energoražošanas un energoapgādes procesu vadība,  
optimizācija un automatizācija

20

inovatīvu elektrisko mašīnu, elektrisko aparātu un  
elektroierīču izstrāde

10

energoelektronikas tehnoloģijas apgaismes sistēmām, 
elektropiedziņai, atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanai un 
elektroenerģijas plūsmas vadībai

20

viedās transporta vadības sistēmas 10

klimata un bioekonomika 20

viedās tehnoloģijas enerģētikā 20

1. eneRģēTikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. antans sauļus saUHaTs
adrese: āzenes 12/1, 304, Rīga
Tālrunis: 67089931
e-pasts: sauhatas@eef.rtu.lv
Mājaslapa: http://www.eef.rtu.lv/strukturvieniba_energetika.php

enerģētikas un 
elektrotehnikas  

fakultāte

industriālās 
elektronikas un 
elektrotehnikas 

institūts

enerģētikas  
institūts

vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu 

institūts

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
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1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • inovatīvu elektrisko mašīnu, elektrisko aparātu un elektroierīču izstrāde 
(elektrisko mašīnu un aparātu katedras galvenais pētniecības virziens sa-
skaņā ar RTU eeF pētniecības programmu 2016.–2020. gadam).
 - elektromehānisko elementu un sistēmu matemātiskā modelēšana 

(prof. k. ketners).
 - elektrisko mašīnu speciālie režīmi un sinhrono ventiļdzinēju konstruk-

cijas (prof. J. dirba).
 - Lieljaudas elektrisko mašīnu diagnostika (prof. s. vītoliņa).
 - elektromehānisko pārveidotāju izstrāde un testēšana (asoc. prof. 

e. kamoliņš).
 - elektromagnētiskā lauka skaitliskā modelēšana un tā sintēze (asoc. 

prof. a. podgornovs).
 - Maiņstrāvas elektrisko mašīnu dinamisko režīmu modelēšana (asoc. 

prof. e. ketnere).
 • viedā enerģētika 

 - energosistēmu drošums un plānošana (prof. J. gerhards).
 - Latvijas 10–20 kv sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmu analīze 

un optimizācija (prof. J. Rozenkrons).
 - neatkarīgo ražotāju elektrostaciju iesaistes izpēte slodzes mezglu re-

aktīvās jaudas bilancē (prof. J. Rozenkrons).
 - elektriskās izolācijas novecošanas modelēšana (doc. J. bažbauers).
 - Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde (prof. 

a. sauhats).
 - bojājuma vietas noteikšana elektropārvades līnijās (prof. a. sauhats).
 - asinhronā režīma novēršanas automātika (vad. pētn. a. Utāns).
 - Uz mikroprocesora bāzes veidota distancaizsardzība (vad. pētn. 

a. Utāns).
 - statistisko metožu lietojums enerģētikā (asoc. prof. T. Lomane).
 - Jaunu darbības metožu un uz mikroprocesoru bāzes veidotu līdzekļu 

izstrāde energosistēmu avārijas režīmu vadībai (prof. v. Čuvičins).
 - energosistēmu vadīšanas stabilitāte un kvalitāte (prof. v. Čuvičins).
 - enerģētisko objektu vadības metožu izstrāde (prof. v. Čuvičins).
 - Matemātisko problēmu un metožu lietošana enerģētikā (prof. a. Mah-

ņitko).
 - Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde (prof. 

a. sauhats).

enerģētikas institūts
energosistēmu 

vadības un 
automatizācijas 

katedra

elektrisko mašīnu un 
aparātu katedra

elektroapgādes 
katedra
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E1.3. peRsonāLs 

1. att. enerģētikas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

1.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • esF projekts (2013/0011/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/028) “energosistē-
mu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu iz-
pēte un risināšana” (2013.–2015. g.).

 • valsts pētījuma programma (2014.–2017. g.):
 - LATENERGI “energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, 

ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei”; 
 - “energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgo-

šanas un sadales optimizācija”.
 • LZp projekts (nr. 256/2012) “energosistēmu risku vadība” (2013.–2016. g.). 
 • Horizon 2020 programma (no. 646116) “Realvalue: Realising value from 

electricity Markets with Local smart electric Thermal storage Techno-
logy” (2015.–2018. g.).

1.4.2. LīgUMdaRbi

 • as Latvenergo elektrostaciju režīmu plānošanas programmatūras izstrā-
de. (2013.–2016. g.). Zin. vad. prof. a. sauhats.

 • vienkāršotās shēmas 110 kv apakšstacijas ar vienu transformatoru izbū-
ves pamatojums. Zin. vad. prof. a. sauhats.

 • ar as Latvenergo L8225 “pļaviņu Hes 330 kv bloka transformatora Tn4 
un Tn5, Rīgas Hes 330 kv bloka transformatoru Tn1 un Tn2, Ķeguma Hes 
110 kv bloka transformatoru Tn2, Tn3, Tn7 tehniskā ekspertīze”. Zin. vad. 
prof. s. vītoliņa. īstenots posmā 15.08.2015.–08.12.2015.

 • ar as Latvenergo L8008 “Metodoloģijas izstrāde sprieguma kvalitātes 
mērījumiem vidsprieguma un zemsprieguma eletrotīklā ar izkliedētās ģe-
nerācijas avotiem”. Zin. vad. asoc. prof. e. kamoliņš.

 

. 

Akadēmiskais
personāls

53%

Zinātni apkalpojošais
personāls

7%

Zinātnes tehniskais 
personāls

6%

Zinātniskais personāls
34%
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1.4.3. paTenTi

 • spēka transformatoru diagnostikas paņēmiens un ierīce iekšējo bojājumu 
noteikšanai. nr. 15047 no 15.06.2015.

1.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. sauhats, a., varfolomejeva, R., Linkevičs, o., petričenko, R., kuņickis, M., 
balodis, M. analysis and prediction of electricity Consumption Using 
smart Meter data. in: 2015 ieee 5th international Conference on power 
engineering, energy and electrical drives (poWeReng): proceedings, 
Latvia, Riga, 11–13 May, 2015. Riga: Riga Technical University, 2015, pp. 17–
22. isbn 978-1-4673-7203-9; e-isbn 978-1-4799-9978-1; e-issn 2155-5532; 
doi: 10.1109/powereng.2015.7266290

2. baltputnis, k., sauhats, a., Linkevičs, o., petričenko, R., varfolomejeva, 
R., broka, Z. Modeling of Water Utilization in Hydroelectric power plants 
on the daugava River. in: proceedings of the 56th international scien-
tific Conference on power and electrical engineering of Riga Technical 
University (RTUCon): proceedings, Latvia, Riga, 14 october, 2015. Riga: 
RTU, 2015, pp. 47–52. isbn 978-1-5090-0334-1; e-isbn 978-1-4673-9752-0; 
doi: 10.1109/RTUCon.2015.7343135

3. Mesņajevs, a. influence of eccentricity on synchronous Reactive Frequency 
doubler. in: 29th european Conference on Modelling and simulation: pro-
ceedings, bulgaria, albena, 26–29 May, 2015. dudweiler: digitaldruck pir-
rot gmbH, 2015, pp. 393–397. isbn 978-0-9932440-0-1; doi: 10.7148/2015-
0393

4. berjozkina, s., petričenko, Ļ., sauhats, a., Jankovskis, n., neimane, v. a 
stochastic approach to the Feasibility study for overhead power Lines. 
in: proceedings of the eeM15, portugal, Lisbon, 19–22 May, 2015. Lisbon, 
2015, pp. 1–5. isbn 978-1-4673-6691-5; doi: 10.1109/eeM.2015.7216663

2. att. enerģētikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.  

2

5

43

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Promocijas darbi

Zinātniskās monogrāfijas 1

3

Publikācijas zinātnisko
rakstu krājumos

Nodaļas zinātniskās
monogrāfijās 1
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5. sauhats, a., berjozkina, s., petričenko, Ļ., neimane, v. stochastic optimi-
zation of power Line design. in: proceedings of the ieee pes Conference 
eindhoven powerTech 2015, the netherlands, eindhoven, June 29 – July 2, 
2015. eindhoven, 2015, pp. 1–6. doi: 10.1109/pTC.2015.7232389

6. sļiskis, o., dvorņikovs, i., ketners, k., soboļevskis, d. specification of 
Transmission Tower structure for Following surge protection simulation. 
in: proceedings of the 16th international scientific Conference on electric 
power engineering (epe 2015), the Czech Republic, kouty nad desnou, 
20–22 May, 2015. ostrava: Technical University of ostrava, 2015, pp. 137–
140.

7. kovaļenko, s., Zicmane, i., georgiev, g. Modified givens Method for the 
analysis power system static stability. in: 2015 ieee 15th international 
Conference on environment and electrical engineering. Conference pro-
ceedings, italy, Rome, 10–13 June, 2015. Rome: sapienza University of 
Rome, 2015, pp. 213–218. isbn 978-1-4799-7992-9

8. sauhats, a., Linkevičs, o., varfolomejeva, R., Žalostība, d., kuņickis, M., 
balodis, M. Towards smart Control and optimization of the small-scale 
power system. in: 2015 ieee 5th international Conference on power engi-
neering, energy and electrical drives: proceedings, Latvia, Riga, 11–13 May, 
2015. Riga: RTU, 2015, pp. 440–446. isbn 978-1-4799-9978-1

9. varfolomejeva, R., sauhats, a., Umbraško, i., broka, Z. biogas power 
plant operation considering limited biofuel resources. in: 15th internatio-
nal Conference on environment and electrical engineering (eeeiC 2015): 
Conference proceedings, italy, Rome, 10–13 June, 2015. Rome: ieee, 2015, 
pp. 570–575. isbn 978-1-4799-7992-9; doi: 10.1109/eeeiC.2015.7165225

10. sauhats, a., varfolomejeva, R., petričenko, R., kucajevs, J. a stochastic 
approach to Hydroelectric power generation planning in an electricity 
Market. in: 15th international Conference on environment and electrical 
engineering (eeeiC 2015): Conference proceedings, italy, Rome, 10–13 
June, 2015. Rome: ieee, 2015, pp.  883–888. isbn 978-1-4799-7992-9; 
doi: 10.1109/eeeiC.2015.7165280

11. Zimackis, v., vītoliņa, s. advancements in building Lightning protection 
Zone estimation. in: international Conference on power engineering, 
energy and electrical drives (poWeReng 2015), Latvia, Riga, 11–13 May, 
2015. Riga: ieee, 2015, pp. 211–214. isbn 978-1-4673-7203-9; doi: 10.1109/
powereng.2015.7266321

12. georgiev, g., kryuchkov, i., Zicmane, i., kovaļenko, s. Combined Use of 
Monte Carlo approach and newton’s Method for Finding the Roots of a 
Characteristic polynomial. in: proceedings of the 8th international scien-
tific symposium on electrical power engineering “elektroenergetika 2015”, 
slovakia, stará Lesná, 16–18 september, 2015. košice: Technical University 
of košice, 2015, pp. 53–56. isbn 978-80-553-2187-5

13. poišs, g., vītoliņa, s. overview of the power Transformer park and diag-
nostic Methods in Latvia. in: international Conference on power engine-
ering, energy and electrical drives (poWeReng 2015), Latvia, Riga, 11–13 
May, 2015. Riga, 2015, pp. 93–96.

14. dolgicers, a., kozadajevs, J. Current Transformer error Correction. in: in-
ternational Conference on enviroment and electrical engineering (eeeiC 
2015), italy, Rome, 10–13 June, 2015. Rome: ieee, 2015, pp. 1245–1249. isbn 
978-1-4799-7992-9; doi: 10.1109/eeeiC.2015.7165347
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15. dolgicers, a., kozadajevs, J. Criteria for inter-Winding Fault detection wi-
thin power Transformers. in: 56th international scientific Conference on 
power and electrical engineering, RTUCon 2015, Latvia, Riga, 14 october, 
2015. isbn: 978-1-4673-9752-0

16. sauhats, a., svalova, i., svalovs, a., antonovs, d., Utans, a., bochkarjova, g. 
Two-Terminal out-of-step protection for Multi-Machine grids Using sync-
hronised Measurements. in: ieee eindhoven powerTech, powerTech 2015, 
eindhoven, netherlands, June 29–July 2, 2015, article number 7232537. doi: 
10.1109/pTC.2015.7232537

17. Lomane, T., aditaja. v. improved algorithm of the earth Fault distance 
Measuring Units. in: 5th international scientific symposium on power 
engineering, energy and electrical drives, poWeRing 2015, Latvia, Riga, 
11–13 May, 2015, pp. 142–146. doi: 10.1109/powereng.2015.7266308 

1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • visciešākā starptautiskā sadarbība notiek HORIZON 2020 projekta REAL-
VALUE ietvaros (partneri no īrijas, somijas, vācijas, Lielbritānijas).

1.6. inFRasTRUkTūRa

energosistēmu vadības un automatizācijas laboratorija aprīkota ar moder-
niem termināliem un procesu simulēšanas iekārtu. 

 • elektrisko mikromašīnu laboratorijai iegādāti 24 digitālie multimetri, 12 di-
gitālie vatmetri un 5 digitālie lāzera tahometri. 

 • elektrisko aparātu laboratorijas aparatūra papildināta ar militeslamet-
ru, releju parametru pārbaudes mēraparatūras komplektu, automātslē-
džu pārbaudes komplektu, mikroommetru, 2 osciloskopiem un 2 multi-
metriem.

 • elektrisko mašīnu laboratorijā iegādāti momenta un rotācijas ātruma 
mērīšanas iekārta, piedziņas elektriskā mašīna, līdzstrāvas elektriskā 
mašīna ar jauktu ierosmi, trīsfāžu sinhronā mašīna ar izvirzītiem po-
liem un trīsfāžu sinhronā mašīna ar neizvirzītiem poliem, trīsfāžu au-
totransformators, ierosmes reostats, trīsfāžu reostats (aktīvā slodze), 
trīsfāžu regulējama induktīvā slodze, barošanas avots, kā arī trīsfāžu 
jaudas-sprieguma-strāvas mēraparāts, līdzstrāvas-līdzsprieguma mē-
raparāts.

iegādātā aparatūra tiek izmantota gan studiju procesā teorētiskās izprat-
nes un praktisko iemaņu gūšanai tādos priekšmetos kā “elektriskās mašīnas” 
un “elektriskie aparāti”, gan studiju noslēguma darbu izstrādē, gan studentu 
patstāvīgai zinātniskajai darbībai u.c. 
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enerģētikas institūtā strādā gan jauni, gan pieredzējuši pētnieki – starp-
tautisku publikāciju, patentu un sekmīgi realizētu pētniecības projektu autori. 
studiju un zinātnes mijiedarbība ir balstīta uz akadēmiskā personāla zinātnis-
kās pieredzes nodošanu studentiem. pasākumi, kas mijiedarbības veicināšanai 
īstenoti institūtā:

 • studenti izstrādā bakalaura un maģistra darbus par komersantu interesē-
jošu tēmu (piemēram, as Latvenergo stipendiju konkursa ietvaros);

 • maģistra un doktora studiju programmu studentu zinātniskais darbs sa-
darbībā ar citām RTU fakultātēm un citām zinātniskajām institūcijām 
(piemēram, REALVALUE projekta ietvaros vai ar LU Fizikas institūtu, vai 
izmantojot līgumdarbos iegūto informāciju);

 • bakalaura, maģistra un inženiera studiju programmu studenti sagatavo 
tēzes un ziņojumus RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
elektrisko mašīnu un aparātu sekcijai;

 • regulāras uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas studiju priekšmetu ietvaros 
(piemēram, priekšmetā eeM728 “elektroiekārtu diagnostika un pārsprie-
gumaizsardzība”).

1.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

apbaLvoJUMi
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas, as Jauda, sia 

ABB studiju noslēguma darbu konkursā balvas ieguvis elektrisko mašīnu un 
aparātu katedrā izstrādātais bakalaura darbs “vēja plūsmas koncentratora 
konstrukcijas izstrāde mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu efektivitātes paaug-
stināšanai” (zin. vad. asoc. prof. e.kamoliņš), kā arī maģistra darbi: k. ozoliņš 
“algoritma izstrāde Hes bloka transformatoru diagnostikas pārbaužu veikša-
nas periodiskuma izmaiņai” (zin. vad. prof. s. vītoliņa); M. Mileiko “Tiešpiedzi-
ņas bezkontaktu momentdzinēja magnētiskā lauka matemātiskā modelēšana 
un optimizācija” (zin. vad. asoc. prof. e. kamoliņš).

Latvijas zinātņu akadēmijas un as Latvenergo 2015. gada balva par panā-
kumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem Dr. sc. ing. dmitrijam antonovam, 
Dr. sc. ing. Ludmilai Lavrinovičai, Dr. sc. ing. baibai osei-Zaļajai, Dr. sc. ing. 
Ļubovai petričenko, Dr. sc. ing. sergejam kovaļenko un Dr. sc. ing. artjomam 
obuševam.

svarīgākie semināri ar ārējiem dalībniekiem

06.01.2015.–07.01.2015 Horizon 2020 Real value Project meeting

03.02.2015. Latvenergo elektrostaciju režīmu plānošanas 
programmatūras izstrāde

25.03.2015. Samsa Kupari

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

somijas valsts izglītība un enerģētikas jautājumi

21.04.2015. elektrostaciju kompleksa režīmu optimizācija
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22.05.2015. Prof. Dr. M. Cengiz Taplamaceoglu 

Gazi University Turkey

Education, research projects and wave energy in 
Turkey

03.07.2015. Dr. Luis (Nando) Ochoa, Senior Lecturer, University of 
Manchester

Smart Distribution Networks: UK Concepts and 
Implementation

27.08.2015. Realising Value from Elecric market with Local Smart 
Electric Thermal Storage Technology (RealValue)

14.09.2015. Energy Storage Technologies: Modelling and 
Simulation

28.09.2015 Methotodology of Optimization Tools Development

30.09.2015. optimizācijas rīku attīstības metodika 

26.10.2015. energosistēmas risku vadība

08.12.2015. Hes režīmu plānošanas programmatūru izstrāde

15.12.2015 energy storage optimization

2. indUsTRiāLās eLekTRonikas Un 
eLekTRoTeHnikas insTiTūTs

direktors: akadēmiķis, profesors, Dr. habil. sc. ing. Leonīds RibiCkis
adrese: āzenes iela 12/1, 506. kab., Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089301, 67089919
e-pasts: leonids.ribickis@rtu.lv
Mājaslapa: www.etdv.rtu.lv

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

industriālās  
elektronikas un 
elektrotehnikas  

institūts

industriālās 
elektronikas un 

elektrotehnoloģiju 
katedra

elektrotehnikas un 
elektronikas katedra

elektromehatronikas 
zinātniski pētnieciskā 

laboratorija
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E2.2. ZināTniskie viRZieni

 • Tiešie frekvences pārveidotāji (prof.  L.  Ribickis, prof.  i.  galkins, 
prof. o. krievs).

 • energotaupoši daudzfunkcionālie maiņstrāvas pārveidotāji (prof. L. Ribickis).
 • ūdeņraža enerģētikas iekārtu energoelektronikas pārveidotāji (prof. L. Ri-

bickis, prof. o. krievs, vad. pētn. i. steiks).
 • pusvadītāju pārveidotāji elektriskajām tehnoloģijām un industriālajai au-

tomatizācijai (prof. i. Raņķis, prof. a. Žiravecka, asoc. prof. J. valeinis).
 • Robotu piedziņas un rekuperatīvās enerģijas sistēmas industrijā 

(prof. i. Raņķis, a. Šenfelds, d. Meike, M. priedītis).
 • statiskie reaktīvās jaudas kompensatori un energoelektronisko iekārtu ak-

tīvie filtri (prof. o. krievs).
 • Matricas veida frekvences pārveidotāji (prof. i. galkins, vad. pētn. a. so-

kolovs).
 • energoelektronikas pārveidotāji un to mikroporcesoru vadības sistēmas 

(prof. i. galkins, vad. pētn. a. stepanovs, vad. pētn. a. suzdaļenko, pētn. 
M. vorobjovs).

 • intelektuālās lēmuma atbalsta sistēmas elektriskā transportā 
(prof. a. Ļev čenkovs, doc. M. gorobecs).

 • evolūcijas algoritmi un daudzaģentu sistēmas elektriskā transporta opti-
mālai vadībai (prof. a. Ļevčenkovs, doc. M. gorobecs).

 • Mākslīgo neironu tīklu drošības iekārtas elektriskā transportā (prof. a. Ļev-
čenkovs, doc. M. gorobecs).

 • adaptīvās sistēmas un iebūvētās iekārtas elektriskā transportā ar satelīta 
navigāciju (prof. a. Ļevčenkovs, doc. M. gorobecs).

 • elektronika un telekomunikācijas (vad. pētn. J. Čaiko).
 • pilsētas sabiedriskā elektrotransporta rekuperētās bremzēšanas enerģi-

jas izmantošanas iespēju izpēte, lietojot mobilos un stacionāros superkon-
densatoru un hibrīdos enerģijas uzkrājējus (asoc. prof. v. bražis).

 • Transporta sistēmu ilgtspējīga attīstība (prof.  n.  kuņicina, vad. 
pētn. a. patļins).

 • kritiskās infrastruktūras vadības metodes (prof.  n.  kuņicina, vad. pētn. 
a. Zabašta).

 • Modernās apgaismojuma tehnoloģijas. energoefektivitāte (prof. L. Ribic-
kis, prof. i. galkins, a. avotiņš, o. Tetervenoks).

 • bezvadu tehnoloģiju raiduztvērēju iekārtu izstrāde (doc. p. apse-apsītis, 
J. Šlēziņš).

 • elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēmas mājsaimniecībām un in-
dustrijā (doc. p. apse-apsītis, a. avotiņš).

 • Lēngaitas ģeneratoru elektroenerģijas pārveidotāji (vad. pētn. a.  soko-
lovs, g. Zaļeskis).

 • Magnētiskā lauka aprēķins aksiāli simetriskās magnētiskās sistēmās ar 
integrālvienādojumu metodi (prof. a. purviņš).

 • elektriskā transporta vadības algoritmu un metožu izstrāde, izmantojot 
pozicionēšanas informācijas sistēmas (vad. pētn. i. Uteševs).

 • elektrotehnoloģiju automātika un elektriskā piedziņa (asoc. prof. J. valei-
nis).

 • Materiālu nesagraujošā testēšana ar kapacitatīvo metodi (prof. a. pur-
viņš).
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 • pārejas procesi garajā līnijā (prof. i. dūmiņš).
 • elektrotehnikas teorija. daudzvadu elektropārvades līnijas (prof.  i. dū-

miņš).
 • elektropiedziņu un jaudīgo automatizācijas elementu vadība un regulēša-

na (doc. p. apse-apsītis, pr. doc. a. pumpurs, lekt. U. antonovičs).
 • interaktīvā apmācības metode elektronikas un elektrotehnikas kursos 

(asoc. prof. ē. priednieks).
 • vilces līdzstrāvas dzinēja lauka vājināšanas režīmu modelēšana (prof. 

v. Hramcovs).
 • pilsētas elektotransporta vilces apakšstaciju divvirzienu enerģijas plūs-

mas energoelektronisko pārveidotāju izpēte (doc. a. vītols).
 • vienvada elektriskās enerģijas līnijas (doc. J. voitkāns).
 • Teslas transformatora darbības teorētisko pamatu izstrāde (doc. J. voit-

kāns).
 • Magnētiskās bezvadu uzlādes sistēmas un ģeneratori (pētn. L. adrians).

2.3. peRsonāLs

2.4. pēTnieCības ReZULTāTi

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

es un starptautiskās programmas
 • Fp7-nMp projekts aReUs “automatizācija un robotika ilgtspējīgai eiropas 

ražošanai”, nr. 609391; vadītāji Leonīds Ribickis, ansis avotiņš.
 • EC ARTEMIS Call 2011 projekts NSAFECER “safety Certification of 

software-intensive systems with reusable components”, w34, pvs id 1699; 
vadītājs anatolijs Ļevčenkovs.

 • 530379-TeMpUs-1-2012-1-Lv-TeMpUs-JpCR “development of training 
network for improving education in energy efficiency (eneRgY)”, w37, pvs 
id w1641; vadītāji Leonīds Ribickis, nadežda kuņicina, anatolijs Zabašta.

3. att. industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā nodarbinātā 
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

 

Akadēmiskais
personāls

33%

Zinātni apkalpojošais
personāls

10%

Zinātnes tehniskais 
personāls

13%

Zinātniskais personāls
44%
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 • CosT iC1102 “versatile, integrated and signal-aware technologies for an-
tennas (visTa)”, L7765; vadītāja Jeļena Čaiko.

 • CosT TU1104 “smart energy regions”, L7833, L7892; vadītāja anastasija 
Žiravecka.

 • EC ARTEMIS Call 2012 Arrowhead, w1710, pvs id 1710; vadītāji anatolijs 
Zabašta, nadežda kuņicina.

 • “Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās 
kapacitātes attīstība”, F1927.1, pvs id 1927; vadītājs Leonīds Ribickis, at-
bildīgā persona arta Čakša-Lapsiņa.

 • “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē 
baltkrievijas universitātēs”, akronīms “Fizika”, pvs id 1977; vadītāji anato-
lijs Zabašta, nadežda kuņicina.

 • esF projekts C1763.1 “energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības 
tehniski ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”, pvs id 1763; vadītā-
ja diāna Žalostība. projektā no ieei piedalās vad. pētn. Jānis Zaķis, vad. 
pētn. ingars steiks, vad. pētn. aleksandrs suzdaļenko.

 • W1991 Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard (Cb181); vadītājs 
Leonīds Ribickis.

LZp fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
 • Z 12.0467, nr. 416/2012 “pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja 

izpēte”, pvs id 1727; vadītājs Jānis Zaķis. 
 • Z 14.0673, nr. 673/2014 “Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais 

daudzlīmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem”; vadītājs 
Jānis Zaķis.

valsts pētījumu programmas projekti
 • “inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energo-efektivitātes palie-

lināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai”, Y8082.1, pvs id 1848; vadītāji 
Leonīds Ribickis, oskars krievs.

 • nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (ikT) pēt-
niecības valsts programma “nexiT” Y8090, pvs id 1865; vadītāja nadežda 
kuņicina.

RTU pētniecības projekti
 • Zp-2014/13 “Current sensorless Control algorithm for Half-bridge based 

bidirectional aC/dC Converter Considering Conduction Losses”; vadītājs 
aleksandrs suzdaļenko. 

 • Zp-2014/14 “dC/dC converter with low input and output current ripple”; 
vadītājs andrejs stepanovs.

RTU iekšējie zinātniskie pētījumi
 • Zi-2014/9 “viedo protēžu pašdiagnostikas realizācija un optimizācija, iz-

mantojot vibrācijas tipa atgriezeniskās saites”, pvs id 1882; vadītājs iļja 
galkins.

2.4.2. LīgUMdaRbi

 • M7 un M27 “poWeReng 2015”, zinātniskās konferences līdzekļi; vadītājs 
iļja galkins.

 • L7569 konference; vadītājs iļja galkins.
 • L8121 līgums ar sia Green Innovation Incubator Center. produkta at-

bilstības testēšana en55032 un en55024 standartiem, kā arī produkta 
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 veiktspējas testēšana dažādos temperatūras apstākļos; vadītājs alek-
sandrs suzdaļenko.

 • L8128 līgums ar sia Green Innovation Incubator Center. veikt darbības un 
lietderības pārbaudi vēja enerģētiskā lietojuma modulim; vadītājs alvis 
sokolovs.

 • L8133 līgums ar sia BMS – Baltijas Marketing Serviss. Tehniskā konsultā-
cija par sārma un karbona–cinka bateriju tehnoloģiju, laboratorijas mērī-
jumu veikšanu dažādu bateriju energoietilpības veikšanai; vadītājs ansis 
avotiņš.

 • L8142 līgums ar saulkrastu novada domi. Tehniskās konsultācijas par Led 
ielu gaismekļu optiskajiem un elektriskajiem parametriem, to inženierzi-
nātniskajiem aprēķiniem, tehniskajām specifikācijām, vadības sistēmām, 
elektroenerģijas patēriņa analīzē un apgaismojumam klašu izvēlē; vadītāji 
pēteris apse-apsītis, ansis avotiņš.

 • L8147 līgums ar sia Green Innovation Incubator Center. izstrādāt sensora 
tehniskās specifikācijas projektu un veikt sākotnējos testus, kas pēc tam 
sekmēs pirmā industriālā prototipa izstrādi; vadītāji ansis avotiņš, pēteris 
apse-apsītis.

 • L8152 līgums ar as Latvenergo. Reklāmas pakalpojums konferences 
“power engineering, energy and electrical drives” ietvaros; vadītājs ansis 
avotiņš.

 • L8163 līgums ar as Latvenergo par vidēja sprieguma frekvenču pārveido-
tāju spēka daļas komponentu komplektāciju; vadītājs oskars krievs.

 • L8169 līgums ar aglonas novada domi. sniegt atzinumu par Led ielu gais-
mekļu optiskajiem un elektriskajiem parametriem; vadītājs ansis avotiņš.

 • L8186 līgums ar stopiņu novada domi. Tehniskās konsultācijas un eksper-
tīze par stopiņu novada domes iepirkumu; vadītājs ansis avotiņš.

 • L8190 līgums ar sia Vizulo. Tehniskā konsultācija par viediem skaitītājiem 
ar datu koncentratoru; vadītājs ansis avotiņš.

 • L8220 līgums ar as Sadales tīkls. veikt elektroenerģijas skaitītāju jutības 
mērījumus un viedo elektroenerģijas skaitītāju mērījumus ietekmējošo fak-
toru izpēti; vadītāji pēteris apse-apsītis, Leonīds Ribickis.

 • L8232 līgums ar as Sadales tīkls. veikt viedo elektroenerģijas skaitītāju ar 
gpRs un PLC modemu, PLC datu koncentratoru un PLC filtru pašpatēriņa 
mērījumus; vadītāji pēteris apse-apsītis, Leonīds Ribickis.

2.4.3. paTenTi

 •  “kvazi-Z-avota strāvas invertors”, autori Andrii Chub, Jānis Zaķis, Dmitri 
Vinnikov.

 • “sinhronā ģeneratora pašierosināšanās sistēma ar pazeminošo līdzstrā-
vas pārveidotāju”, autori genadijs Zaļeskis, ivars Raņķis.

 • “induktora elektriskā mašīna ar samazināto palaišanas momentu un gai-
sa spraugas elektromagnētisko regulēšanu”, autori Aleksandr Gasparjan, 
anastasia Zhiravetska, Aleksandr Terebkov, Marija Hramcova.

 • “interfeiss informācijas pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā ar induktīvas 
pretestības modulāciju un amplitūdas modulāciju”, autori iļja galkins, 
Maksims vorobjovs, andrejs stepanovs.
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 • “vilcienu automātiskas laidenas un precīzas bremzēšanas iekārta”, autori 
andrejs potapovs, anatolijs Ļevčenkovs, Mihails gorobecs, sergejs Holo-
dovs, igors birjulins.

 • “Tīkla patērētāju sprieguma normalizācijas sistēma”, autori dmitrijs Šir-
kins, ivars Raņķis.

2.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. Šenfelds, a., vorobjovs, M., Meike, d., bormanis, o. power smoothing ap-
proach within industrial dC Microgrid with supercapacitor storage for 
Robotic Manufacturing application. in: proceedings of ieee international 
Conference on automation science and engineering (Case 2015), swe-
den, gothenburg, 24–28 august, 2015. piscataway: ieee, 2015, pp. 1333–
1338. doi: 10.1109/Coase.2015.7294283

2. kuņicina, n., Zabašta, a., Ribickis, L., bunte, d., krievs, o. The assurance 
of Quality and Recognition of Researcher’s skills in europe towards smart 
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2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

starptautiskā sadarbība

organizācijas nosaukums sadarbības veids valsts

Universitātes

Tallinn University of 
Technology

kopīgi izpētes projekti, studentu 
un zinātnieku apmaiņa

igaunija

Kaunas University of 
Technology

kopīgi izpētes projekti Lietuva

Polytechnic University of 
Turin

studentu un zinātnieku 
apmaiņa, sadarbības projekti

itālija

Norwegian University of 
Science and Technology, 
Trondheim 

studentu un zinātnieku 
apmaiņa

norvēģija

Aalborg University studentu un zinātnieku 
apmaiņa

dānija

University of Duisburg-
Essen

studentu un zinātnieku 
apmaiņa, sadarbības projekti

vācija

RWTH Aachen University studentu un zinātnieku 
apmaiņa

vācija

Royal Institute of 
Technology, Stockholm

studentu un zinātnieku 
apmaiņa

Zviedrija

University of Paul Sabatier 
Toulouse

kopīgi izpētes projekti Francija

University of Aveiro kopīgi izpētes projekti portugāle

Lublin University of 
Technology

sadarbības projekti polija

Politechnika Koszalińska sadarbības projekti polija

Katholieke Hogeschool 
Brugge-Oostende

sadarbības projekti beļģija

“Dunarea de Jos” 
University of Galati

sadarbības projekti Rumānija

Khazar University sadarbības projekti azerbaidžāna

Qafqaz University sadarbības projekti azerbaidžāna

National Aviation Academy 
of Azerbaijan

sadarbības projekti azerbaidžāna
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Belarusian State 
University

sadarbības projekti baltkrievija

Belarusian National 
Technical University

sadarbības projekti baltkrievija

Belarusian State Agrarian 
Technical University

sadarbības projekti baltkrievija

University of Pristina in 
Kosovska Mitrovica

sadarbības projekti kosava

Polytechnic University of 
Catalonia

sadarbības projekti spānija

University of Nottingham sadarbības projekti anglija

Università di Modena e 
Reggio Emilia (UNIMORE)

sadarbības projekti itālija

University of CHALMERS sadarbības projekti Zviedrija

Technical University of 
Denmark

sadarbības projekti dānija

Uzņēmumi

DAIMLER AG sadarbības projekti vācija

SIEMENS sadarbības projekti vācija

KUKA Roboter GmbH sadarbības projekti vācija

Thorn (Zumtobel Group) sadarbības projekti Francija

Delfoi sadarbības projekti somija

Danfoss sadarbības projekti dānija

Soluzioni Industriali 
Robotizzate (SIR)

sadarbības projekti itālija

Engrotec sadarbības projekti vācija

METERCOM sadarbības projekti Francija

LYRACOM sadarbības projekti Francija

VEADES sadarbības projekti Francija

as Viru Limmid pētniecība igaunija

IHAAB Marketing sadarbības projekti Zviedrija

Piaseczno pašvaldība sadarbības projekti polija

Bordeaux pašvaldība sadarbības projekti Francija

Opal-RT Technologies sadarbības projekti Francija
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sadarbības partneri Latvijā
Fizikālās enerģētikas institūts (Fei), Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 

institūts, elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Republikas vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības  ministrija, saulkrastu novada dome, as 
Latvenergo, sia ABB, as Latvijas Finieris, as Rīgas Siltums, as Ventspils nafta, 
as Rīgas Ūdens, Rp sia Rīgas satiksme, vas Latvijas dzelzceļš, as HansaMat-
rix, sia Vizulo, sia EK Sistēmas, sia EMT, sia Baltelectron, sia YEInternational, 
as Cēsu alus, sia J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs, sia Lāsma, sia Schneider 
Electric Latvia u.c.

Līdzdalība komitejās un zinātniski konsultatīvajās padomēs un valdēs

Uzvārds, vārds amats

Leonīds Ribickis eiropas savienības mazo valstu 
universitāšu asociācija (eU2s2)

biedrs

Leonīds Ribickis pasaules enerģijas padomes Latvijas 
nacionālā komiteja

valdes loceklis

Leonīds Ribickis vispasaules elektrotehnikas un 
elektronikas inženieru institūts (IEEE)

biedrs (Senior 
Member)

Leonīds Ribickis vispasaules elektrotehnikas un 
elektronikas inženieru institūts, Latvijas 
sekcija

priekšsēdētājs

Leonīds Ribickis eiropas energoelektronikas un piedziņas 
asociācija EPE

asamblejas un 
valdes loceklis

Leonīds Ribickis eiropas energoelektronikas un kustības 
vadības biedrība PEMC

valdes loceklis

Leonīds Ribickis eiropas spēka elektronikas centra 
pētniecības iestāžu ekselences tīkls

valdes loceklis

Leonīds Ribickis es 7ip DG Research. komisija Energy Latvijas delegāts 
un eksperts

Leonīds Ribickis eiropas zinātnieku savienība Euroscience biedrs

Leonīds Ribickis eiropas iegulto sistēmu pētniecības 
centrs ARTEMIS

asamblejas 
loceklis

Leonīds Ribickis Intel COST Management Committee, 
barselona, spānija

komitejas 
loceklis

oskars krievs naTo pētniecības un tehnoloģiju 
organizācijas (RTO) sensoru un 
elektronikas tehnoloģiju kolēģija

nacionālais 
pārstāvis

nadežda 
kuņicina

vispasaules daudzkritēriju lēmumu 
pieņemšanas (MCDM) asociācija

biedrs

Jānis Zaķis vispasaules elektrotehnikas un 
elektronikas inženieru institūts (IEEE)

biedrs (Senior 
Member)
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ar eRaF finansējuma atbalstu IEEI mācību procesu kopš 2014. gada no-
drošina jaunā un mūsdienīgā ēkā, kurā ir moderna ēku pārvaldības sistēma ar 
sensoriem, klimatkontroles sistēmām, energoefektīvu apgaismojumu utt., kas 
kalpo arī kā uzskates un pētniecības līdzeklis. paralēli tam tika uzlabotas un 
modernizētas jau esošās un izveidotas arī jaunas laboratorijas: 

 • energoelektronikas mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • elektriskās piedziņas mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • Ražošanas procesu automatizācijas mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • datorvadības mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • Mikroektronikas un sensoru mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • energoefektivitātes mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • elektronisko iekārtu mācību un pētnieciskā laboratorija;
 • pusvadītāju pārveidotāju mācību un pētnieciskā laboratorija.

Šajās laboratorijās ir pilnīgi jauna infrastruktūra – mēbeles, tīkla sprie-
guma sadalnes un nodrošinājums, tāfeles, projektori u.c. nepieciešamais ap-
rīkojums. papildus tam tika iegādāts arī tāds mācību un pētniecības procesa 
materiāltehniskais nodrošinājums kā osciloskops (Rigol DS1052D – 10 gab.; 
Rigol DS4012 – 2 gab.), strāvas mērīšanas tausti (Rigol RP1001C – 7 gab), dife-
renciālie tausti (RigolRP1025D – 2 gab.), multimetri (U1233A – 16 gab.), saules 
enerģijas mērītājs (SOLAR-100), elektroenerģijas parametru analizatori (CIR-
E3 – 14 gab.), barošanas bloki (EX752M – PSU, 8 gab.; QL355TP. – PSU, PROG, 
TRIPLE, 35 v, 5 a, 5 v, 1 a, 2 gab.; TTI CPX400S – psU, 2 gab.; EA-PS 2042-
20B  – psU, 2 gab.), autotransformators (Velleman SR-1000) un portatīvais 
optisko parametru mērītājs (Konica Minolta LS-110). 

Fp7 projekta AREUS ietvaros ir izveidota unikāla laboratorija – 600 v līdz-
strāvas elektroapgādes tīkls, kurā ir industriāls robots KUKA Quantec Prime, 
55 kW aktīvais taisngriezis, divi piedziņas stendi, kas spēj emulēt jebkuru robo-
ta elektroenerģijas patēriņu, superkondensatoru un litija jonu enerģijas uzkrā-
šanas sistēmas un citas iekārtas, kas, projektam noslēdzoties, tiks izmantotas 
arī mācību procesā.

ieei rīcībā ir pieejama kompakta saules enerģijas uzkrāšanas sistēma ar 
litija jonu akumulatoriem un uzlādes līmeņa vadības sistēmu; lokālas, savstar-
pēji saistītas autonomās elektroapgādes sistēmas ar 3,6 kW vēja ģeneratoru 
un 6,6 kW saules paneļiem, invertoru elektroenerģijas atdošanai tīklā vai litija 
jonu uzkrājēju sistēmu iegūtās enerģijas uzkrāšanai. paralēli tam ir iegādāti arī 
speciāli, programmējami līdzstrāvas barošanas bloki, kas spēj imitēt saules pa-
neļus vai ūdeņraža sistēmas ar jaudu 2 · 15 kW, 2 · 5 kW, 2 · 3 kW.

elektriskās piedziņas sistēmu pētīšanai ir pieejams standarta frekven-
ces pārveidotājs ABB ACS800, reģeneratīvais frekvences pārveidotājs ABB 
ACS800, digitālais osciloskops YOKOGAWA DLM6054-F-HE-L16/P4, jaudas 
analizatoru komplekts PPA5530-3 Phase, strāvas sensoru komplekts HF100 
Current Shunt, sprieguma sensoru komplekts TTHV250 2,5 kv High Volta-
ge Probe, sprieguma svārstību vājinātāji ATT20 20  :  1 Voltage Attenuator, 
augstfrekvences strāvas sensors YOKOGAWA PEM CWT06, diferenciālais 
sprieguma sensors YOKOGAWA diff probe 700924, superkondensatoru ener-
ģijas uzkrājēja komplekts MAXWELL, akumulatoru bateriju enerģijas uzkrājēja 
kamplekts Winston Battery, ģenerators SDMO DX 6000TE, enerģijas uzkrājēju 
pārveidotāju komplekts Buck-Boost 250-60.
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Zinātniskiem pētījumiem iegādātas papildu iekārtas, piemēram, lodāmu-
ri (Weller WP80+WDH10, Weller WXHAP 200, Weller WXDP 120, Weller WXR 
3 u.c.), virsmas montāžas elementu atlodēšanas lodāmurs (Weller WXMT), 
tvaiku nosūcējs lodēšanas darbagaldam (BOFA V250), rokas multimetri (Flu-
ke-87V), līdzsprieguma laboratorijas barošanas bloks (EA-PSI 9360-120 3U), 
līdzsprieguma elektroniskā slodze (EA-ELR 9150-30 3U), līdzsprieguma labo-
ratorijas barošanas bloks (EA-PS 8032-10 T), laboratorijas taisngriezis. saules 
enerģijas pētīšanai ir iegādāti 11 gab. 300 W saules paneļi un to konstrukci-
ja uzstādīta uz jaunās eeF fakultātes jumta, kā arī iegādāti 30 gab. DC/DC 
MPPT pārveidotāji – jaudas optimizatori SolarEdge P300, tīklam piesaistīts 
invertors SolarEdge SE3500 ar prorgammatūru un datu uzkrāšanas ierīci, kā 
arī programmējami līdzstrāvas laboratorijas barošanas bloki ar regulējamo 
vol tampēru (UI) raksturlīkni gan saules, gan ūdeņraža vai citu līdzstrāvas ener-
goavotu rakstura imitēšanai ar 15 kW, 5 kW un 3 kW jaudu, a0 ploteris Canon 
iPF815 lielformāta rasējumu drukai. 

kopumā dažādā eeF mācību un pētnieciskā infrastruktūra ir pieejama gan 
studentiem, gan pasniedzējiem, gan arī studentu gala darbu vadītājiem no ci-
tām organizācijām un sadarbības uzņēmumiem, to iepriekš saskaņojot ar labo-
ratoriju vadītāju. 

elektrotehnoloģiju vadības sistēmu izstrādes platforma dSPACE; mode-
lēšanas programma Matlab/Simulink R14 un vairākas licences; digitālais osci-
loskops TEXTRONIX; tīkla analizatori AR5 un AR5L; elektriskā tīkla analizators 
AVISTA (1 kW); modelēšanas un mērīšanas darba stacija Inmel SQ (33  a); 
pretestības kalibrators MEATEST M500B; elektromagnētiskais plūsmas mē-
rītājs MEATEST M900; programmējamo pašrakstītāju komplekti LUMEL KE8; 
frekvenču pārveidotājs HPS SystemTechnik; simulācijas programma PSIM; 
infrasarkanais temperatūras mērītājs Raynger ST60 ProPlus; frekvences mē-
rītājs FLUKE 164T; spektra analizators GSP 810 1 gHz FLUKE; degvielas šūnu 
pētniecības komplekts Ballard Nexa 2  ∙  1,2 kW; LCR mērītājs LCR 400; digi-
tālais kapacitātes mērītājs BK830; superkondensatori Maxvell BMOD0063-
P125; frekvenču pārveidotājs Danfoss VLT-5022; datorklases 203 aprīkojums 
ar 13 darba vietām; 3 FESTO roboti Robotino un vadības izstrādes platforma 
Robotino® View; mērījumu aprīkojums: multimetri; FESTO mini rūpnīca MPS 
un FMS komplekss; Synopsys Analog Simulation and Modeling Synopsys Ad-
vanced TCAD individ licence; licence OrCAD PCB Design University Edition 5 
User; Differential probe DP120; Fluke 199 C/S; Fluke 2042 Cable locator; Fluke 
435; frekvenču pārveidotājs VLT 5022 15 kW; reostats as Danotherm Electric; 
SINAMICS CU24OS; VAT2000 frekvenču pārveidotājs 2,2/4,0 kW ar filtru; ba-
rošanas bloks EX1810R; funkciju ģenerators   TTI TG1010A; kompaktā ūdenslī-
meņa kontroles darba stacija FESTO Compact-Workstation; 5 laboratorijas 
sadalnes 700  ∙  500  ∙  250; PSIM Professional 8.0 EDUCATION; Tti LD300M 
Electronic Load; kompresors ar žāvētāju SCB 400/20; LUXMETRS EC-14; sprie-
guma reģistrētājs VR1710; Fluke 199C/003S, ScopeMeter; tinuma kompaun-
dēšanas iekārta; Vacon frekvenču pārveidotājs; Servo motors Sigma 11; Servo 
pastiprinātājs Sigma; Fluke Ti10 Thermal, Imager; reduktors ar bremzi HU (70 
a); strāvas adapteris Fluke 80i-110; ProtoMat s-sērijas atpazīšanas kamera; 
Digital Osciloscope GDS-112; strāvas mērīšanas canga (100 a); LPKF ProtoMat 
S64 PCB prototipēšanas iekārta; LPKF ContacRS PCB metalizēšanas iekārta; 
HAWK 3d axis Microscope; programmatūra PSIM-JMAG; elektriskās piedziņas 
testēšanas stendi 1,2 kW HPS-Systems; ODEN un PKG BAUR augstsprieguma 
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mērīšanas un testēšanas iekārtas; automātiska daudzslāņu prese 4–8 slāņu 
plašu veidošanai LPKF Multi Press; lodēšanas tvaiku nosūcējs Duratool Fume 
Absorber D00680 ar papildu filtru; EMCO Concept Turn 105 / EMCO Concept 
Mill 105 aprīkojuma komplekts; karstā gaisa lodēšanas darba stacija Weller WR 
2 komplektā ar lodēšanas un izlodēšanas aprīkojumu; elektriskais spoļu (drose-
ļu) tinamais stends Jovil Manufacturing SMC-2 ar papildinājumu un elektronis-
kā slodze līdzstrāvai Electro Automatic EA-EL3400-25.

pēc ieei iniciatīvas 2015. gadā RTU eeF ar as Latvenergo finansiālo atbal-
stu ir izveidojusi radošo laboratoriju, kurā iekārtotas 12 darba vietas, nokom-
plektētas ar dažādiem mehāniskās apstrādes instrumentiem, mēraparātiem, 
testēšanas iekārtām (multimetri, osciloskopi). Uzlabota arī darba vide, ierīko-
jot dūmu nosūcēju pie katras darba vietas, kur norisināsies lodēšana. papildus 
tam laboratorija ir aprīkota ar 3d printeri, kas ļauj studentiem izstrādāt fizis-
kus prototipus.

2.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

studējošo iesaiste zinātnes procesos ir ļoti svarīga, tādēļ Rīgas Tehniskā 
universitāte ar as Latvenergo finansiālo atbalstu ir izveidojusi “Latvenergo 
radošo laboratoriju”, kurā studenti var nodarboties ar elektroiekārtu prototi-
pēšanu un savu inženiertehnisko ideju realizēšanu. Radošā laboratorija izveido-
ta, lai sekmētu studentu, vidusskolēnu un citu interesentu praktiskās iemaņas. 
ikviens, kurš vēlas, var laboratorijā realizēt savas tehniskās idejas, vai tās būtu 
nepieciešamas vidusskolēniem zinātniskās pētniecības darbiem vai studentiem 
bakalaura un maģistra darbu izstrādei, vai vienkārši interesentiem, kuri vēlas 
iemēģināt roku elektroiekārtu izveidē. Laboratorijas apmeklētājiem, meklējot 
inženiertehniskos risinājumus savām idejām, ir iespējams saņemt arī speciālis-
ta padomu, ko nodrošina RTU darbinieki un studenti – laboratorijā vienmēr uz 
vietas ir pieredzējušākie kolēģi, kuri konsultē un palīdz praktiski izstrādāt da-
žādas elektrotehniskas iekārtas un sistēmas, izmantojot gan studentu idejas, 
gan “do-it-yourself” shēmas, tādējādi uzlabojot praktiskās iemaņas rasēšanā, 
shēmu izveidē, lodēšanā, elektrisko mērījumu veikšanā, testēšanā, optimizāci-
jā, kas būtiski uzlabo zināšanas un sagatavotību praksēm uzņēmumos.

visi studenti tiek aicināti aktīvi strādāt arī citās institūta laboratorijās. 
Tāpat studenti tiek iesaistīti kāda jauna vai esoša laboratorijas darbu stenda 
uzlabošanā un modernizēšanā, it īpaši, ja tas saistās ar uzņēmumu vajadzībām 
un jaunām tehnoloģijām, kā arī mācību metodiskā materiāla izveidošanā (vai-
rāk raksturīgs maģistra līmenim) vai, piemēram, materiāla papildināšanā ar 
jauniem datormodeļiem, elektriskām shēmām, to aprakstiem utt.

ieei personāls aktīvi darbojas arī zinātniskajā pētniecībā, es projektu 
piesaistē gan izglītībai, gan zinātnei, kā arī veic uzņēmumu pasūtījuma līgum-
darbus, un kā izpildītāji tiek piesaistīti arī doktorantūras studenti. Zinātniski 
pētnieciskajā darbā obligāti jāiesaistās visu kursu doktorantūras studentiem, 
lai gatavotu un prezentētu publikācijas, kurās tiek atspoguļoti izstrādājamo 
pētījumu rezultāti. publikāciju tēmas saistītas ar disertācijas tēmu un tās 
apakšnodaļu pētījumiem, piemēram, dziļāku datorvadības sistēmu izstrādi, 
industriālās automātikas un energoelektronikas sistēmu pilnveidošanu, mate-
mātisko modeļu izstrādi, laboratorijas eksperimentiem, alternatīvās enerģijas 
un pārveidotāju analīzi u.c. 



138 

2.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

organizētie zinātniskie pasākumi
 • 2015. gada 11.–13. maijā Rīgā ar as Latvenergo un sia ABB finansiālu at-

balstu industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts sadarbībā ar 
enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti rīkoja piekto starptautisko kon-
ferenci “power engineering, energy and electrical drives”, “poWeReng 
2015”. konferencē uzstājās daudzi pasaulē atzīti jomas eksperti un vies-
lektori:
 - Bo Roger Vilhelm Henriksson, Managing Director, ABB Baltic States, 

Finland – “abb – the leader in power and automation”;
 - Prof. Johann W. Kolar, Swiss Federal Institute of Technology, Switzer-

land – “Research Challenges and Future perspectives of solid state 
Transformer Technology”;

 - Dr. Mladen Kezunovic, Texas A&M University, Texas, USA – “big data: 
What, Why, When and How”;

 - Prof. João P. S. Catalão, University of Beira Interior, Portugal – “Maxi-
mizing Renewable energy sources penetration in european islands”;

 - Dr. Luciano Martini, RSE, Italy – “introduction to the seT-plan and the 
needed european Research on smart grids”;

 - Prof. Qing-Chang Zhong, University of Sheffield, Sheffield, United 
Kingdom – “next-generation smart grids: Completely autonomous 
power systems (Caps)”;

 - Prof. Hans-Peter Nee, Royal Institute of Technology, Stockholm, Swe-
den – “High-efficiency silicon Carbide power electronics: Today and 
Tomorrow”;

 - Dr. Lee Empringham, University of Nottingham, Nottingham, United 
Kingdom – “practical use of wide bandgap semiconductors in power 
module implementations”;

 - Yahia Bouzid, OPAL-RT Technologies, Québec, Canada – “electrical grid 
simulator” un Workshop 2 “power electronics HiL testing”.

 • Jau ceturto gadu pēc kārtas industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts sadarbībā ar enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti no 29. līdz 
30. maijam  organizēja starptautisko doktorantu skolu elektrotehnikā un 
elektronikā (“4th international doctoral school of electrical engineering 
and power electronics”) RTU sporta un atpūtas bāzē “Ronīši”, klapkaln-
ciemā. abās pasākuma dienās doktorantiem bija iespēja klausīties pasau-
les un Latvijas vadošo profesionāļu vieslekcijas, kā arī iepazīstināt klāt-
esošos ar saviem pētījumiem un to rezultātiem. pasākumā uzstājās šādi 
vieslektori no sadarbības universitātēm:
 - Dr. ing. Francisco Geu Flores, Senior Engineer, duisburgas-esenes Uni-

versitāte, Germany – “spatial Motion planning of Multibody systems”;
 - Dr. sc. ing. Jero Ahola, Professor, Department of Electrical Engineering, 

Lappeenranta University of Technology, Finland – “energy efficiency in 
electrical motor driven systems”;

 - Dr. sc. ing. Philip Carne Kjær, Chief Specialist, Vestas Technology R&D, 
Denmark – “electrical R&d in wind turbines”.

Šī ir lieliska iespēja doktorantiem uzzināt par zinātnes inovācijām, pasau-
les tendencēm, dalīties ar savu pieredzi un mācīties kopā ar pasaulē vado-
šiem zinātniekiem, apspriest pasaules notikumus un sasniegumus dažādās 
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pētniecības jomās. iepazīties un veidot sadarbības iespējas ar citiem studen-
tiem un nozares profesionāļiem.

 • Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar 13 citām partneraugstskolām no 9 val-
stīm realizēja TEMPUS studiju programmu kvalitātes uzlabošanas projek-
tu “apmācības tīkla izveidošana energoefektivitātes izglītības attīstībai” / 
“development of Training network for improving education in energy effi-
ciency”. Šis projekts ir pirmais kopīgais projekts, kuru koordinē tieši Latvijas 
augstskola. projekts ir vērsts uz partneraugstskolu mācību līdzekļu un la-
boratorijas darbu izveidi, pārņemot ne tikai RTU, bet arī citu es augstskolu 
pieredzi. TEMPUS projekta noslēguma konference tika rīkota 2015. gada 
15. un 16. septembrī Rīgā, Latvijā, un to organizēja projektu realizējošā 
struktūrvienība – industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts.

 • ik gadu Rīgas Tehniskā universitāte organizē starptautisko zinātnisko 
konferenci (RTUCon). 2015. gada 14. oktobrī tā tika rīkota jau 56. reizi. 
darbs norit vairāk nekā 15 sekcijās, aptverot visas universitātes pētnie-
cības jomas. industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts orga-
nizē darbu enerģētikas un elektrotehnikas sekcijā. konferences ietvaros 
tiek izdots konferences izdevums “international scientific Conference on 
power and electrical engineering of Riga Technical University (RTUCon): 
proceedings”, kuru koordinē ieei profesors iļja galkins. Tāpat jāatzīmē, ka 
jau ceturto gadu pēc kārtas tiek izdots RTU starptautiskais zinātniskais 
žurnāls “electrical, Control and Communication engineering”, kuru arī ko-
ordinē ieei profesors iļja galkins.

 • valsts pētījumu programmas LATENERGI publiskās apspriešanas semi-
nārs notika 2015. gada 16. oktobrī, Rīgā, Latvijā, un to organizēja projektu 
realizējošā struktūrvienība – industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts.

 • ieei kopā ar 10 partneriem no 6 eiropas valstīm realizē starptautisku pro-
jektu “automatizācija un robotika eiropas ilgtspējīgai ražošanai” – AREUS. 
2015. gada 7. un 15. oktobrī notika projekta partneru tikšanās, kā arī publis-
ka projektu rezulātu apspriešana, tādējādi iepazīstinot Latvijas sabiedrību 
ar sasniegtajiem rezultātiem. ieei zinātnieki ir izstrādājuši pasaulē unikālu 
līdzstrāvas elektroapgādes sistēmu. Tā ir energoefektīva un ražošanas uz-
ņēmumiem ļaus ietaupīt līdz pat 25  % elektroenerģijas. Minēto sistēmu 
ieei izstrādā un aprobē sadarbībā ar vācijas autoražošanas uzņēmumu 
Daimler AG izmantošanai Mercedes-Benz automobiļu rūpnīcā. Jaunā teh-
noloģija ļaus izstrādāt labākus energoefektivitātes uzlabošanas tehniskos 
risinājumus līdzstrāvas elektroapgādes tīklam. patlaban pasaulē ražoša-
nā izmanto maiņstrāvas elektrotīklus, taču ieei zinātnieki sadarbībā ar 
starptautiskajiem partneriem ir izveidojuši pirmo laboratoriju, kur elektro-
apgādei izmanto līdzstrāvas enerģiju. Jāatzīmē, ka ieei ir eiropā pirmais 
universitātes institūts, kura īpašumā ir šāds inovatīvs robota prototips. 

 • Rīgas Tehniskā universitāte ar as Latvenergo finansiālu atbalstu ir izvei-
dojusi “Latvenergo radošo laboratoriju”, kurā studenti var nodarboties 
ar elektroiekārtu prototipēšanu un savu inženiertehnisko ideju realizē-
šanu. Radošā laboratorija izveidota, lai sekmētu studentu, vidusskolēnu 
un citu interesentu praktiskās iemaņas. Laboratorijas atklāšana notika 
2015. gada 9. novembrī.

 • 2015. gadā, prezentējot projektu AREUS, pirmo reizi RTU vēsturē ieei pie-
dalījās pasaules lielākajā izstādē “Hannover Messe”. institūts demonstrēja 
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līdzstrāvas mikrotīkla modeli, kas ar strāvas pārveidotāja un akumulatoru 
palīdzību ļauj maiņstrāvas tīklā integrēt no atjaunojamiem energoresur-
siem – saules un vēja – iegūto līdzstrāvu.

apbaLvoJUMi
ieei direktors, akadēmiķis Leonīds Ribickis 2015. gada 24. novembrī saņēma 

Cicerona balvu par konsekventu augstākās tehniskās izglītības un tās tautsaim-
nieciskās ietekmes stiprināšanu. Žūrija augstu novērtējusi akadēmiķa L. Ribicka 
zinātnisko darbu, kā arī augstākās izglītības vairāk nekā simtgadīgo tradīciju 
Latvijā attīstīšanu, prasmi “reģionalizēt” RTU – pilnveidojot filiāles ārpus Rī-
gas –, ieguldījumu datorzinātņu un elektrotehnikas studiju modernizācijā un ini-
ciatīvu virzīšanu vidusskolēnu sagatavošanā tehniskajiem studiju priekšmetiem.

goda nosaukums “RTU gada jaunais zinātnieks” 2015. gadā piešķirts ieei 
vadošajam pētniekam  Jānim Zaķim. Žūrija augsti novērtējusi J. Zaķa aktīvo 
darbību, vadot un piedaloties vairākos zinātniskos projektos gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Tāpat jaunais zinātnieks jau uzņēmies promocijas darbu zinātniskā 
vadītāja pienākumus. 2014./2015. gadā J. Zaķis publicējis 20 publikācijas, kas 
indeksētas  SCOPUS  un Web of Science  datubāzēs. Jāatzīmē, ka zinātniskie 
raksti ir publicēti gan augsta ranga industriālās informātikas žurnālos, gan no-
zīmīgākajās spēka elektronikas konferencēs pasaulē. Jaunais zinātnieks ir līdz-
autors diviem patentiem un diviem iesniegtiem patentu pieteikumiem Latvijā 
un igaunijā.

ieei realizētās studiju programmas “elektrotehnoloģiju datorvadība” stu-
dents oskars bormanis 2015. gadā par savu maģistra darbu “Lokāla līdzsprie-
guma tīkla vadības sistēmas izstrāde” saņēma prestižo vernera fon sīmensa 
izcilības balva. apbalvojums apliecina, ka o. bormanis ir veicis nozīmīgu pētīju-
mu industrijā, kuram ir praktisks lietojums dzīvē, un tas veicina dzīves kvalitā-
tes paaugstināšanu.

“Latvenergo radošā laboratorija” saņēma apbalvojumu “gada ieguldījums 
akadēmiskās dzīves veicināšanā” par inovāciju attīstību un zinātniskās pētnie-
cības veicināšanu ne tikai enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentu 
vidū, bet gan visu Rīgas Tehniskās universitātes studentu un skolēnu vidū. Jau 
vairākus gadus Latvijas studentu apvienība rīko gada balvas pasniegšanas ce-
remoniju, kurā tiek izceltas spilgtākās personības un nozīmīgākie notikumi. ko-
misijas sastāvā ir studenti, Latvijas studentu apvienības vecbiedri, studējošo 
pašpārvaldes un ārējo ekspertu komisija. 

3. vides aiZsaRdZības Un  
siLTUMa sisTēMU insTiTūTs

direktors: profesore, Dr. habil. sc. ing. dagnija bLUMbeRga
adrese: āzenes iela 12-k1, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089923
e-pasts: info@videszinatne.lv
Mājaslapa: http://www.videszinatne.lv/lv/
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3.2. ZināTniskie viRZieni

 • ietekmes uz vidi novērtējums (prof. M. Rošā).
 • enerģijas akumulācija (prof. M. Rošā, prof. d. blumberga).
 • saules energoapgādes tehnoloģija (prof. C. Rochas).
 • bioūdeņraža ražošanas izpēte (prof. d. blumberga).
 • industriālā simbioze (prof. M. Rošā).
 • ilgtspējīgs transports (prof. M. Rošā).
 • ekodizains (prof. g. bažbauers, doc. e. dāce).
 • sistēmdinamika (prof. a. blumberga).
 • vides pārvaldības sistēmas (vad. pētn. s. valtere, pētn. s.n. kalniņš).
 • energoaudits (prof. a. blumberga, doc. g. Žogla, doc. a. kamenders).
 • plazmas tehnoloģijas (prof. i. veidenbergs).
 • energopatērētāju vadība (prof. d. blumberga, pētn. L. Žogla).
 • Tīrāka ražošana (prof. d. blumberga).
 • no atkritumiem atgūtā kurināmā ieguves izpēte (prof.  d. blumberga, 

asoc. prof. J. gušča, doc. e. dāce).
 • atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas (doc. e. dāce).
 • biogāzes veidošanās un apsaimniekošanas procesu izpēte (prof. d. blum-

berga).
 • Mikrokoģenerācija (prof. i. veidenbergs, vad. pētn. e. vīgants).
 • biomimikrija (prof. a. blumberga, pētn. R. vanaga).
 • iekštelpu klimats (prof. a. blumberga).
 • klimata pārmaiņas un klimata tehnoloģijas (prof. M. Rošā, prof. d.blum-

berga, asoc. prof. J. gušča).
 • Teritoriālā plānošana (prof. a. blumberga).
 • Līmeņatzīmes (prof. M. Rošā).
 • siltuma sūkņi (prof. d. blumberga).
 • ilgtspējīga attīstība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai (prof. d. blumberga).
 • vides izglītība (prof. d. blumberga, asoc. prof. J. gušča).
 • vides projektu novērtējums (prof. d. blumberga, pētn. s.n. kalniņš).
 • vēsturisko ēku siltināšana (prof. a. blumberga).
 • energosistēmu ekonomika (prof. g. bažbauers).
 • bioekonomika (prof. a. blumberga, doc. F. Romagnoli, prof. d. blumberga).

vides aizsardzības  
un siltuma sistēmu 

institūts

vides aizsardzības 
un siltuma 

sistēmu katedra 
bioetehonomikas 

izpētes centrs 
Zinātniskās izpētes laboratorijas:
	vides monitoringa laboratorija 
	degšanas procesu izpētes laboratorija
	ēku energoefektivitātes laboratorija
	saules sistēmu laboratorija
	biosistēmu laboratorija

ilgtspējīgas 
attīstības 

informācijas un 
studiju centrs 
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 • Co2 uztveršana un ģeoloģiskā noglabāšana (prof.  d.  blumberga, asoc. 
prof. J. gušča).

 • dzīves cikla analīze (doc. F. Romagnoli, asoc. prof. J. gušča).
 • paaudzes siltumapgāde (prof. d. blumberga, prof. i. veidenbergs, vad. 

pētn. v. vītoliņš).
 • kurināmā degšana (prof. i veidenbergs, prof. M. gedrovičs).

3.3. peRsonāLs 

5. att. vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

3.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • katastrofu izturētspējas akadēmiskais tīkls ANDROID (programma “Life 
Long Learning”).

 • otrās paaudzes biodegvielas ražošana no bioatkritumiem un aļģēm (Fp7).
 • Tehnoloģiskie risinājumi Ziemeļvalstu energosistēmu attīstībai TOP-NEST 

(Nordic Energy Research).
 • NORSTRAT projekts (Nordic Energy Research).
 • projekts klastera veidošanai “atkritumi – enerģijai” COOLSWEEP (Fp7).
 • Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanas sistēmas izstrādei (esF).
 • Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings-RIBUILD (HORI-

ZON 2020).
 • bioekonomika un bioklimats (eiropas ekonomikas zonas finanšu instru-

ments).
 • singāzes ražošana no biomasas un izmantošana singāzes deglī (eiropas 

ekonomikas zonas finanšu instruments).
 • SUNSHINE projekts (HORIZON 2020).
 • valsts pētījumu programmas (vpp) projekts LATENERGI. 

Akadēmiskais
personāls

13%

Zinātni apkalpojošais
personāls

34%

Zinātniskais 
personāls

53%
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3.4.2. LīgUMdaRbi

 • “seg emisiju prognoze ne-eTs sektorā Latvijā” (vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija).

 • Tīrākas ražošanas projekts. kokogļu ražotne Līvānos (vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, daugavpils reģionālā vides pārvalde, 
sia Līvānu Karbons).

 • Tīrāka ražošana. industriālā simbioze (sia Bio-Venta, sia Graanul Invest, 
sia Valmiermuižas alus, as Valmieras stikla šķiedra un citi ražošanas uz-
ņēmumi).

 • ilgtspējīga sadarbība ar as Latvenergo.
 • “Ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmu izveides iespēju analīze”, pa-

sūtītājs – as Rīgas Siltums. 
 • “skuju koku mežizstrādes atlikumu izmantošana ekoloģiska materiāla iz-

veidei”, pasūtītājs – RTU attīstības fonds.
 • “siMWood”, – pasūtītājs Bavarian State Institute of Forestry.
 • “ideju apmaiņa starp baltijas valstīm un asv, lai veicinātu starptautisku 

sadarbību”, pasūtītājs – Council, International Study Programs, Inc.
 • “konsultācijas par tehniskajiem un ekonomiskajiem aspektiem no atkritu-

miem iegūta kurināmā ražošanā un izmantošanā”, – pasūtītājs sia Vides 
Pakalpojumu Grupa.

 • kurināmā testēšana (kūdra, kūdras granulas, koksnes granulas), – pasūtī-
tāji sia SBE Latvia Ltd, sia Silu Kūdra, Ūbeļu īpašumi.

RTU iekšējie projekti 
 • “solutions for energy efficiency and use of renewable energy recourses in 

ventilation air heating: a review”, vadītājs – a. Žandeckis. 
 • “a decision support method for development of industrial synenergies”, 

vadītāja – M. Rošā.
 • “City resilience: urban metabolism perspective within the system dyna-

mics modelling”, vadītājs – C. Rochas.
 • “implementation of different policy strategies promoting the use of wood 

fuel in the Latvian district heating system: impact evaluation throgh a 
system dynamic model”, vadītājs – F. Romagnoli.

 • “siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanas iespēju atrašana, piemērojot 
ilgtspējīgu lauksaimniecības politiku”, vadītāja – e. dāce.

 • “Tehnoloģiju aizvietošanas dinamika eko-inovāciju difūzijas gadījumā”, va-
dītājs – e. vīgants.

 • “Zemas temperatūras saules un granulu siltuma sistēmu veiktspējas ana-
līze”, vadītājs – a. Žandeckis.

3.4.3. paTenTi

2015. gadā iesniegtie patentu pieteikumi
 • biometāna ražošanas iekārta (d. blumberga, d. Lauka, J. gušča, i. vei-

denbergs).
 • poligona gāzes ražošanas paņēmiens (d. blumberga, d. slišāne, e. vī-

gants, i. veidenbergs, F. Romagnoli).
 • Materiāls fermentācijas stimulēšanai biogāzes ražošanas procesā 

(d. blumberga, d. Lauka, i. Muižniece).
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1. burmistre, i., blumberga, a., Rošā, M., blumberga, d., bariss, U. deve-
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Journal of Global Warming, 2015, vol. 8, no. 1, pp. 114–131. issn 1758-2083; 
e-issn 1758-2091; doi: 10.1504/iJgW.2015.071582

2. barisa, a., Romagnoli, F., blumberga, a., blumberga, d. Future biodiesel 
policy designs and consumption patterns in Latvia: a system dynamics 
model. Journal of Cleaner Production, 2015, 88, 71–82. doi: 10.1016/j.jcle-
pro.2014.05.067

3. pubule, J., blumberga, a., Romagnoli, F., blumberga, d. Finding an optimal 
solution for biowaste management in the baltic states. Journal of Cleaner 
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4. Ziemele, J., gravelsins, a., blumberga, a., vigants, g., blumberga, d. 
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5. blumberga, a., Timma, L., Romagnoli, F., blumberga, d. dynamic Model-
ling of a Collection scheme of Waste portable batteries for ecological and 
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6. burmistre, i., blumberga, d., blumberga, a., Rošā, M. Reducing House-
hold electricity Consumption through demand side Management: the 
Role of Home appliance scheduling and peak Load Reduction. Ener-
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6. att. vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2015. gadā. 
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16. barisa, a., dzene, i., Rošā, M., dobrāja, k. Waste-to-biomethane Concept 
application: a Case study of valmiera City in Latvia. Environmental and 
Climate Technologies, 2015, no.  15, pp.  48–58. issn 1691-5208; e-issn 
2255-8837; doi: 10.1515/rtuect-2015-0005

17. dāce, e., blumberga, d., kuplais, ģ., bozko, L., khabdullina, Z., khabdul-
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thanation. Energy Procedia, 2015, vol.  75, pp. 801–806. issn 1876-6102; 
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3.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

vassi sekmīgi īsteno vietējās un starptautiskās sadarbības principus, jo
 • piedalās vairākos starptautiskos projektos, attīstot inovatīvus pētījumus 

par starptautiski nozīmīgām tēmām;
 • piedalās starptautiskās konferencēs ārzemēs un Latvijā;
 • sadarbojas ar ārzemju uzņēmumiem dažādās ar vides aizsardzību saistī-

tās jomās;
 • izdod rakstu krājumu “Scientific Journal of RTU. Environmental and Clima-

te Technologies”, kurā nozīmīgu vietu ieņem ārzemju autoru publikācijas;
 • publicē rakstus starptautiskos zinātniski pētnieciskos izdevumos;
 • sadarbojas ar krievijas, kazahstānas un Uzbekistānas augstskolām;
 • uzņem ārzemju akadēmisko personālu promocijas darbu recenzēšanai un 

vieslekciju vadīšanai;
 • sadarbojas ar ārvalstu universitātēm, sadarbībai aptverot doktorantu 

stažēšanos, pieredzes apmaiņas vizītes, zinātnisko projektu pieteikšanu, 
dalību promocijas padomēs;

 • vietējās sadarbības partneri ir daudzveidīgi:
 - enerģētikas, elektronikas un elektrotehnikas iekārtu ražošanas uzņē-

mumi (piemēram, as Renesco, Grandeg, Ludzas Bio-enerģija, Kom-
forts, Thermo mull, Via-s, Magnat group, Biogran, Solareco, Latgran, 
Līvānu karbons);

 - pārtikas ražošanas uzņēmumi (piemēram, Valmieras piens, Laima);
 - kokapstrādes uzņēmumi (piemēram, Latvijas Finieris, Latgran);
 - energoapgādes uzņēmumi (piemēram, Latvenergo, Latvijas Gāze, Rī-

gas Siltums, Ludzas Bio enerģija, Salaspils siltums, Fortum Jelgava);
 - atkritumu pārstrādes un apsaimniekošanas uzņēmumi (piemēram, as 

BAO, Getliņi Eko, ZAAO, Zaļais Punkts);
 - konsultāciju uzņēmumi vides un enerģētikas nozarē (piemēram, Eko-

doma, Vides vadības tehnoloģijas, Vides eksperti);
 - valsts institūcijas (LvģMC, LviF, vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrija, ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija);
 - zinātniski pētnieciskie institūti (piemēram, koksnes Ķīmijas institūts);
 - augstākās izglītības mācību iestādes (piemēram, Rīgas Tehniskā uni-

versitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te, daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes augstsko-
la, biznesa augstskola Turība);

 - pašvaldības.

Zinātniskās sadarbības virzieni un ieinteresētie uzņēmumi un institūcijas

energoefektivitātes 
paaugstināšana energosistēmās

energoapgādes uzņēmumi, rūpniecības uzņēmumi, 
ekonomikas ministrija

energopatērētāja vadība

energoservisa modelēšana

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, pakalpojumu 
sektors, ekonomikas ministrija

energoiekārtu piesārņojuma 
samazināšanas iespēju izpēte

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija



 147

E
N

E
R

ģ
ē

TI
K

A
S

 U
N

 E
lE

K
TR

o
TE

h
N

IK
A

S
 f

A
K

U
lT

āT
E

biokurināmā degšanas procesi 
biokurināmā kvalitātes izpēte 
kombinētie degšanas procesi, 
optimizācija

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi

elastīgas siltumapgādes sistēmas, 
procesu modelēšana un darbības 
optimizācija

energoapgādes uzņēmumi

ēku energoefektivitātes izpēte, 
procesu modelēšana  
ekoloģiskā būvniecība, pasīvās ēkas

ēku īpašnieku biedrības, energoapgādes, rūpniecības 
un būvniecības uzņēmumi, pakalpojumu sektors, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ekonomikas 
ministrija

ekodizains 
aprites cikla analīze

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, pakalpojumu 
sektors, atkritumu pārstrādes un apsaimniekošanas 
uzņēmumi, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, ekonomikas ministrija

siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana  
emisiju tirdzniecības modelēšana

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, ekonomikas ministrija

saules siltuma enerģijas 
izmantošana siltumapgādē un 
aukstumapgādē

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, pakalpojumu 
sektors, ēku īpašnieku biedrības, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, ekonomikas ministrija

vēja enerģijas izmantošana energoapgādes uzņēmumi, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, ekonomikas ministrija

vides pārvaldības sistēmas Uzņēmumi, valsts pārvaldes institūcijas

energoapgādes socioekonomiskie 
aspekti, koģenerācijas sistēmu 
un kurināmā elementu tehniski 
ekonomiskie aspekti  
biokurināmā izmantošanas iespējas 
kurināmā elementos

energoapgādes uzņēmumi, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, Zemkopības ministrija

Co2 savākšanas un noglabāšanas 
tehnoloģiskie un vides aspekti

energoapgādes un rūpniecības uzņēmumi, vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, ekonomikas ministrija

kliedētas alternatīvās enerģijas 
avotu vides aspektu analīze

energoapgādes uzņēmumi

bioūdeņraža ražošanas tehnoloģijas 
un aprites cikla analīze

energoapgādes uzņēmumi, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, Zemkopības ministrija

atkritumu poligona darbības izpēte atkritumu pārstrādes un apsaimniekošanas uzņēmumi, vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

ārējo izmaksu analīze 
energoapgādes sektorā

energoapgādes uzņēmumi, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, ekonomikas ministrija

starptautiskā līmenī risinās zinātniskā sadarbība ar vadošām es akadē-
miskām un pētniecības institūcijām. galvenie partneri: salfordas Universi-
tāte, Lielbritānija; Sapienza University of Rome, itālija; CoNISMa, itālija; Ecoil, 
itālija; Danish Technological Institute, dānija; National Environmental Research 
Institute, dānija; Hashemite University, Jordānija; Central Salt and Chemicals 
Research Institute, indija; AquAgri Processing, indija; NGVA Europe, belģija; 
Ziemeļvalstu inovāciju, izpētes un izglītības studiju institūts (NIFU), norvēģija; 
SINTEF, norvēģija; OREEC, Aclima, spānija; CLEAN, dānija; FORA, dānija; ECO 
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WORLD STYRIA, austrija; Lombardy Energy Cluster, itālija; Aalborg University, 
dānija; KU Leuven, beļģija; Dresden University of Technology, vācija; Marche 
Polytechnic University, itālija; SP Technical Research Institute, Zviedrija; INTRO 
FLEX ApS, dānija; Erik Møller Architects, dānija; University of Applied Sciences, 
Western Switzerland, Šveice; Funding for Future B.V., Montanuniversität Leoben, 
austrija; SEI, Zviedrija un igaunija; Lundas Universitāte, Zviedrija; somijas Teh-
niskās izpētes centrs, somija. 

3.6. inFRasTRUkTūRa 

galvenās 2015. gadā iegādātās iekārtas zinātniskās un pētnieciskās darbī-
bas veikšanai

nosaukums Lietojums

programma TRNSYS dažādu energosistēmu darbības principu modelēšanas un 
analizēšanas programma

Trokšņu mērītājs Fonometrs 
Greisinger GSH 8922

Trokšņu līmeņa noteikšana

programma COMSOL Fizikālu procesu 1d, 2d, 3d modelēšana, ģeometrijas izstrāde, 
datorizētu plūsmu simulācija

Termiskā kamera Lab 
Companion TH-G-1000

kamerā iespējams regulēt temperatūru un mitrumu. paredzēta 
dažādu konstrukciju siltumpārejas, izturības, mitruma uzsūkšanās un 
ilgtermiņa ietekmes novērtēšanai

eksperimentālā 
monitoringa sistēma

pielāgota integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas 
sistēmas testēšanai. paredzēta gazifikācijas procesu monitoringam

portatīvais cieto daļiņu 
koncentrācijas mērītājs 
Isostack G4 

dūmgāzēs esošo cieto daļiņu izmēra un daudzuma noteikšanai

Hidrauliskā sistēma 
biomasas apkures iekārtām

nodrošina apkures katlu ūdens pievades un dzesēšanas regulāciju

siltumenerģijas skaitītājs 
Kamstrup Multical 402

nodrošina apkures katlu saražotās siltumenerģijas uzskaitīšanu 
hidrauliskā sistēmā

barošanas sadales skapis 
Hensel KV PC 9336

nodrošina hidrauliskās sistēmas elektroenerģijas padevi un sadali

stacionārais pH metrs 
Hanna HI 2211-02

nodrošina pH līmeņa noteikšanu biosistēmu laboratorijā

pārnēsājamais pH metrs 
Mettler pH FG2

nodrošina pH līmeņa noteikšanu biosistēmu laboratorijā

Horizontālā saldētava 
Zanussi ZFC51400WA

nodrošina biosistēmas laboratorijas analīžu vai pētniecībā 
izmantojamo paraugu uzglabāšanu

Multiparametru mērītājs 
Hanna Hi 9829

izmantojams pH, izšķīdušā skābekļa, elektrovadītspējas un turbiditātes 
noteikšanai biosistēmu pētniecībā

svari Kern EMS 3000-2 paraugu svēršanai biosistēmu pētniecībā

Luksmetrs Testo 540 gaismas starojuma intensitātes noteikšanai aļģu audzēšanā

elektriskā pipete Brand 
Handystep

vielu dozēšanai biosistēmu pētniecībā
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3.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

vassi plaši izvērstā zinātniskā sadarbība ietekmē studiju procesu, jo
 • attīstoties starptautiskajai sadarbībai ar vadošām es akadēmiskām un 

pētniecības institūcijām, tiek iegūtas jaunas atziņas arī par mācību darbu;
 • paveras iespējas studentu apmaiņas braucienu īstenošanai;
 • paveras iespējas realizēt plašu studējošo starptautisko apmaiņu;
 • uzlabojas studentu komunikācijas un valodu prasme;
 • tiek veicināta studentu aktīva dalība starptautisko akadēmisko un zināt-

nisko projektu pieteikumu izstrādē un projektu īstenošanā, kā arī sniedz 
iespēju studentiem piedalīties projektu sanāksmēs, tiekoties ar nozares 
vadošajiem starptautiskajiem ekspertiem;

 • starptautiskā sadarbība – kopēji projekti, projektu pieteikumu izstrāde un 
apmaiņas braucieni – kalpo par avotu bakalauru, maģistru un doktorantu 
darbu tēmām.

gaisa mitrinātājs Trotect 
B250

ēkas eksperimentālo moduļu gaisa mitruma regulēšanai (pievada 
mitrumu)

gaisa desikators Trotect 
TTK350S

ēkas eksperimentālo moduļu gaisa mitruma regulēšanai (kondensē 
gaisā esošo mitrumu)

gaisa sildītājs Trotect TIH 
630

ēkas eksperimentālo moduļu temperatūras regulēšanai

datu reģistrētāja klaviatūra 
Campbell CR1000KD

nodrošina datu reģistrētāja CR1000 ērtu un ātru datu vizualizāciju 
bez nepieciešamības pieslēgt datu reģistrētāju pie datora

analogo signālu modulis 
Campbell SDM-A04A

nodrošina datu reģistrētāja CR1000 iespēju paplašināšanu ar 4 kanālu 
analogo signālu moduli, kas ļauj regulēt iekārtas ar analogo signālu 
ieejām, piemēram, elektriskie vārsti, motori u.tml. 

etherneta modulis 
Campbell NL121

nodrošina datu reģistrētāja CR1000 pieslēgšanu pie interneta, ļaujot 
veikt datu apskati no attāluma

Līdzstrāvas kontroles 
modulis Campbell SDM-
CD8S

nodrošina datu reģistrētāja CR1000 iespēju paplašināšanu ar 8 kanālu 
līdzstrāvas moduli, kas ļauj regulēt iekārtas ar līdzstrāvas ieejām, 
piemēram, elektriskie vārsti, motori u.tml. 

apsildāma maisīšanas 
tvertne Huber MPC-118A ar 
magnētisko maisītāju 2mag 
Mixdrive 6

nodrošina ūdens uzsildi un termostatēšanu vannā, zem kuras vai 
kurā iespējams ielikt magnētisko maisītāju, virs kura savukārt novieto 
traukus ar magnētiskiem elementiem, kas nodrošina kontrolētu 
maisīšanu. paredzēts biosistēmu laboratorijai

Mikroskops Optika B-159 paredzēts biosistēmu laboratorijai

stereo mikroskops Optika 
LAB-20

paredzēts biosistēmu laboratorijai

aukstuma kameras JKS ar 
dzesēšanas blokiem I32325B

aukstuma kamera, kuras tilpums ir 16,7 m3, paredzēta izolētas telpas 
radīšanai dažādu materiālu testēšanai dažādās temperatūrās un 
mitruma apstākļos

aukstuma kameras JKS ar 
dzesēšanas bloku I17125B

aukstuma kamera, kuras tilpums ir 6,5 m3, paredzēta izolētas telpas 
radīšanai dažādu materiālu testēšanai dažādās temperatūrās un 
mitruma apstākļos
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bakalauru darbu piemēri

Linda grava vēsturisko ķieģeļu ēku ārsienu 
mitrums

andra blumberga

Toms prodaņuks biomasas koģenerācijas stacijas 
emerģijas analīze

ivars veidenbergs 
dagnija blumberga

sabīne elvīra 
Rožicka

pelējuma sēnīšu augšanas iespējas 
izvērtēšana pēc vēsturisko ķieģeļu 
ēkas iekšējās siltināšanas

andra blumberga

kārlis daģis inovatīvi energoefektivitātes 
pasākumi ēkās

gatis Žogla

armands 
grāvelsiņš

Ceturtās paaudzes centralizētās 
siltumapgādes sistēmas ieviešanas 
iespēju pētīšana

dagnija blumberga

agate Ķīsele elektromobilitātes novērtējums 
Latvijas pašvaldībās pēc kpFi 
konkursa realizācijas

Marika Rošā

Maģistru darbu piemēri

kārlis beihmanis energopārvaldības sistēmas 
ieviešana Latvijas pašvaldībās: no 
teorijas līdz praksei

Marika Rošā

anna vaivare Assessment of thermal physical 
properties of natural materials

indra Muižniece 
dagnija blumberga

Liene kancāne Modelling of building envelope’s 
thermal properties by applying phase 
change materials

Ruta vanaga 
andra blumberga

edgars augustiņš Measurement and verification of 
energy savings measure under 
energy performance contracting 

kristaps 
Zvaigznītis  
Claudio Rochas

intars 
aleksandrovs

Anaerobic digestion of Latvian 
macroalgal biomass. Evaluation of 
biogas production potential

Francesco 
Romagnoli 
Laura pastare

egita pavlova Allocation of historical buildings 
in typology groups according to 
building construction solutions

kristaps kašs 
andra blumberga

3.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

konferences (piedalīšanās, organizēšana)

dagnija 
blumberga

BI-Net Workshop No. 7 āzenes ielā 12/1. 
607. telpā 

12.02.2015.–
13.02.2015.

Jūlija gušča BI-Net Workshop No. 7 āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

12.02.2015.–
13.02.2015.
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Marika 
Rošā

 Sunshine Kick-off Meeting āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

25.03.2015.–
26.03.2015.

dagnija 
blumberga

COOLSWEEP Workshop – 
Innovation and technology 
development in the Waste-
to-Energy sector: the role 
of Clusters and examples of 
good practices

Jūras ielā 23/25, 
telpā “banga”

15.04.2015.

Francesco 
Romagnoli

COOLSWEEP Workshop – 
Innovation and technology 
development in the Waste-
to-Energy sector: the role 
of Clusters and examples of 
good practices

Jūras ielā 23/25, 
telpā “banga”

15.04.2015.

elīna dāce COOLSWEEP Workshop – 
Innovation and technology 
development in the Waste-
to-Energy sector: the role 
of Clusters and examples of 
good practices

Jūras ielā 23/25, 
telpā “banga”

15.04.2015.

dagnija 
blumberga

BI-Net Workshop No. 8 āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

16.04.2015.–
17.04.2015.

Jūlija gušča BI-Net Workshop No. 8 āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

16.04.2015.–
17.04.2015.

elīna dāce COMSOL Multiphysics 5 
workshop

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

16.02.2015.–
17.02.2015.

alise 
ozarska

COOLSWEEP Workshop - 
Innovative Landfill in Latvia

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

02.09.2015.

anna 
kubule

COOLSWEEP Workshop - 
Innovative Landfill in Latvia

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

02.09.2015.

dagnija 
blumberga

COOLSWEEP Workshop - 
Innovative Landfill in Latvia

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

02.09.2015.

elīna dāce COOLSWEEP Workshop - 
Innovative Landfill in Latvia

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

02.09.2015.

Francesco 
Romagnoli

COOLSWEEP Workshop - 
Innovative Landfill in Latvia

āzenes ielā 12/1, 
607. telpā 

02.09.2015.

“The 7th international Conference on applied energy”, abu dabī, apvieno-
tie arābu emirāti, 28.03.2015.–31.03.2015.

“international scientific Conference on environmental and Climate Techno-
logies – ConeCT 2015”, 14.10.2015.–16.10.2015.

semināri (piedalīšanās, organizēšana)
 • seminārs “kam ir izdevīga enerģijas patēriņa samazināšana rūpniecības 

uzņēmumos?”, 15.01.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
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 • “baltic symposium on societal Resilience enhancing societal Resilience to 
disasters: research directions and implications for education”, 27.01.2015., 
āzenes ielā 18, Rīgā.

 • BI-Net Workshop No. 7, 12.02.2015.–13.02.2015., āzenes ielā 12/1, Rīga.
 • COMSOL Multiphysics 5 workshop, 16.02.2015.–17.02.2015., āzenes ielā 

12/1, Rīgā.
 • seminārs “kultūras ministrijas ēku energopārvaldība”, 20.02.2015.
 • seminārs “kā organiskie atkritumi kļūst par energoresursu?”, 27.02.2015.
 • seminārs “ēku energoefektivitāte”, 25.03.2015. 
 • vassi kopā ar saeimas ilgtspējīgas attīstības komisiju rīkots seminārs par 

ēku energoefektivitātes pasākumu veicināšanu, 10.02.2015.
 • Sunshine Kick-off Meeting, 25.03.2015.–26.03.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • COOLSWEEP Workshop – Innovation and technology development in the 

Waste-to-Energy sector: the role of clusters and examples of good practi-
ces, 15.04.2015., Jūras ielā 23/25, Jūrmalā.

 • BI-Net Workshop No. 8, 16.04.2015.–17.04.2015., āzenes ielā 12/1, Rīga.
 • seminārs “Ceturtās paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas”, 

22.04.2015.
 • “saules konference”, 06.05.2015.
 • COOLSWEEP Workshop – Innovative Landfill in Latvia, 02.09.2015., āze-

nes ielā 12/1, Rīgā.
 • De Gruyter seminārs, 20.02.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • Scopus seminārs, 27.02.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • seminārs “ievads koksnes kurināmā degšanas procesos. Tehnoloģiskie un 

vides aspekti”, 10.03.2016., sadarbojoties ar valsts vides dienestu.
 • seminārs par rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāti, 24.03.2015.
 • seminārs līdzfinansējuma saņēmējiem “kapacitātes celšana pētījumiem 

un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmai-
ņām un to radītajām sekām”, 22.04.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.

 • RsU pieredze darbā ar ārzemju studentiem, situācijas docētāja praksē. 
22.04.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.

 • “How to write a paper for highest level international scientific journals”, 
06.05.2015., āzenes ielā 18, Rīgā.

 • seminārs “kā sagatavoties akadēmisko darbu publiskai aizstāvēšanai”. 
āzenes ielā 12/1, Rīgā. 

 • “skrējiens pēc gaismas – alternatīvās enerģijas perspektīvas un tās iz-
mantošanas iespējas mājsaimniecībā”, 06.05.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.

 • seminārs “attālinātās mērīšanas un datu nolasīšanas sistēmas”. 
06.05.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.

 • aeR un klimata pārmaiņu projekta atklāšanas konference, 06.05.2015., 
āzenes ielā 12/1, Rīgā. 

 • “Šķeldas gazifikācija”, 06.05.2015., as Latvenergo energoefektivitātes 
centrs, Jomas iela 4, Jūrmalā, es mājā, aspazijas bulvārī 28, āzenes ielā 
12/1.

 • “par atmiņu konstruēšanu”, 21.09.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • vpp “energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai 

un klimata mainību mazinošai energoapgādei” galveno rezultātu apsprie-
šanas seminārs, 16.10.2015. 

 • klimata pārmaiņu būtība un nozīmība Latvijā. apmācību semināri “kli-
mats un energopārvaldība. iespējas un izaicinājumi”, 16.09.2015. Cē-
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sīs, 30.09.2015. Jelgavā, 14.10.2015. Liepājā, 28.10.2015. daugavpilī un 
12.11.2015. Rīgā.

 • prezentācija “Rūpniecības uzņēmumu sadarbība resursu efektīvai izman-
tošanai” seminārā “vides politikas ieviešana MvU sektorā”, 24.09.2015.

darba grupas (piedalīšanās, organizācija) 
 • BI-Net Workshop No. 7, 12.02.2015.–13.02.2015., āzenes ielā 12/1, 607. telpā.
 • Sunshine Kick-off Meeting, 25.03.2015.–26.03.2015., āzenes ielā 12/1, 607. 

telpā.
 • COOLSWEEP Workshop – Innovation and technology development in the 

Waste-to-Energy sector: the role of Clusters and examples of good practi-
ces, 15.04.2015., Jūras ielā 23/25, telpā “banga”.

 • BI-Net Workshop No. 8, 16.04.2015.–17.04.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • COMSOL Multiphysics 5 workshop, 16.02.2015.–17.02.2015., āzenes ielā 

12/1, Rīgā.
 • COOLSWEEP Workshop – Innovative Landfill in Latvia, 02.09.2015., āze-

nes ielā 12/1, Rīgā.
Forumi, diskusijas

 • Innovation LAB 2015, 03.04.2015., Rīgas mākslas telpā.
 • diskusija “enerģētikas savienība: iespējas un izaicinājumi”, 01.06.2015., 

āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • diskusija par es transporta politiku – galvenajiem izaicinājumiem un uz-

devumiem, 03.06.2015., āzenes ielā 12/1, Rīgā.
 • “Ceturtās paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas” – siltumap-

gādes uzņēmumu darbiniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, Rīgas Tehniskās 
universitātes profesoriem un ekspertiem, 22.04.2015.

 • Līdzdalība saeimas rīkotajā seminārā par iekštelpu gaisa kvalitātes prob-
lēmām izglītības iestādēs “skolas vide”, 19.05.2015.

apbaLvoJUMi
 • Dr. sc. ing. gatis bažbauers, RTU profesors – gada balva par nozīmīgu 

devumu enerģētikā.
 • Maira Melvere – Latvenergo 2015. gada studiju noslēguma darbu konkursa 

balva bakalaura darbiem.
 • armands grāvelsiņš – Latvenergo 2015. gada studiju noslēguma darbu 

konkursa balva bakalaura darbiem.
 • Toms prodaņuks – Latvenergo 2015. gada studiju noslēguma darbu kon-

kursa balva bakalaura darbiem.
 • Mārtiņš Miezis – Latvenergo 2015. gada studiju noslēguma darbu konkur-

sa balva maģistra darbiem.
 • dace Lauka – vernera fon sīmensa izcilības balva. balva maģistru darbu 

kategorijā.
 • agnese skujevska – vernera fon sīmensa izcilības balva. balva maģistru 

darbu kategorijā.
 • Jānis Latvels – vernera fon sīmensa izcilības balva. balva promocijas dar-

bu kategorijā.





e-sTUdiJU  
TeHnoLoģiJU Un 
HUManiTāRo  
ZināTņU  
FakULTāTe

06
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Dekāne: asoc. prof.  
Marina plAToNovA

E-pasts: marina.platonova@rtu.lv
Tālrunis: 67089135

e-sTUdiJU TeHnoLoģiJU  
Un HUManiTāRo  
ZināTņU FakULTāTe

06

e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte ir piemērs veiksmīgai 
inženierzinātņu un humanitāro zinātņu mijiedarbībai. eiropā tādu nav daudz. 
Līdzīga pieredze ir tikai dažās eiropas universitātēs, piemēram, Mančestras 
Universitātē (Lielbritānija) un kemnicas Tehniskajā universitātē (vācija), kur 
topošajiem zinātniekiem jau studiju gados tiek piedāvāts apgūt tehniskās 
zinātnes apvienojumā ar humanitārajām zinātnēm. nākotnes zināšanas ir 
starpdisciplināras, līdz ar to studijas un zinātniskā darbība e-studiju tehnolo-
ģiju un humanitāro zinātņu fakultātē ir vērtīgas tieši tāpēc, ka starpdisciplinā-
rais aspekts ir iekļauts katrā studiju priekšmetā un pētījumu projektā. studējot 
doktorantūrā, topošais zinātnieks savu pētījumu var veikt, izvēloties divus 
promocijas darba vadītājus – valodnieku un tehnisko zinātņu speciālistu. Tā ir 
interesanta, dzīvotspējīga un panākumus nesoša sinerģija. Mūsu fakultātes 
pētnieki un topošie zinātnieki dzīvo un pilnveidojas divās profesionālajās vidēs, 
t.i., humanitārajā un inženierzinātņu. Tas ir liels slogs, bet vienlaikus arī milzīgs 
ieguvums, kas viņiem nodrošina gan labākas starta pozīcijas, gan arī interesan-
tākas un plašākas attīstības perspektīvas.
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
pētnieks bruno ŽUga
e-pasts: bruno.zuga@rtu.lv
Tālrunis: 67089216

adrese: kronvalda bulvāris 1, Rīga, Lv-1010
Tālrunis: 67089604
e-pasts: ethzf@rtu.lv

Fakultātes struktūra

Fakultātes pētniecības virzieni 

pētniecības virzieni %

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, e-tehnoloģijas un 
viedās tehnoloģijas 

25

Multimediju tehnoloģiju lietojums mūžizglītībā un e-izglītībā 10

iT un digitālās vides metožu lietojums valodniecībā un 
komunikācijas zinātnēs

25

nozaru terminoloģijas izpēte 10

pedagoģija un psiholoģija 10

sastatāmā valodniecība un translatoloģija 20

1. HUManiTāRais insTiTūTs

direktors: asoc. profesors, Dr. sc. pol. alvars baLdiņŠ
adrese: kronvalda bulvāris 1, Rīga, Lv-1010
Tālrunis: 67089152
e-pasts: alvars.baldins@rtu.lv
Mājaslapa: http://huminst.rtu.lv/lv/sakumlapa

1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

e-studiju tehnoloģiju  
un humanitāro  

zinātņu fakultāte

Humanitārais 
institūts

Lietišķās 
valodniecības 

institūts

Humanitārais 
institūts

sociālo zinātņu 
katedra

sporta  
katedra

E-studiju tehnoloģiju  
un humanitāro  
zinātņu fakultāte

Tālmācības studiju 
centrs
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1.2. ZināTniskie viRZieni

 • e-pedagoģija un didaktika, audzināšanas teorija (a. baldiņš).
 • sporta pedagoģija (v. bonders, R. Tarnopoļska).
 • politiskā socioloģija, demokrātijas teorijas (g. ozolzīle).
 • organizāciju un sabiedriskā socioloģija (a. Šņitņikovs).
 • pedagoģiskā psiholoģija, psihoterapija (a. Šteinberga).
 • inženierzinātņu vēsture, pedagoģijas vēsture (a. Zigmunde).

1.3. peRsonāLs

1. att. Humanitārajā institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

1.4. pēTnieCības ReZULTāTi

1.4.1. LīgUMdaRbi

 • Līgumdarbs ar Latvijas nacionālo bibliotēku par šķirkļa “organizāciju so-
cioloģija” rakstīšanu nacionālajai enciklopēdijai (a. Šņitņikovs).

1.4.2. pUbLikāCiJas

1. Zigmunde,  a. pirmais Latvijas Universitātes goda doktors pedagoģijā 
aleksandrs dauge (1868–1937). no: Laikmets un personība: 15. rakstu krā-
jums. Rīga: Raka, 2015, 75.–87. lpp. isbn 978-9984-46-336-0

2. Zigmunde, a. Zeitgenossen von Theodor Litt in deutschland und Lettland 
vor und während des Zweiten Weltkrieges. Leipziger offene stadtgesellsc-
haft und Widerstand 1933 bis 1944. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 
2015, s. 143–149. isbn 978-3-86583-988-6

3. vediščeva, J., Zigmunde, a. adamoviču dzimtas devums pedagoģijai. Ceļš, 
2015, nr. 65, 54.–81. lpp. issn 1407-7841

 

 

Akadēmiskais
personāls

68%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

29%

Zinātnes tehniskais
personāls

2%

Zinātniskais
personāls

1%
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4. Zigmunde,  a. Latvijas Universitātes mācībspēku diskusijas par piešķir-
tajiem Triju Zvaigžņu ordeņiem 20. gs. 20. gados. Latvijas Universitātes 
Raksti, 2015, 809. sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība, 171.–178. lpp. isbn 
978-9934-18-104-7; issn 1407-2157

5. Jansons, J., Zigmunde, a. Latvijas Universitātes Zinātniskās pētniecības 
fonds (1935–1940). Latvijas Universitātes Raksti, 2015, 809. sēj.: Zināt-
ņu vēsture un muzejniecība, 42.–46. lpp. isbn 978-9934-18-104-7; issn 
1407-2157

1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • baltijas pedagoģijas vēstures asociācija.
 • vēstures un sistemātiskās mācību grāmatu izpētes starptautiskā biedrība.
 • baltijas Zinātņu vēstures un filozofijas asociācija.
 • starptautiskā pasaules pastāvīgās izglītības vēsturnieku asociācija.
 • Latvijas olimpiskā akadēmija.
 • Rīgas Latviešu biedrība.
 • Latvijas amatniecības kamera.
 • Latvijas psihologu asociācija.

1.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

 • e-pedagoģijas pētījumu integrācija maģistra studiju programmā “digitā-
lās humanitārās zinātnes”.

 • socioloģisko digitālo pētījumu metožu integrācija maģistra studiju prog-
rammā “digitālās humanitārās zinātnes”.

1.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas pateicība par darbu tās valdē 
un pētniecībā (a. Zigmunde).

 • 27. starptautiskā baltijas zinātņu vēstures un filosofijas konferences or-
ganizēšana.

 • RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences sociālo un humanitāro 
zinātņu sekcijas organizēšana.

14

1

2

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

2. att. Humanitārā institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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2. LieTiŠĶās vaLodnieCības insTiTūTs

direktors: profesore, Dr. philol. Larisa iĻinska
adrese: kronvalda bulvāris 1, Rīga, Lv-1010
Tālrunis: 67089501
e-pasts: lvi@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.lvi.rtu.lv/

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • Tehniskā tulkošana un terminoloģija (prof. L. iļinska, asoc. prof. M. plato-
nova, doc. T. Hramova, lekt. Z. seņko).

 • sastatāmā valodniecība (prof.  L. iļinska, asoc. prof.  M. platonova, 
doc. T. smirnova).

 • Zinātnē lietojamā angļu valoda (prof. L. iļinska).
 • Testēšanas loma sLv intensīvā pasniegšanā (prof. L. iļinska).
 • Jaunās tehnoloģijas svešvalodu apmācībā (doc. i. Liokumoviča, asoc. prof. 

M. platonova, lekt. o. ivanova).
 • Tehniskās literatūras tulkošanas problēmas (prof. L. iļinska).
 • svešvalodu radošās apgūšanas novatoriskā metodoloģija (asoc. prof. 

d. Rumpīte).
 • svešvalodu studiju materiālu izstrādāšana pieaugušajiem (prof. L. iļinska, 

doc. i. Liokumoviča).
 • Tehnisko tekstu elektronisko korpusu sastādīšana un pētīšana 

(prof. L. iļinska, asoc. prof. M. platonova, doc. T. smirnova).
 • e-studiju attīstības problemātika augstskolas kontekstā (asoc. 

prof. d. Rumpīte).
 • integrācijas prasmju veidošanās augstskolā (doc. a. Roskoša).
 • Tulkošanas kroskulturālie aspekti (doc. T. Hramova, doc. T. smirnova).

Lietišķās  
valodniecības  

institūts

speciālā 
lietojuma valodu 

katedra

Tehniskās tulkošanas 
katedra
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3. att. Lietišķās valodniecības institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

2.4. pēTnieCības ReZULTāTi

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • eRasMUs tematiskais projekts “partnerattiecības izglītībai un pētīju-
miem par atbildīgu un apzinātu dzīvesveidu – akadēmiskā apvienība” 
(PERL) nr. 230346-Cp-1-2006-1-no-eRasMUs-Tn.

2.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. iļinska, L., platonova, M., smirnova, T. Coinage and application of Metap-
horic Terms in scientific and Technical Texts: Contrastive approach. Trans-
lation and Comprehensibility. berlin: Frank & Timme, 2015, pp.  139–162. 
isbn 978-3-7329-0022-0

2. iļinska, L., platonova, M., smirnova, T. information structure of Contem-
porary popular scientific and Technical Text. in: iCT for Language Lear-
ning, 8th edition, italy, Florence, 12–13 november, 2015. padova: Libre-
riauniversitaria.it edizioni, 2015, pp.  296–300. isbn 978-88-6292-660-7; 
issn 2420-9619

3. iļinska, L., smirnova, T., platonova, M. skills for successful Lsp Learning: 
Creativity, enthusiasm, Flexibility, Resourcefulness. in: iCT for Language 
Learning, 8th edition, italy, Florence, 12–13 november, 2015. padova: Lib-
reriauniversitaria.it edizioni, 2015, pp. 489–493. isbn 978-88-6292-660-7; 
issn 2420-9619

 

 

Akadēmiskais
personāls

92%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
8%
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4. iļinska, L., platonova, M., smirnova, T., ivanova, o., seņko, Z. Metaforiskie 
termini: nozīmes pārveide. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 19. sēj.(ii). Liepā-
ja: Liepa, 2015, 119.–128. lpp. issn 1407-4737

5. Roskoša,  a. kultūras identitāte Latvijas daudzkultūru sabiedrības kon-
tekstā. Komparatīvistikas almanahs, 2015, nr. 7, 264.–275. lpp. issn 2255-
9388

6. iļinska, L., platonova, M., smirnova, T. Lexical innovation as a Form of Lin-
guistic Creativity. Valoda – 2015: valoda dažādu kultūru kontekstā. dau-
gavpils: daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “saule”, 2015, 
267.–274. lpp. isbn 978-9984-14-747-5; issn 1691-6042

7. Liokumoviča,  i. some Facets of key Words within english scientific and 
Technical Text. Valoda – 2015: valoda dažādu kultūru kontekstā. daugav-
pils: daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “saule”, 2015, 291.–
297. lpp. isbn 978-9984-14-747-5; issn 1691-6042

8. iļinska, L., ivanova, o., seņko, Z. The english Language as Lingua Franca in 
science and Technology. Valoda – 2015: Valoda dažādu kultūru kontekstā. 
daugavpils: daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “saule”, 2015, 
191.–198. lpp. isbn 978-9984-14-747-5; issn 1691-6042

2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • astonas Universitātes Tulkošanas fakultāte.
 • dienvidaustrālijas Flindersa universitātes Filoloģijas fakultāte.
 • European Master’s in Translation Network / eiropas komisijas Tulkošanas 

ģenerāldirektorāts.
 • European Society for Translation Studies.
 • International Linguistic Association (ILA).
 • Lēvenes katoļu universitāte.
 • Lielākie tulkošanas biroji Latvijā (sia Skrivanek Baltic, sia Rīgas tulki, sia 

Hieroglifs Translations, tulkošanas birojs Valodu Serviss, tulkojumu birojs 
Iztulkot.lv, sia Linearis u.c.).

 • Lodzas Universitāte.
 • Londonas Metropolitēna universitāte.
 • The Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM).
 • valsts valodas centrs.
 • viļņas Universitāte.

5

1

3

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

2

4. att. Lietišķās valodniecības institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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E2.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

visi Lvi mācībspēku sagatavotie un publicētie raksti tiek lietoti kā papild-
materiāls mācībspēkam, docējot konkrētos priekšmetus. 

profesionālā maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” studenti 
kopā ar Lvi mācībspēkiem veic pētījumus, piedalās konferencēs un gatavo pub-
licēšanai rakstus. 

2.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

Tika organizēti zinātniski metodiskie semināri un sanāksmes.
 • eTHZF Lietišķās valodniecības institūts sadarbībā ar eiropas komisijas 

Tulkošanas ģenerāldirektorātu organizēja “eiropas maģistrs tulkošanā” 
(eMT) sadarbības tīkla sanāksmi.

 • “kroskulturālie aspekti un studiju darbs multinacionālā vidē” (L. iļinska, 
RTU).

 • “Mūsdienu tendences un iespējas studentu apmācībā” (L. iļinska, RTU).
 • “profesionālās pilnveides un mobilitātes iespējas sadarbības tīkla “eiropas 

Maģistrs tulkošanā” ietvaros” (M. platonova, RTU).
 • “starpkultūru komunikācija, cenzūra tulkošanā” (Rosario Napolitano, Uni-

versity of Naples).
 • “Competences of a text editor” (M. platonova, RTU).
 • “Jauna metodika darba slodzes uzskaitei” (T. smirnova, RTU).
 • “Hipotēžu formulēšana bakalaura un maģistra darbu izstrādē” (T. smir-

nova, RTU). 
 • “kroskulturālie aspekti un iespējamās grūtības darbā ar ārzemju studen-

tiem” (T. smirnova, RTU).

3. TāLMāCības sTUdiJU CenTRs

direktors: Dr. phys. atis kapenieks
adrese: kronvalda bulvāris 1, Rīga, Lv-1010
Tālrunis: 67089216
e-pasts: atis.kapenieks@rtu.lv
Mājaslapa: www.vu.lv

3.1. ZināTniskie viRZieni

 • e-studiju tehnoloģijas, t-studijas, m-studijas, daudzekrānu e-studijas, vie-
dās pilsētas.

 • Zināšanu pārvaldība.
 • Mācību analītika, lietotāju uzvedības pētījumi.
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3.2. peRsonāLs

5. att. Tālmācības studiju centrā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

3.3. pēTnieCības ReZULTāTi

3.3.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • eiropas savienības struktūrfondu 3. mērķa “eiropas Teritoriālā sadarbī-
ba” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Tri-
feļu sēņu izpēte un zemnieku un universitāšu sadarbības tīkla veidošana 
(TRUFFLE)” LLiv-318. 

 • eRaF projekts “Jauni lietotāju uzvedības interpretācijas algoritmi radikālai 
zināšanu pārneses uzlabošanai eekosistēmā (JAUZI)” nr. 2dp/2.1.1.1.0/13/ 
apia/viaa/023.

 • projekts “pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodro-
šināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes 
iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju b programmās” programmā “Teh-
noloģijas un radošums interešu izglītībā” iZM 2014/32/b (Mii).

 • “Led viedais ielu apgaismojums enerģijas ekonomijai”, LiTes – 238916, es 
CIP ICT programmas projekts.

 • Fp7 projekts “strategies Towards energy performance and Urban plan-
ning (sTep-Up)”.

 • vpp INOSOCTEREHI projekts nr. 2 “Jaunu prototipu, inovatīvas metodikas 
(pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitācijā izstrāde, ap-
robācija un ieviešana jaunu pakalpojumu sniegšanai”. 

3.3.2. LīgUMdaRbi

 • Zināšanu pārbaudes testa jautājumu datubāzes izstrāde datorlietošanas 
zināšanu pārbaudei un līmeņa noteikšanai; pasūtītājs – Tiesu administrācija.

 • elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēmas izstrāde, ieviešana un garanti-
jas nodrošināšana (Ta2012/20); pasūtītājs – Tiesu administrācija.

 

 

Zinātni apkalpojošais 
personāls

3%

Zinātnes tehniskais
personāls

28%

Zinātniskais
personāls

69%
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3.3.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. Žuga, b., kapenieks, a., gorbunovs, a., Jirgensons, M., kapenieks, J., ka-
penieks,  J., vītoliņa,  i., Jākobsone-Šnepste,  g., kudiņa,  i., kapenieks,  k., 
Timšāns, Ž., gulbis, R. Concept of Learner behaviour data based Learning 
support. Procedia Computer Science, 2015, vol. 43, pp. 134–140. issn 1877-
0509; doi: 10.1016/j.procs.2014.12.018

2. kapenieks, a., Žuga, b., gorbunovs, a., Jirgensons, M., kapenieks, J., ka-
penieks, J., vītoliņa,  i., Majore, g., Jākobsone-Šnepste, g., kudiņa,  i., ka-
penieks, k., Timšāns, Ž., gulbis, R., Tomsons, d., Ulmane-ozoliņa, L., Le-
tinskis, J., balode, a. User behavior in Multi-screen e-Learning. Procedia 
Computer Science, 2015, vol. 65, pp. 761–767. issn 1877-0509; doi: 10.1016/j.
procs.2015.09.021

3. vītoliņa,  i. e-inclusion Modeling for blended e-Learning Course. Pro-
cedia Computer Science, 2015, vol. 65, pp.  744–753. issn 1877-0509; 
doi: 10.1016/j.procs.2015.09.019

4. Ratniece, d., Cakula, s. digital opportunities for student’s Motivational 
enhancement. Procedia Computer Science, 2015, vol.  65, pp.  754–760. 
issn 1877-0509; doi: 10.1016/j.procs.2015.09.020

5. gorbunovs, a., kapenieks, a., Žuga, b., gulbis, R., kapenieks, k., kudiņa, i. 
Conceptual design and Model of the Feedback solutions in the adaptive 
integrated Technological systems. in: proceedings of the 11th internatio-
nal scientific Conference e-Learning and software for education (eLse-
2015), Romania, bucharest, 23–24 april, 2015. bucharest: “Caroli” national 
defence University publishing House, 2015, pp. 210–215. issn 2343-7669

6. Jirgensons,  M. The Capabilities approach as a Lifelong Competen-
cy assessment Framework. in: CsedU 2015: proceedings of the 7th 
international Conference on Computer supported education, portu-
gal, Lisbon, 23–25 May, 2015, pp. 501–509. isbn 978-989-758-107-6; 
doi: 10.5220/0005493205010509

7. gorbunovs,  a., Žuga,  b., kapenieks,  J., kapenieks,  a., gulbis,  R., Tim-
šāns,  Ž. actualities of balance diagnostics system Model development 
for persons with disabilities. in: environment. Technology. Resources: pro-
ceedings of the 10th international scientific and practical Conference, 
Latvia, Rēzekne, 18–20 June, 2015. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2015, 
pp. 65–70. isbn 978-9984-44-173-3; issn 1691-5402; e-issn 2256-070X; 
doi: 10.17770/etr2015vol3.185

8. Ratniece,  d., Cakula,  s., kapenieks,  k., Zagorskis,  v. digital opportuni-
ties for 1st Year University students’ educational support and Motiva-
tional enhancement. in: advances in intelligent systems and Computing: 
The 1st international Conference on advanced intelligent system and 
informatics (aisi2015), egypt, beni suef, 28–30 november, 2015. beni 
suef: springer international publishing, 2015, pp. 69–78. isbn 978-3-319-
26688-6; e-isbn 978-3-319-26690-9; issn 2194-5357; doi: 10.1007/978-3-
319-26690-9_7
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9. Timšāns, Ž., kapenieks, k. developing enchanced sustainable energy ac-
tion plans. a sTep Up guide for Cities [tiešsaiste]. sTep Up, 2015. pie-
ejams: http://issuu.com/sauws/docs/guidebook_web_version_2_with_
links.

10. Ratniece, d. e-studiju un tradicionālo studiju formu pielietojuma samēra 
noteikšana 1. kursa studentu motivācijas paaugstināšanai. no: sabiedrī-
ba, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
Latvija, Rēzekne, 22.–23. maijs, 2015. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2015, 
315.–322. lpp. isbn 978-9984-44-161-0; e-isbn 978-9984-44-166-5; issn 
1691-5887; e-issn 2256-0629; doi:10.17770/sie2015vol1.313

11. Šišlova,  e., Fernāte,  a. studentu attieksmes izmaiņas pret obligātajām 
fiziskajām aktivitātēm studiju procesā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 
2015, nr. 25, 28.–37. lpp. issn 1407-9291; e-issn 2255-8543

6. att. Tālmācības studiju centra zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

1

4

6

Publikācijas internetā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

2

3.4. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sadarbība notika kopēju pētījumu un attīstības projektu ietvaros.

3.5. inFRasTRUkTūRa

iegādāts acu kustību reģistrators e-studiju materiālu lietojamības 
pētīj umiem.

3.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • aktīvi piedalījāmies Latvijas eiropas prezidentūras pasākumos.
 • organizējām kursus skolotājiem, pulciņu vadītājiem audio/video tehnolo-

ģijās, mobilo ierīču programmēšanā un robotu programmēšanā.
 • organizējām kursus skolotājiem – kā strādāt ar talantīgiem skolēniem
 • organizējām videomateriālu sagatavošanas kursus RTU un RsU akadē-

miskajam personālam.
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 • piedalījāmies rokasgrāmatas sagatavošanā eiropas pilsētām “Developing 
Enhanced Sustainable Energy Action Plans”. 

 • sagatavojām daudzveidīgus multimediju mācību materiālus skolo-
tājiem.

 • organizējām skolotājiem vairāk nekā 200 tiešsaistes semināru in-
ternetā.





inŽenieRekonoMikas  
Un vadības  
FakULTāTe

07
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Dekāns: profesors, Dr. habil. oec. 
Remigijs poČS

E-pasts: Remigijs.pocs@rtu.lv
Tālrunis: 67089010

inŽenieRekonoMikas  
Un vadības  
FakULTāTe

07

veiksmīga uzņēmējdarbība un biznesa vadība ir pamats valsts ekonomis-
kajai izaugsmei. attīstoties tehnoloģijām, modernai ražošanai un inovatīva-
jai darbībai, visā pasaulē arvien vairāk tiek pieprasīti zinātnieki un speciālisti 
starpdisciplinārās jomās, tādējādi viens no stratēģiskiem pētījumu virzieniem 
ievF ir inženiertehnisko sistēmu un tehnoloģiju pārvaldības un ekonomisko 
jomu integrācija. Fakultātes zinātnieki veic pētījumus, kas ir saistīti ar sarež-
ģītu ražošanas un inženiertehnisko sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, 
uzturēšanu un pilnveidošanu un aptver tādas starpdisciplināras jomas kā inže-
nierekonomika, kvalitātes tehnoloģijas, inovāciju tehnoloģijas, sistēmu inženie-
rija, loģistika, sistēmdinamika, ekonometrija u.c. ievF zinātniski pētnieciskais 
darbs notiek starpdisciplinārās jomās, akcentējot tehnoloģiju pārnesi un inovā-
cijas uzņēmējdarbībā. atbilstoši savam darbības profilam fakultāte nodrošina 
nozīmīgus pētījumus, kas saistīti ar iekšējo un ārējo ekonomisko un darba vides 
drošību, būvuzņēmējdarbību un nekustamā īpašuma ekonomiku un pārvaldību, 
pilsētvides attīstību. 
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietniece zinātniskajā darbā: 
profesore, Dr. oec. elīna gaiLe-saRkane
e-pasts: elina.gaile-sarkane@rtu.lv
Tālrunis: 67608620

adrese: kalnciema iela 6-202, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089394
e-pasts: ievf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.ievf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Fakultātes pētniecības virzieni 
ievF vīzija ir starptautiskas pētniecības un studiju izcilības centrs ar lokālu 

un globālu ietekmi galvenajos pētījumu virzienos (alfabēta secībā): 
 • būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, pilsētvides un teritoriju attīstība;
 • ekonomiski matemātisko modeļu izstrāde;
 • organizāciju un nacionālā drošība;
 • procesu, produktu un sistēmu kvalitātes vadīšana;
 • uzņēmējdarbības attīstība un inovācijas.

1. būvUZņēMēJdaRbības Un nekUsTaMā 
īpaŠUMa ekonoMikas insTiTūTs

direktore: profesore, Dr. oec. ineta geipeLe
adrese: kalnciema iela 6, 211. kab., Rīga
Tālrunis: 67089033
e-pasts: ineta.geipele@rtu.lv
Mājaslapa: buni.rtu.lv

inženierekonomikas un 
vadības fakultāte

darba un civilās 
aizsardzības 

institūts

būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā 

īpašuma ekonomikas 
institūts

Uzņēmējdarbības 
inženierijas un 

vadības institūts

starptautisko 
ekonomisko 

sakaru un muitas 
institūts

Ražošanas 
kvalitātes 
institūts

Inženierekonomikas  
un vadības  
fakultāte



172 

1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības

 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • būvniecības nozares attīstības nozīmīgākās problēmas un risinājumi (prof. 
J. vanags).

 • būvniecības nozares rīcībā esošo resursu izmantošanas efektivitātes pa-
augstināšanas problēmas dažādas ekonomiskās attīstības cikla fāzēs 
(prof. i. geipele, prof. J. vanags).

 • būvniecības nozares un nekustamā īpašuma tirgus attīstības savstarpē-
jās mijiedarbības ekonomiskie aspekti Latvijā (prof. i. geipele).

 • būvniecības nozares un nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības 
sociāli ekonomiskie, politiskie un ekoloģiskie aspekti (prof. J. vanags, prof. 
T. Tambovceva, doc. s. geipele).

 • būvniecības produkta cenas stabilizācijas makroekonomiskās problēmas 
un iespējamie risinājumi (prof. J. vanags, doc. T. Štaube). 

 • būvniecības produkta cenu pieauguma ietekme uz tautsaimniecības no-
zaru attīstību (prof. i. geipele, prof. J. vanags).

 • būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma stratēģiskā pārvaldība un 
nozīmīgākie ilgtspējīgās attīstības virzieni, problēmas un risinājumi (prof. 
i. geipele, doc. k. Fedotova, doc. L. Šnīdere, doc. g. actiņa).

 • Cilvēkkapitāla un izglītības nozīme ilgtspējīgā attīstībā (prof. v. nešpors, 
prof. J. saulītis, prakt. doc. L. kamola).

 • ekoefektivitāte būvuzņēmējdarbībā (prof. T.  Tambovceva, prakt. doc. 
o. Caune, doc. L. Šnīdere, doc. R. kočanova, doc. J. grizāns, doc. a. Jur-
jāns).

 • ekonomikas domas vēsture (doc. L. krilovs).
 • inženierekonomikas problēmas un risinājumi būvniecības nozarē (prof. 

i. geipele, prof. J. vanags, doc. a. Jurjāns).
 • Latvijas reģionālās attīstības problēmas un to konceptuālie risinājumi 

(prof. M. Šenfelde, doc. i. Judrupa, prof. J. vanags).
 • nekustamā īpašuma tirgus cenu pieauguma ietekme uz tautsaimniecības 

subjektu kredītspēju un mājokļu pieejamību (prof. J. vanags, doc. s. gei-
pele).

 • nekustamā īpašuma un būvuzņēmējdarbības inženierekonomika un vadī-
šana (prof. i. geipele, prof. J. vanags, doc. a. Jurjāns, doc. o. Caune, doc. 
l. Šnīdere).

 • pašvaldību finanšu problēmas (prof. J.  vanags, prof. v.  nešpors, asoc. 
prof. T. survilo, doc. s. geipele).

būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma 

ekonomikas institūts

bUnī ekonomikas 
un vadīšanas 

katedra

bUnī zinātniski 
pētnieciskā  
laboratorija

Teritoriju attīstības 
pārvaldības un 

pilsētekonomikas 
katedra
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 • pilsētu attīstības ilgtspējīgas attīstības problēmas un risinājumi (prof. 
J. vanags, asoc. prof. a. auziņš, pr. doc. U. kamols, doc. R. kočanova).

 • Mājokļu ilgtspējīgās attīstības politika, energoefektivitātes problēmas un 
risinājumi (prof. i. geipele, doc. g. actiņa, doc. L. Šnīdere, doc. R. kočanova).

 • Reģionālās attīstības riski (asoc. prof. T. survilo, lekt. k. gorbunova).
 • Tiesību filozofijas un politiskās domas problēmas, iespējas un risinājumi 

īpašuma taisnīguma, vienlīdzības un ekspluatācijas teorijas kontekstā 
(prof. k. kļaviņš, doc. s. geipele).

 • valsts ekonomiskās politikas nozīme būvniecības nozares attīstības stabi-
lizācijā (prof. J.vanags, doc. s. geipele).

 • vides vērtēšanas iespējas, problēmas un risinājumi būvuzņēmējdarbībā 
un nekustamā īpašuma tirgū (prof. T. Tambovceva, prof. J. vanags, doc. 
T. Štaube).

 • Zemes pārvaldības problēmas un risinājumi Latvijā (prof. J. vanags, asoc. 
prof. a. auziņš, doc. s. geipele).

1.3. peRsonāLs

1. att. būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā 
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

1.4. pēTnieCības ReZULTāTi

1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju 
valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un ma-
šīnbūves centra attīstību). eRaF: darbības programmas “Uzņēmējdarbība 
un inovācijas” 2007.–2013. g. ietvaros 2.1. prioritāte “Zinātne un inovācijas”, 
2.1.1. pasākums “Zinātne, pētniecība un attīstība”, 2.1.1.3. aktivitāte “Zinātnes 
un pētniecības infrastruktūras attīstība”, 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte “Zināt-
nes infrastruktūras attīstība”: vienošanās nr. 2011/0060/2dp/2.1.1.3.1./11/
ipia/viaa/007 (pvs id 1627). dalībnieki: Rīgas Tehniskā universitāte, Lat-
vijas Universitāte, LU aģentūra “Latvijas Universitātes bioloģijas institūts”, 

 

 

Akadēmiskais
personāls

63%

Zinātni apkalpojošais
personāls

11%

Zinātnes tehniskais
personāls

1%

Zinātniskais
personāls

25%
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Fizikālās enerģētikas institūts. bUni dalība eviiT (projekts plānots izstrā-
dātajai sadarbības stratēģijai 2011.–2020. gadam).

 • daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas 
konstruktīvo elementu aizsardzībai. eRaF: darbības programmas “Cilvēk-
resursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1. prioritātes “augstākā izglītība 
un zinātne” 1.1.1. pasākuma “Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 
1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu kārtas 
Rīgas Tehniskās universitātes projekts (2013.–2015. g.). 

 • eRaF projekts “Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, 
projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās”, līgums nr. 2010
/0190/2dp/2.1.1.2.0/10apia/viaa/003. 

 • esF līdzfinansētā projekta “nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profe-
sionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās 
nr. 2010/0274/1dp/1.2.1.1.1/ 10/ipia/viaa/001) Uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdznie-
cības komerczinību) un būvniecības nozaru ekspertu padomju eksperti.

1.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. actiņa, g., geipele, i., Zeltiņš, n. planning and Managing problems of ener-
gy and energy efficiency at Regional and district Level in Latvia: Case 
study. in: 2015 international Conference on industrial engineering and 
operations Management (ieoM): proceeding papers, the United arab 
emirates, dubai, 3–5 March, 2015. piscataway: ieee, 2015, pp. 1482–1488. 
isbn 978-1-4799-6064-4; e-isbn 978-1-4799-6065-1; issn 2169-8767; 
doi: 10.1109/ieoM.2015.7093843

2. geipele, i., Štaube, T., Ciemleja, g., geipele, s., Zeltiņš, n., ekmanis, J. The 
development and design of engineering economic indicator system for 
nanotechnology industry product Manufacturing: a Case study of Lat-
via. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2015, vol. 52, no. 5, 
pp. 3–19. issn 0868-8257; doi: 10.1515/LpTs-2015-0024

2. att. būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

 

2

14

9

27

23

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas RTU
zinātniskajos rakstos
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3. geipele, i., Štaube, T., Ciemleja, g., Zeltiņš, n., ekmanis, J. identity of inno-
vative Multifunctional Material Manufacturing business in Latvia. Latvian 
Journal of Physics and Technical Sciences, 2015, vol. 52, no. 4, pp. 3–17. e-
issn 0868-8257; doi: 10.1515/LpTs-2015-0019

4. kamols, U., kamola, L., survillo, a. The electricity sector Modernization 
directions for the development of Latvian national economy. in: proce-
edings of the 2015 international Conference on industrial engineering and 
operations Management, the United arab emirates, dubai, 3–5 March, 
2015. dubai: ieoM society, 2015, pp. 2049–2057. isbn 978-0-9855497-2-5; 
issn 2169-8767; doi: 10.1109/ieoM.2015.7093927

5. kauškale, L., geipele, i. Construction Management – Challenges, influen-
cing Factors and importance of investment Climate. in: proceedings of 
5th international Conference on industrial engineering and operations 
Management, the United arab emirates, dubai, 3–5 March, 2015. dubai: 
ieoM society, 2015, pp.  522–531. isbn 978-0-9855497-2-5; issn 2169-
8767; doi: 10.1109/ieoM.2015.7093803

6. kauškale, L., geipele, i. Foreign direct Real estate investments in Latvia 
in the Context of the development of the national economy. in: economic 
science for Rural development, no. 16th international scientific Conferen-
ce “economic science for Rural development”, Latvia, Jelgava, 23–24 ap-
ril, 2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2015, pp. 241–250. isbn 
978-9984-48-180-7; issn 1694-3078; e-issn 2255-9930

7. puķīte, i., geipele, i. business incubators as a Financial instrument for new 
business development. in: economic science for Rural development, no. 
16th international scientific Conference “economic science for Rural de-
velopment”, Latvia, Jelgava, 23–24 april, 2015. Jelgava: Latvia University 
of agriculture, 2015, pp.  124–134. isbn 9789984481821; issn 1691-3078; 
e-issn 2255-9930

8. stāmure, i., kamola, L., geipele, i. practical aspects of sustainable Cons-
truction in Latvia. in: 5th international Conference on industrial engine-
ering and operations Management, the United arab emirates, dubai, 
3–5  March, 2015. dubai: ieoM society, 2015, pp.  2041–2048. isbn 978-
0-9855497-2-5; e-isbn 978-0-9855497-2-5; issn 2169-8767; e-issn 2169-
8767; doi: 10.1109/ieoM.2015.7093926

9. vītola, a., Šenfelde, M. an evaluation of the Cross-sectoral policy Coor-
dination in Latvia. Public Policy and Administration, 2015, vol. 14, no.  2, 
pp. 236–249. issn 1648-2603; e-issn 2029-2872; doi: 10.13165/vpa-15-14-
2-06

10. vītola, a., Šenfelde, M. evaluation of institutions in innovation-driven eco-
nomies. in: economic science for Rural development, no. 40: 16th inter-
national scientific Conference “economic science for Rural development”, 
Latvia, Jelgava, 23–24  april, 2015. Jelgava: Latvia University of agricul-
ture, 2015, pp. 94–103. isbn 978-9984-48-183-8; issn 1691-3078; e-issn 
2255-9930

11. vītola, a., Šenfelde, M. The Role of institutions in economic performance. 
Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, no. 3, pp. 271–279. issn 1648-
0627; e-issn 1822-4202; doi: 10.3846/btp.2015.498

12. kauškale, L., geipele,  i. The Real estate Market development impact on 
Life Quality – Main aspects, Tendencies and important Regulations. in: 
proceedings of the 8th international scientific Conference “Rural environ-
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ment. education. personality” (Reep-2015), Latvia, Jelgava, 15–16  May, 
2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2015, pp.  213–221. isbn 
978-9984-48-178-4; issn 2255-8071

13. kauškale, L., geipele, i. Foreign direct Real estate investments in Latvia 
in the Context of the development of the national economy. in: 16th in-
ternational Conference “economic science for Rural development 2015”, 
no. 37, Latvia, Jelgava, 23–24 april, 2015. Jelgava: Latvia University of ag-
riculture, 2015, pp. 241–250. isbn 978-9984-48-180-7; issn 1694-3078; e-
issn 2255-9930

14. geipele,  s. Management System of Real Estate Market Development in 
Latvia. scientific Monograph. Riga: RTU publishing House, 2015, 228 p. 
isbn 9789934107610 (in Latvian.)

1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

armands auziņš kā eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmijas 
(European Academy of Land Use and Development) biedrs 2015. gadā piedalījās 
ikgadējā simpozijā oslo ar prezentāciju publikācijai par tēmu “Creative de-
struction for sustaining a Land development in Residential areas”; informācija 
atrodama http://www.landuseacademy.org/index.php?id=766.

armands auziņš kā projekta “baltijas zemes attīstības tīklojums” (Baltic 
Land Development Network) dalībnieks 2015. gadā piedalījās projekta darba 
seminārā stokholmā ar prezentācijām un diskusiju par projektam aktuālām 
tēmām, t.sk. “planning and assessment methods for peri-urban areas with 
fragmented ownership of properties”.

Tatjana Tambovceva viesojās Florences Universitātē (itālijā). vizītes mērķis 
bija stiprināt sadarbību ar Florences Universitātes kolēģiem, lasīt lekcijas un 
vadīt seminārus maģistrantūras studentiem priekšmetā “enerģija, enerģijas 
drošības un klimata izmaiņas”, kā arī piedalīties apaļā galda diskusijā par jauno 
grāmatu “european energy and Climate security. public policies, energy sour-
ces, and eastern partners”, ko Springer izdevniecībā publicēja Florences Univer-
sitātes kolēģi sadarbībā ar citu universitāšu pārstāvjiem no dažādām valstīm.

 • “development of multifunctional nanocoatings for aviation and space 
techniques constructive parts protection”, no. 2013/0013/1dp/1.1.1.2.0/13/
apia/viaa/027 RTU pvs id 1754 Rīgas Tehniskajā universitātē (10.2013.–
09.2015.).

 • Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Society 
“ Achieving and Sustaining Operational Excellence” profesionālā dalībniece 
no 2014. gada – T. Tambovceva.

 • International Expert of Russian Humanitarian Science Foundation no 2013. 
gada – T. Tambovceva.

 • Senior Member of International Economics Development Research Center 
(IEDRC) dalībniece nr. 10080208, reģ. nr.: 52537045-000-07-10-2, no 
2012. gada – T. Tambovceva.

 • Experts council of Building branch dalībniece no 2011. gada – T. Tambovceva.
 • The Baltic University Programme (Uppsala University, Sweden) dalībniece 

no 2011. gada – T. Tambovceva.
 • European Society for Ecological Economics dalībniece no 2009. gada – 

T. Tambovceva.
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 • Russian Society for Ecological Economics dalībniece no 2005. gada – 
T. Tambovceva.

 • EURO Working Group “oR in sustainable development and Civil engine-
ering (oRsdCe)” dalībniece – T. Tambovceva.

 • Urban Economics association biedri no 2010. gada – U. kamols un L. kamola.
 • Regional studies association biedre no 2010. gada – a. vītola.
 • Association for the Advancement of Baltic Studies biedre no 2012. gada – 

a. vītola.
 • Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta pilsētvides ekonomikas ek-

sperts – J. grizāns.
 • Latvijas būvinženieru savienības deleģētais nacionālās delegācijas pārstā-

vis (Member of Latvian Association of Civil Engineers) eiropas būvinženieru 
(inženierbūvju) padomē (The European Council of Civil Engineers, ECCE) – 
a. Jurjāns.

 • Redingas Universitātes arheoloģijas departamenta (Lielbritānijā) asociē-
tais zinātnieks no 2011. gada – k. kļaviņš.

 • biedra diploms Lielbritānijas karaliskajā mākslas, ražošanas un tirdzniecī-
bas veicināšanas biedrībā no 2009. gada – k. kļaviņš.

 • Līdsas Universitātes (Lielbritānijā) viduslaiku studiju institūta biedrs no 
2006. gada – k. kļaviņš.

 • pētniecības zinātniskā līdzstrādnieka līgums ar Monaša Universitāti 
(austrālijā) no 2004. gada un pagarināts līdz 2015. gada 15. februārim – 
k.  kļaviņš.

 • biedrības “Tuvo, vidējo austrumu, Centrālās āzijas un politisko pētījumu 
starptautiskais institūts” (reģ. nr. 40008180503) padomes loceklis no 
2011. gada – k. kļaviņš.

 • ERES (The European Real Estate Society) PhD Student Committee dalīb-
nieki no 2015. gada oktobra – i. stāmure un T. Štaube.

 • Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. 
bUni institūta izdevums – issn: 2255-9604; e-issn: 2255-9671

 • Technological and economic development of economy. The papers published 
in “Technological and economic development of economy” are abstracted by 
International Databases (ISI Web of Science, EBSCO, IRBdirect, SCOPUS, 
CSA, Ulrichsweb TM, etc.) – Lithuanian, Vilnius, Technica – International 
Editorial Board – ineta geipele.

 • Meža tehniskā universitāte, sofija, bulgārija, zinātnisko rakstu “Manage-
ment and sustainable development” redkolēģijas locekle – M. Šenfelde.

 • Zinātnisko rakstu krājums “economics and Management”, kauņas Tehno-
loģijas universitāte, Lietuva, redkolēģijas locekle – M. Šenfelde.

 • Toruņas nikolaja kopernika universitātes (polija) ikgadējās starptautiskās 
zinātniskās konferences “Regional development” programmas komitejas 
locekle – M. Šenfelde.

 • vecākais biedrs International Economics Development Research Center (IE-
DRC), dalībnieka nr. 10080208, reģ. nr.: 52537045-000-07-10-2, no 2012. 
gada – M. Šenfelde.

 • Latvijas namu pārvaldnieku ģildes valdes locekle no 2011. gada – i. geipele.
 • FIABCI-Baltic Multinational Chapter revidente no 2011. gada – i. geipele.
 • esF līdzfinansētā projekta “nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un pro-

fesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vieno-
šanās nr. 2010/0274/1dp/1.2.1.1.1/ 10/ipia/viaa/001) uzņēmējdarbības, 



178 

finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un ma-
zumtirdzniecības, komerczinību) un būvniecības nozaru ekspertu padomju 
eksperti no 2011. gada – i. geipele, T. Tambovceva, o. Caune, J. vanags.

 • “energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” – ekonomikas ministrijas, vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas un žurnāla “Latvijas būvnie-
cība” organizēts konkurss – žūrijas komisijas locekle i. geipele. 

 • “gada būvinženieris Latvijā 2015” – žurnāla “būvinženieris” organizēts 
konkurss – žūrijas komisijas locekle i. geipele.

1.6. inFRasTRUkTūRa

WS-GP2 Weather Station for wind speed and direction, relative – humidity, 
air and soil temperature, rain and solar radiation. iekārta sastāv no 2 m gara 
anodēta alumīnija masta, šķērsmasta, sensoriem, saules baterijas paneļa (tā 
novietojums un augstums var tikt mainīts). 

1.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

Zinātnisko darbības virzienu un veikto pētījumu rezultāti, kas iegūti izpētes 
procesa laikā, tiek integrēti visu līmeņu studiju programmās un studiju procesā ko-
pumā dažādos studiju kursos un noslēguma darbu izstrādes laikā, kad tiek veikti 
studentu zinātniski pētnieciskie darbi. Tāpat arī studenti kopā ar institūta darbi-
niekiem piedalās ikgadējās starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs. 

Lielā akadēmiskā personāla pieredze ļauj jaunajiem zinātniekiem piedalī-
ties pētījumu veikšanā un aprobēšanā, tāpat arī ļauj piedalīties doktorantūras 
studiju programmā un pilnveidot maģistrantūras programmu “būvuzņēmēj-
darbības un nekustamā īpašuma vadīšana”. Zinātniskā institūta mācībspēki 
docē studiju priekšmetus doktorantūras studiju programmā struktūrvienībai 

 

Multidisciplinaritāte 

1. līmeņa studiju 
programmās

Multidisciplinaritāte 

bakalaura līmeņa 
studiju programmās

Multidisciplinaritāte Multidisciplinaritāte 

maģistra līmeņa 
studiju programmās

 

doktorantūras līmeņa 
studiju programmās 

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas institūta 
zinātniskās darbības virzieni    



 179

IN
žE

N
IE

R
E

Ko
N

o
M

IK
A

S
  U

N
 v

A
D

īB
A

S
  f

A
K

U
lT

āT
E

piesaistītajiem doktorantiem, kā arī modernizē, ievieš jaunākos tehnoloģiskos 
sasniegumus studiju procesā (praktiskajās nodarbībās, modelēšanā, simulāci-
jā) un pētniecībā būvniecības, enerģētikas, nekustamā īpašuma un ar to sais-
tītās jomās.

Zinātniskās pētniecības rezultāti tiek aprobēti studiju procesā (lekcijas, se-
mināri, laboratorijas darbi), kā arī sadarbības partneru darbībā.

1.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • būvniecības tāmes un cenas iepirkumos. būvniecības likums un Mk saisto-
šie noteikumi (8 akadēmiskās stundas) – kopā ar Lbs izglītības un jauno 
speciālistu sekciju; 2015. gada 5. februāris.

 • Seminar “BIM Concept, BIM in Construction, BIM Collaboration, manage-
ment”, Ernestas Beržanskis, Intelligent BIM Solutions, February 12, 2015, 
Latvia, Riga; organiser – Institute of Civil Engineering and Real Estate Eco-
nomics.

 • 5th International Conference on Industrial Engineering and Operations Ma-
nagement (IEOM 2015). Industrial Engineering and Operations Manage-
ment (IEOM) Society. Hyatt Regency Dubai, UAE. March 3–5, 2015 – darba 
sekciju vadīšana.

 • dalība starptautiskās būvniecības, remonta un interjera izstādes “Māja i 
2015” Lnpaa starptautiskajā konferencē “daudzdzīvokļu mājokļu pārval-
dīšana un mājokļu energoefektivitātes palielināšana baltijā”, Rīga, 2015. 
gada 13. marts.

 • Zinātniskais seminārs “Latvijas pilsētu attīstības problēmas”, RTU, 2015. 
gada 16. aprīlis.

 • seminārs “daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšana un mājokļu apdrošināša-
na vācijā, jaunās ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu namos, jumtu re-
montu pieredze”, Lnpaa, bUni, 2015. gada 25. augusts.

 • seminārs “aktualitātes nekustamā īpašuma un būvniecības jomā, to in-
tegrācija studiju procesā augstākajā izglītībā”, Lnpaa, Lnpģ, bUni, 2015. 
gada 15. septembris.

 • 56. RTU starptautiskās zinātniskās konferences ICEE apakšsekcija “ne-
kustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība”. 

2. daRba Un CiviLās aiZsaRdZības 
insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. oec. Jānis ieviņŠ
adrese: kalnciema iela 6, 118. kab., Rīga
Tālrunis: 67089488
e-pasts: janis.ievins@rtu.lv
Mājaslapa: http://dcai.rtu.lv/
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2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība (prof. v. Jemeļjanovs, asoc. prof. J. Ma-
lahova).

 • Tehnohgēnās vides risku noteikšana (prof. J. ieviņš, J. bērziņš, prof. v. Ur-
bāne).

 • elektromagnētisko lauku kā darba vides riska izpēte (zin. asist. i. vilcāne).

2.3. peRsonāLs 

3. att. darba un civilās aizsardzības institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

2.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

2.4.1. LīgUMdaRbi

 • pasūtītājs – as Inspecta Latvia. novērtēt objekta tehnoloģisko procesu un 
noteikt siltuma avotus. izstrādāts ekspertīzes slēdziens par objekta teh-
noloģisko procesu drošību un atbilstību prasībām. v. Jemeļjanovs.

 • pasūtītājs – as Ventspils Grain Terminal. īpašo risku identificēšana noteik-
tām amatu grupām un slēdziens. J. ieviņš.

darba un civilās 
aizsardzības institūts

darba un civilās 
aizsardzības 

katedra

Tehnogēnās drošības 
konsultatīvais un 
apmācību centrs

Tehnogēnās vides 
drošības zinātniskā 

laboratorija

 

Akadēmiskais
personāls

64%

Zinātni apkalpojošais
personāls

21%

Zinātniskais
personāls

15%
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 • pasūtītājs – LR valsts kontrole. ekspertu slēdziens par valsts īstenotās 
ugunsdrošības uzraudzības funkcijas efektivitāti ar mērķi uzlabot uguns-
drošības sistēmu valstī. v. Jemeļjanovs.

2.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas

4. att. darba un civilās aizsardzības institūta zinātnisko publikāciju  
skaits 2015. gadā.

1. silovs, M., Malahova, J., ieviņš, J., Jemeļjanovs, v., ketners, k. Wind – re-
lated  disasters management and prevention improvement strategy. in: 
procedia – social and behavioral sciences, Lithuania, kaunas, 6–8 May, 
2015. kaunas: elsevier, 2015, pp. 516–520. issn 1877-0428; doi: 10.1016/j.
sbspro.2015.11.443

2. vaičulis, i., Malahova, J., Jemeļjanovs, v., ketners, k. assessment of possible 
Regional accidents and Creation of disaster Relief Management system. 
in: integrated and sustainable Regional development: proceedings of the 
international scientific Conference “economic science for Rural develop-
ment”, Latvia, Jelgava, 23–24  april, 2015. Jelgava, 2015, pp.  196–205. e- 
isbn 978-9984-48-188-3; issn 1691-3078; e-issn 2255-9930

3. Mašins,  g., Urbāne,  v., ieviņš,  J., Malahova,  J. preventive Measures for 
grass Fire Risk Reduction. in: integrated and sustainable Regional de-
velopment: proceedings of the international scientific Conference “eco-
nomic science for Rural development”, Latvia, Jelgava, 23–24 april, 2015. 
Jelgava, 2015, pp.  205–216. e-isbn 978-9984-48-188-3; issn 1691-3078; 
e-issn 2255-9930

4. vilcāne,  i., Urbāne, v., Tint, p., ieviņš, J. The Comparison study of office 
Workers’ Workplace Health Hazards in different Type of buildings. Agro-
nomy Research, 2015, vol. 13, no. 3, pp. 846–855. issn 1406-894X

5. koppel, T., vilcāne, i., Calberg, M., Tint, p., priiman, R., Riisik, k., Haldre, H., 
visnapuu,  L. The effect of static Magnetic Field on Heart Rate varia-
bility – an experimental study. Agronomy Research, 2015, vol.  13, no.  3, 
pp. 765–774. issn 1406-894X

8

3

3

2

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas RTU
zinātniskajos žurnālos
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2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • profesors v. Jemeljanovs kā RTU eksperts 2015. gadā piedalījās Latvijas 
Republikas saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā par 
Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās 
traģēdijas cēloņus un risinot turpmākās darbības, kas veiktas normatīvo 
aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepie-
ļautu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku 
novēršanā.

 • Erasmus+ programmas ietvaros 2014./2015. studiju gadā notika mobili-
tātes akadēmiskā personāla apmaiņa: no igaunijas drošības akadēmijas 
bija vieslektori studiju programmām “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” 
un “drošības inženierija”, savukārt profesors v. Jemeljanovs un docents 
M. Ziemelis bija pieredzes apmaiņā igaunijas drošības akadēmijā.

 • 2015. g. janvārī prof. J. ieviņš piedalījās kā starptautiskais oponents Tal-
linas Tehnoloģiskās universitātes doktorantes anu viroveres promocijas 
darba “vadīšanas vērtību, zināšanu vadīšanas un konfliktu vadīšanas 
loma organizāciju ilgtspējības paaugstināšanā” aizstāvēšanā.

 • 2015. g. janvārī zinātniski metodiskais seminārs par darba aizsardzības 
apmācības jautājumiem un laboratorijas darbiem Tallinas Tehnoloģiskajā 
universitātē igaunijā – prof. v. Urbāne, zin. asist. inese vilcāne.

 • 2015. gadā no 5. līdz 10. janvārim Erasmus+ programmas darbinieku mobi-
litātes ietvaros profesore valentīna Urbāne un zinātniskā asistente inese 
vilcāne devās uz Tallinas Tehnoloģiju universitāti pieredzes apmaiņas un 
mācību vizītē.

 • sadarbība ar Tallinas vides veselības un drošības institūtu un somijas uz-
ņēmumu sia Sustainable Mobile par elektromagnētisko lauku izpēti.

2.6. inFRasTRUkTūRa

Mācību elektroinstalācijas demonstratīvais stends METREL MA 2067; cena: 
1946.00 eUR.

Laboratorijas stends Metrel MA 2067 (iegādāts 2015. gadā) ir unikāls un 
šobrīd vienīgais Latvijā. izmantojot šo stendu, studentiem iespējams veikt šā-
dus laboratorijas darbus:

 • aizsargzemējuma iekārtas pārbaudes mērījumus;
 • zemes īpatnējās pretestības mērījumus;
 • zibens aizsardzības zemējuma iekārtas pārbaudes mērījumus;
 • elektroiekārtu izolācijas pretestības mērījumus;
 • elektroiekārtas cilpas fāze–nulle pilnās pretestības un īsslēguma strāvas 

mērījumus ķēdes posmos un pieļaujamo aprēķināto atbilstošo elektris-
ko ķēžu aizsardzības ar esošajiem drošinātājiem vai automātiem nodro-
šināšanu.

 • deviņpadsmit dažādu īsslēgumu veidu noteikšanu elektrotīklos.
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Ciešā sadarbībā ar studiju programmas “Ugunsdrošība un civilā aizsardzī-
ba” studentiem tika publicēti vairāki zinātniskie raksti.

1. vaičulis, i., Malahova, J., Jemeļjanovs, v., ketners, k. assessment of possible 
Regional accidents and Creation of disaster Relief Management system. 
in: integrated and sustainable Regional development: proceedings of the 
international scientific Conference “economic science for Rural develop-
ment”, Latvia, Jelgava, 23–24  april, 2015. Jelgava, 2015, pp.  196–205. e- 
isbn 978-9984-48-188-3; issn 1691-3078; e-issn 2255-9930

2. Mašins,  g., Urbāne,  v., ieviņš,  J., Malahova,  J. preventive Measures for 
grass Fire Risk Reduction. in: integrated and sustainable Regional de-
velopment: proceedings of the international scientific Conference “eco-
nomic science for Rural development”, Latvia, Jelgava, 23–24 april, 2015. 
Jelgava, 2015, pp.  205–216. e-isbn 978-9984-48-188-3; issn 1691-3078; 
e-issn 2255-9930

3. silovs, M., Malahova, J., ieviņš, J., Jemeļjanovs, v., ketners, k. Wind – re-
lated  disasters management and prevention improvement strategy. in: 
procedia – social and behavioral sciences, Lithuania, kaunas, 6–8 May, 
2015. kaunas: elsevier, 2015, pp. 516–520. issn 1877-0428; doi: 10.1016/j.
sbspro.2015.11.443

4. buks, R., Malahova, J., Urbane, v., Jemeļjanovs, v., vilcane, i. Training stu-
dies with Compressed air breathing apparatus – Methodology, exercises. 
Safety of Technogenic Environment, vol.  7, iss. 1, pp. 5–11. issn (online) 
2255-8705; doi: 10.1515/ste-2015-0001

2.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • 2015. g. oktobrī RTU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros dar-
ba un civilās aizsardzības darbinieki organizēja apakšsekciju “Tehnogēnās 
vides drošība”, kā arī uzstājās ar prezentācijām.

 • konferences raksti tika publicēti zinātniskajā krājumā “safety of Techno-
genic environment”. Žurnāls tiek ievietots De Gruyter datu bāzē. galvenais 
redaktors – prof. Jānis ieviņš.

 • “RTU studentu parlamenta gada balva 2015” un iegūtais apbalvojums 
“gada aktīvākais būvniecības fakultātes mācībspēks” – lekt. J. bartašauskis.

3. RaŽoŠanas kvaLiTāTes insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Jānis MaZais
adrese: Meža iela 1/1, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089740
e-pasts: janis.mazais@rtu.lv
Mājaslapa: http://ievf.rtu.lv/ 
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3.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

3.2. ZināTniskie viRZieni

 • sistēmu, tehnoloģiju un procesu kvalitāte (prof. J. Mazais).
 • kvalitāte, procesu vadība, biznesa ētika un sociālā atbildība (prof. i.  Lapiņa).
 • izglītības kvalitāte, intelektuālais kapitāls un cilvēkkapitāls (prof. i. Lapiņa, 

pētniece o. Lentjušenkova, pētniece J. Janauska).
 • Mērījumu precizitātes/nenoteiktības un atbilstības novērtēšana (asoc. 

prof. J. Miķelsons, pētniece R. Liepiņa).
 • integrētās vadības sistēmas (vad. pētniece i. Mežinska).

3.3. peRsonāLs 

5. att. Ražošanas kvalitātes institūtā nodarbinātā personāla pilna laika 
ekvivalents procentos.

3.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un norvēģijas finan-
šu instrumenta programmas projekts nr. nFi/R/2014/006 “eU policies 
impact to the Transformations of the Higher education and Research 
system in norway and Latvia” (“es politikas ietekme uz augstākās 
izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām norvēģijā un Latvijā”).

Ražošanas kvalitātes 
institūts

kvalitātes 
tehnoloģiju 

katedra

kvalitātes  
pilnveides, pētījumu 

un mācību centrs

 

Akadēmiskais
personāls

42%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

35%

Zinātniskais
personāls

23%
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 • Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (ka2) “sadarbība ino-
vācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partne-
rības projekts nr. 2014-1-МК01-КА203-000275 “innovative strategic 
partnership for european higher education” (“inovatīva stratēģiskā 
partnerība augstākajai izglītībai eiropā”).

 • es Mūžizglītības programmas “Leonardo da vinci” inovāciju pārneses 
projekts nr. 2011-1-pT1-Leo05-08605 “employability and skills anti-
cipation policies: a social Roi approach” (“nodarbinātības un prasmju 
prognozēšanas politikas: sociālo investīciju atdeves pieeja”).

3.4.2. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Mežinska, i., Lapiņa, i., Mazais, J. integrated Management systems 
towards sustainable and socially Responsible organisation. Total Quali-
ty Management & Business Excellence, 2015, vol. 26, iss. 5–6, pp. 469–481. 
issn 1478-3363; e-issn 1478-3371; doi: 10.1080/14783363.2013.835899

2. Frolova, i., Lapiņa, i. integration of CsR principles in Quality Management. 
International Journal of Quality and Service Sciences, 2015, vol. 7, iss. 2–3, 
pp. 260–273. issn 1756-669X; doi: 10.1108/iJQss-03-2015-0033

3. Lentjušenkova, o., Lapiņa, i. intellectual Capital investments: Compa-
ny’s additional expenditures or Creating shared value? in: perspectives 
of business and entrepreneurship development: economic, Management, 
Finance and system engineering from the academic and practitioners 
views: proceedings of selected papers, the Czech Republic, brno, May 
28–29, 2015. brno: brno University of Technology, 2015, pp. 207–216.

4. Lapiņa, i., Caune, J., gaile-sarkane, e., borkus, i., ozoliņš, M. development 
of Managers Competence Model in dynamic environment. in: proceed-
ings of the 19th World Multi-Conference on systemics, Cybernetics and 
informatics (WMsCi 2015), vol. 2, Usa, orlando, July 12–15, 2015. orlando: 
international institute of informatics and systemics, 2015, pp. 219–224. 
isbn 978-1-941763-25-4; doi: 10.13140/Rg.2.1.4221.3609

5. Lapiņa, i., aramina, d., kairiša, i. influence of organizational Culture on 
the Continuous improvement: empirical study at University. in: proceed-
ings of the 19th World Multi-Conference on systemics, Cybernetics and 

6. att. Ražošanas kvalitātes institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā. 

2

5

2

6

Nodaļas zinātniskās monogrāfijās

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos



186 

informatics (WMsCi 2015), vol. 1, Usa, orlando, July 12–15, 2015. orlando: 
international institute of informatics and systemics, 2015, pp. 76–81. isbn 
978-1-941763-24-7; doi: 10.13140/Rg.2.1.1927.6002

6. Lentjušenkova, o., Lapiņa, i. Factors influencing investments in intellec-
tual Capital: Case of Latvia. in: proceedings of the 19th World Multi-Con-
ference on systemics, Cybernetics and informatics (WMsCi 2015), vol. 1, 
Usa, orlando, July 12–15, 2015. orlando: international institute of infor-
matics and systemics, 2015, pp. 82–87. isbn 978-1-941763-24-7

7. Lapiņa, i., kairiša, i., aramina, d. Role of organizational Culture in the 
Quality Management of University. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 2015, vol. 213, pp. 770–774. issn 1877-0428; doi:  10.1016/j.sb-
spro.2015.11.472

8. Roga, R., Lapiņa, i., Müürsepp, p. internationalization of Higher education: 
analysis of Factors influencing Foreign students’ Choice of Higher educa-
tion institution. procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 213, 
pp. 925–930. issn 1877-0428; doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.506

9. Mezinska, i., strode, s. emerging Horizons of environmental Management 
in Food sector Companies. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, 
vol. 213, pp. 527–532. issn 1877-0428; doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.445

10. Mazais, J. Quality assurance. The SAGE Encyclopaedia of Quality and the 
Service Economy. s. dahlgaard-park (ed.). California, Thousand oaks: 
sage publications, inc., 2015, pp. 564–568. isbn 9781452256726; e-isbn 
9781483346366; doi: 10.4135/9781483346366.n161

11. Mazais, J. Quality and service awards, Russia. The SAGE Encyclopaedia 
of Quality and the Service Economy. s. dahlgaard-park (ed.). Califor-
nia, Thousand oaks: sage publications, inc., 2015, pp. 546–549. isbn 
9781452256726; e-isbn 9781483346366; doi: 10.4135/9781483346366.n156

3.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

prof. J. Mazais
 • Latvijas akreditācijas biroja akreditācijas komisijas priekšsēdētājs.
 • RTU pārstāvis Latvijas valsts standarta standartizācijas tehniskajā komi-

tejā Lvs/sTk/10 “kvalitātes vadība un kvalitātes nodrošināšana”.
 • amerikas kvalitātes biedrības (ASQ) koordinators Latvijā (ASQ, Country 

Counselor for Latvia).
 • starptautiskā zinātniskā žurnāla “Research on enterprise in Modern eco-

nomy” (gdaņskas Tehnoloģiju universitāte) redkolēģijas loceklis.
 • starptautiskā zinātniskā žurnāla “Journal for sustainable development” 

(skopje, bijusī dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) redkolēģijas loceklis.
prof. i. Lapiņa

 • Recenzente starptautiskā zinātnisko rakstu žurnālā “Total Quality Ma-
nagement & business excellence”, Zviedrija; indeksēts Scopus un Web of 
Science datu bāzē.

 • Recenzente starptautiskā zinātnisko rakstu žurnālā “international Jour-
nal of Quality and service sciences”; indeksēts Scopus datu bāzē.

 • ievF pārstāve “principles of Responsible Management education (pRMe)”, 
ano iniciatīva, asv.
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 • ievF pārstāve “international association for Management development 
in dynamic societies (CeeMan)”, slovēnija.

 • Rki pārstāve amerikas kvalitātes biedrībā (American Society for Quality – 
asQ).

 • “new initiatives and Challenges in europe (niCe network)”, 25th Annual 
Conference NICE-2015 (St. Gallen, Šveice) organizācijas komitejas dalīb-
niece.

 • “baltic Management development association (bMda)”, Lietuva, 13th 
BMDA Annual Conference “Regional innovations for global Competitive-
ness” (kauņa, Lietuva) zinātniskās komitejas locekle.

 • “international scientific Conference economics and Management (iCeM)”, 
20. konferences ICEM-2015 organizācijas komitejas locekle un recenzente 
starptautiskā zinātnisko rakstu žurnālā “procedia — social and behavioral 
sciences”, 2015, vol. 213.

 • “Quality and its applications. gdansk 2015”, University of Gdansk sadarbī-
bā ar Gdansk University of Technology (sopota, polija) zinātniskās komite-
jas un redkolēģijas locekle.

 • sia Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra standartizācijas 
biroja standartizācijas tehnisko komiteju Lvs/sTk/10 “kvalitātes vadība 
un kvalitātes nodrošināšana” un Lvs/sTk/49 “Terminoloģijas izstrāde un 
saskaņošana” locekle.

asoc. prof. J. Miķelsons
 • eksperts eiropas savienības tehniskās palīdzības “eiropeaid” program-

mas projektā “support to Quality infrastructure in the Republic of bela-
rus  – Food safety”, baltkrievija.

3.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

Ražošanas kvalitātes institūta pētniecības virzieni ir kvalitātes tehnoloģi-
jas, sistēmas, procesu vadība, risku un atbilstības novērtēšana, un tie ir cieši 
saistīti ar institūtā īstenotajām studiju programmām – bakalaura, maģistra 
un doktora studiju līmenī. kvalitātes vadība ir daļa no vadības procesa ikvienā 
mūsdienīgā organizācijā, kuru izmantojot, tiek sekmēta klientu apmierinātības 
paaugstināšanās, kas organizācijai ilgtermiņā nodrošina panākumus un efektī-
vu un lietderīgu darbību, tādēļ šīs jomas pētījumi ir integrēti multidisciplināros 
starpnozaru pētījumos. pateicoties nepārtrauktai pilnveidei un procesu pieejai, 
organizācijā veidojas vide, kurā procesi, produkti un pakalpojumi apmierina 
klientu prasības un vajadzības, ir droši lietošanā, rada vērtību sabiedrībai un 
videi. 

pētniecība ir integrēta studiju procesā. Šo mijiedarbību papildina un ak-
tualizē darba tirgus pētījumi un konsultācijas ar darba devējiem un praktizējo-
šiem speciālistiem. pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz modernu un lietišķu 
pētniecību. pētniecības un studiju process tiek organizēts tā, lai studentu 
mācību un pētnieciskā darba tēmas ietvertu kvalitātes un procesu vadības, ne-
pārtrauktas pilnveides tehnoloģiju, risku un atbilstības novērtēšanas aktuālos 
jautājumus.

studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst, regulāri strādājot ar litera-
tūru, dažādām zinātniskām datu bāzām un interneta resursiem, lai sekmīgi 



188 

izstrādātu studiju darbus, prakses atskaiti un noslēguma darbu. noslēguma 
darbs ir nopietns pētījums, kuru izstrādā kā lietderīgu aktuālas problēmas risi-
nājumu, balstoties uz pētījumu konkrētā uzņēmumā vai jomā. pētnieciskā dar-
ba rezultātus studenti prezentē studentu konferencēs.

2015. gadā 56. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē pieda-
lījās 24 studenti – 10 maģistra un 14 bakalaura līmeņa studenti, prezentējot 
savu pētījumu rezultātus kvalitātes vadības sistēmu pilnveidē, procesu vadības 
pilnveidē, klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidē ražošanas, pakalpojumu 
sniegšanas un sertifikācijas uzņēmumos un dažādās svarīgās tautsaimniecī-
bas nozarēs, piemēram: 

 • veselības aprūpē – “kvalitātes mērījumu un indikatoru noteikšana vsia 
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un “kvalitātes vadības sistēmas piln-
veide neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”; 

 • risku novērtēšanā – “Risku vadība pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta BIOR laboratorijās”; 

 • integrēto sistēmu izveidē būvniecības nozarē – “integrētas vadības sistē-
mas izveide sia Riga rent”; 

 • produktu kvalitātes pilnveidē pārtikas nozarē – “novērtēšanas un neat-
bilstošu produktu vadības procesu pilnveide sia Rīgas Piensaimnieks” un 
“pārtikas drošības sistēmas pilnveide as Rīgas Piena kombināts”;

 • loģistikā – “Loģistikas procesa pilnveide Balt Wood Enterprise Ou”;
 • procesu pilnveidē un klientu apmierinātības paaugstināšanā pakalpojumu 

uzņēmumos – “procesu vadības pilnveide sia Jēkabpils Optika”, “klientu 
apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana grāmatvedības uzņēmumā”, 
“Lean Six Sigma metodoloģijas piemērošana as Inspecta Latvia”.

3.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

as Latvijas balzams sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinātajā stu-
diju noslēguma darbu stipendiju konkursā ar mērķi paaugstināt studentu no-
slēgumu darbu kvalitāti un praktisko lietojamību pārtikas ražošanas nozarē un 
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uzņēmuma pārvaldībā stipendiju ieguva Rki studente ar maģistra darbu “as 
Latvijas balzams produktu līnijas ietekmes uz vidi novērtējums” un projektu “ie-
tekmes uz vidi un risku novērtējums as Latvijas balzams”. 

4. sTaRpTaUTisko ekonoMisko sakaRU 
Un MUiTas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. oec. aivars viLnis kRasTiņŠ
adrese: kalnciema iela 6, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089354
e-pasts: aivars.krastins@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.sesmi.rtu.lv/index.php/lv/

4.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

4.2. ZināTniskie viRZieni

 • Muitas darbības un organizācijas pilnveidošanas problēmas (prof. a. kras-
tiņš).

 • Makroekonomisko procesu un ārējās ekonomiskās darbības modelēšana 
(prof. R. počs).

 • Uzņēmējdarbības loģistika (asoc. prof. d. solovjovs, doc. p. patļins).
 • Transporta ekonomika un organizācija (lekt. J. kuškins).
 • dubultā lietojuma preču importa, eksporta un tranzīta kontroles uzlabo-

šana (prof. a. krastiņš).
 • nodokļu administrācijas organizācija un darbības efektivitāte (doc. 

M.  Jurušs).
 • nodokļu plānošanas un nodokļu kontroles pilnveidošanas problēmas (doc. 

M. Jurušs).
 • Muitas un nodokļu administrāciju organizācija un darbības efektivitāte 

(doc. M. pētersone).
 • Uzņēmējdarbības un tautsaimniecisko nozaru attīstības sistēmdinamikas 

modeļu izstrāde (doc. v. skribans).
 • Multisektorālo makroekonomisko modeļu izstrāde (doc. a. auziņa).
 • Makroekonometrisko modeļu izstrāde un lietošana (doc. v. ozoliņa).

starptautisko 
ekonomisko sakaru un 

muitas institūts

starptautisko 
ekonomisko sakaru, 

transporta ekonomikas 
un loģistikas katedra

Muitas un  
nodokļu katedra
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4.3. peRsonāLs

7. att. starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā nodarbinātā 
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

4.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

4.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • “izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekš-
likumus tās stiprināšanai”, identifikācijas numurs – valsts pētījumu prog-
ramma 5.2. ekosoC-Lv, projekts 5.2.1., LR iZM reģistrācijas nr. 02.2-
09/13 (2. etaps).

 • projekts (pvs id 1984) “eiropas savienības robežu pārvaldības program-
ma Centrālāzijā, 9. fāze (boMCa 9)”, 15.06.2015.–14.06.2018. dotācijas 
līgums nr. dCi-asie/2015/358-348. konsorcija līgums nr. 03000-3.2.2/22.

4.4.2. LīgUMdaRbi

 • “ekonometriska īstermiņa un vidēja termiņa uzņēmuma ienākuma nodok-
ļa prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, līgums ar LR Finanšu ministriju, 
identifikācijas nr. FM 2014/5-sFTp.

 • “kāda ir bijusi ekonomikas embargo un krievijas rubļa krituma ietekme uz 
Latvijas tautsaimniecību”, līgums ar sia izdevniecība Dienas bizness, līgu-
ma nr. 16/Rb.

 • Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “Šveices pēt-
nieku aktivitātes Latvijā” apakšprojekts “piegāžu ķēžu drošība”, Latvijas–
Šveices sadarbības programma, nr. 1.3-2/12.

 • pM pētījuma sagatavošana par tabakas izstrādājumiem piemērojamā ak-
cīzes nodokļa optimālo politiku, nr. L8105.

4.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Hudenko, J., pocs, R. The discrepancy between the service export inco-
mes of Rail and sea Transport among baltic states Transit Corridors. in: 
proceedings of the 19th World Multi-Conference on systemics, Cyberne-

 

. 
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tics and informatics (WMsCi 2015), vol. 1, Usa, orlando, 12–15 July, 2015, 
pp. 63–69. isbn 978-1-941763-24-7

2. ozolina, v., auzina-emsina, a., pocs, R. Forecasting Tax Revenues in Lat-
via: analysis and Models. In Quest of the Craft. Economic Modeling for the 
21st Century. d.s. Meade (ed.). Firenze University press, 2015, pp. 253–273.

3. balodis, M., počs, R., kuņickis, M. elektroapgādes optimizācija ilgtspējīgai 
ekonomikas attīstībai. Enerģija un pasaule, 2015, nr. 1(90), 30.–35. lpp. 
issn 1407– 5911

4. Lapiņa,  i., aramina, d., kairiša,  i. influence of organizational Culture on 
the Continuons improvement: empirical study at University. in: proce-
edings of the 19th World Multi-Conference on systemics, Cybernetics and 
informatics (WMsCi 2015), vol. 1, Usa, orlando, 12–15 July, 2015, pp. 76–
81. isbn 978-1-941763-24-7

5. pētersone, M., krastiņš, a., ketners, k. development of system of state 
Revenue service performance indicators. in: 16th international Conferen-
ce “economics science for Rural development”: Finance and Taxes, Latvia, 
Jelgava, 23–24  april, 2015. Jelgava, LLU, 2015, pp.  190–200. isbn 978-
9984-48-180-7; issn 1691-3078; e-issn 2255-9930

6. pētersone,  M., krastiņš,  a., ketners,  k. Lifelong Learning for improving 
Customs education system in Latvia and the World. in: international 
Conference on new Horizonts 2014, France, paris, 25–27 June, 2014. paris: 
sakarya University, 2015, pp. 280–289. issn 2146-7358

7. pētersone, M., krastiņš, a.v., ketners, k. in-service Training system orga-
nization improvement at Customs administrations. in: 15th ebes Confe-
rence, Lisbon, portugal, 8–10 January, 2015. ebes proceeding Cd, vol. 4, 
pp. 2570–2584.

8. Lapiņa,  i., kairiša,  i., aramina,  d. Role of organizational Culture in the 
Quality Management of University.  Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 2015, vol. 213, pp.  770–774. issn 1877-0428; doi:  10.1016/j.
sbspro.2015.11.472

8. att. starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

1

2

7

1

5

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos
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9. Rudzītis, n., Čevers, a. development of Customs Fiscal Function in Lat-
via. Economics and Business, 2015, vol. 27, iss.  1, pp. 23–28. issn 1407-
7337

10. pētersone, M., ketners, k. integrity promotion issues at Latvian Customs: 
Lessons Learned and possible solutions. AD ALTA: Journal of Interdiscipli-
nary Research, 2015, no. 5(2), pp. 64–68. issn 1804-7890

4.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sesMi ir cieša sadarbība ar vairākām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 
2011. gadā ir uzsākta starptautiska studentu apmaiņa prakses organizēšanai. 
atbilstoši sadarbības līgumam starp RTU un sanktpēterburgas informācijas 
tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitāti (krievija) 2013. gada aprīlī no-
tika trešais pilna laika studentu apmaiņas brauciens prakses apgūšanai, bet 
2014./2015. m. g. jau ceturto reizi uzņēmām sanktpēterburgas studentus pie 
sevis, par ko esam saņēmuši pateicības vēstuli no universitātes direktores 
e.L. bogdanovas.

2011. gada 12. septembrī noslēgts sadarbības līgums ar krievijas Federā-
cijas prezidenta Tautsaimniecības un Civildienesta administrācijas akadēmijas 
Ziemeļrietumu vadības institūtu. sadarbības līguma ietvaros ir sniegta me-
todiskā palīdzība, lai šīs mācību iestādes muitnieku studiju programmas tiktu 
pārstrādātas atbilstoši pMo standartiem un tiktu atbilstoši akreditētas. Mi-
nētā akadēmija profesoru a.v. krastiņu ir ievēlējusi par goda doktoru.

INFORUM (the Interindustry Forecasting Project at the University of 
Maryland) grupa ir 1967. gadā asv Merilendas Universitātē izveidots pro-
jekts, kas saistīts ar makroekonomisko un multisektorālo modeļu izstrādi 
un izmantošanu dažādos pētījumos. Laika gaitā projektā ir iesaistījušies 
arī zinātnieki no daudzām citām valstīm, tajā skaitā no Latvijas. RTU pēt-
nieki projektā iesaistījās pēc tam, kad apmeklēja ekonomikas ministrijas 
rīkotu semināru, kurā par multisektorālo modeļu izstrādi stāstīja INFORUM 
grupas pārstāvis no itālijas Mauricio Grassini. katru gadu tiek organizētas 
starptautiskās INFORUM konferences, kuru ietvaros projekta dalībnieki iepa-
zīstina pārējos ar saviem pētījumiem. pēc konferences tiek izdots arī rakstu 
krājums. vairākos no tiem ir publicēti arī RTU pētnieku raksti. pārējā laikā 
norisinās pieredzes apmaiņa multisektorālo modeļu veidošanas jautājumos, 
kā arī tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. INFORUM dalībnieki ar 
saviem ieteikumiem piedalījās arī monogrāfijas tapšanā (ozoliņa v., počs R. 
Macroeconomic Modelling and elaboration of the Macro-econometric Model 
for the Latvian economy. Zinātniska monogrāfija. – Riga, RTU press, 2013. – 
191 p.).

Muitas un nodokļu katedras sadarbība ar ārvalstu augstskolām ir nostipri-
nāta ar sadarbības līgumiem (pēdējos divos gados noslēgti vai atjaunoti), kas 
paredz studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru piesaisti 
nodarbību vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā, sadarbību zinātniski 
pētnieciskos projektos, mācību grāmatu un mācību metodisko materiālu iz-
strādāšanā u.c.:

 • 2008. gada martā tika sagatavots un aprīlī parakstīts sadarbības līgums 
ar Maķedonijas skopjes Universitātes ekonomikas fakultāti (Faculty of 
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Economics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Mace-
donia);

 • 2008. gada 9. decembrī noslēgts līgums ar Ukrainas Muitas akadēmiju  
(Академия Таможенной Службы Украины);

 • 2008. gada decembrī noslēgts līgums ar sanktpēterburgas informācijas 
tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitāti (krievija) (Institute of Inter-
national Business and Law, St. Petersburg State University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics (IMBIP), Russia);

 • notiek sadarbība ar baltkrievijas Tehnisko universitāti (RTU un bTU sadar-
bības līguma ietvaros);

 • 2011. gada 11. aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar krievijas Muitas aka-
dēmiju;

 • 2013. gada decembrī profesors a.v.  krastiņš BOMCA-8 (Border Mana-
gement Programme in Central Asia) ietvaros organizēja piecu Ca valstu 
robežsardzes un muitas dienestu vadošo ekspertu apmācības somijas–
krievijas robežkontroles punktos un somijas muitā, kā arī Ca valstu ro-
beždrošības koordinācijas padomes sēdi Helsinkos.

 • kopš 2014. gada sesMi speciālisti kā eksperti piedalījās Ženēvas bruņoto 
spēku demokrātiskās kontroles centra (Latvija ir šīs organizācijas dalīb-
valsts) finansētajā projektā vidusāzijā, tajā skaitā “Cīņa pret korupciju 
kirgizstānas robeždrošības dienestos”; 

 • 2014. gada 28. maijā noslēgts sadarbības līgums ar Uzbekistānas augstā-
ko militāro muitas institūtu muitas izglītības jomā. Memorandu parakstīja 
RTU rektors akadēmiķis L. Ribickis un sesMi direktors profesors a.v. kras-
tiņš LR prezidenta vizītes laikā Uzbekistānā. sadarbības memorands pa-
redz savstarpējo sadarbību studiju un zinātniskajā jomā, tostarp stažēša-
nos, kopīgu konferenču, simpoziju, tikšanos rīkošanu, savstarpēju studiju 
materiālu izveidi, publikāciju, mācību un zinātnisko materiālu, metodiskās 
literatūras, kā arī mācībspēku apmaiņu, kas paredz abpusēju dalīšanos 
pieredzē par mūsdienu izglītības un zinātnes metodēm muitas jomā;

 • 2014. gada jūlijā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shē-
mā “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” veiksmīgi īstenoti divi projekti 
“piegāžu ķēžu drošība”. 

projektu mērķis bija nodrošināt augstu apmācību kvalitāti studiju priekš-
metā “starptautisko piegāžu ķēžu drošība”, tādēļ studiju procesā tika pie-
saistīts viens no pasaules vadošajiem starptautisko piegāžu ķēžu drošības 
ekspertiem – Šveices pārrobežu pētniecības asociācijas (Cross-border Research 
Association – CBRA) vadošais pētnieks, zinātņu doktors Juha Hintsa.  

RTU Muitas un nodokļu katedras mācībspēki aktīvi piedalās starptautiskās 
programmās gan kā vadītāji, gan kā izpildītāji, gan arī kā eksperti. kā nozīmīgā-
ko var atzīmēt piedalīšanos tādu valstu muitnieku apmācībā kā Ruanda, Ugan-
da, nepāla un konsultatīvās palīdzības sniegšanu Ukrainai, baltkrievijai, gruzijai. 
kā sadarbības partneri jāatzīmē nīderlandes starptautiskais fiskālās doku-
mentācijas birojs (IBFD), asv kalifornijas Laurensa Livermūras laboratorija, ek, 
pMo u.c.

vēl sesMi sadarbojas ar:
 • LR ekonomikas ministriju,
 • LR Finanšu ministriju,
 • valsts ieņēmumu dienestu,
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 • Latvijas Loģistikas asociāciju,
 • Latvijas nacionālo kravas ekspeditoru asociāciju,
 • World Customs Organization (WCO),
 • Baltic Management Development Association (BMDA),
 • PMO PICARD (Partnership in Customs Academic Reseach and Develop-

ment),
 • administrācijas akadēmijas Ziemeļrietumu vadības institūtu,
 • Central and East European Management Development Association 

( CEEMAN),
 • New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK).

4.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

RTU ir trešā universitāte pasaulē, ar kuru pasaules muitas organizācija 
2005. gadā noslēgusi sadarbības līgumu “par universitātes un muitas sadar-
bību, lai nodrošinātu pasaules līmeni izglītībā un kvalifikācijas celšanā, zinātnē 
un muitu kapacitātes paaugstināšanā”.

Šī līguma ietvaros RTU “Muitas un nodokļu administrēšana” bakalaura 
un maģistra programmas tika attīstītas ciešā sadarbībā ar pasaules muitas 
organizāciju un 2010. gada 26. janvārī kā pirmās pasaulē tās tika atzītas par 
pilnībā atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, 
kurus 2009. gadā pMo padomes sēdē apstiprināja 177 tās dalībvalstis. par 
to ir saņemts atbilstošs pasaules Muitas organizācijas (pMo) (World Cus-
toms Organization – WCO) sertifikāts. Šis sertifikāts dod tiesības lietot 
pMo logo uz RTU Muitas un nodokļu katedras sagatavotajām mācību grā-
matām un mācību līdzekļiem, kā arī vienlaikus ar augstākās izglītības diplo-
mu pasniegt pMo un RTU sertifikātu par programmas atbilstību pasaules 
līmenim.

Muitas un nodokļu katedras vadītājs profesors aivars vilnis krastiņš un ka-
tedras ārzemju konsultants Jan Erland Jansson ir pMo PICARD (Partnership in 
Customs Academic Research and Development) padomnieku grupas locekļi. Šī 
programma tika izveidota 2006. gadā, lai nodrošinātu sadarbību starp pMo 
dalībvalstu muitām un akadēmiskajām institūcijām un izveidotu muitas izglītī-
bas un zinātnes sistēmu pasaulē.

PICARD programmas ietvaros 2007.–2009. gadā tika izstrādāti vienotie 
profesiju standarti operatīvās un stratēģiskās vadīšanas menedžeriem. no 
2009. gada tie jāņem vērā 177 pMo dalībvalstīm, izstrādājot muitnieku baka-
lauru un maģistru studiju programmas. Muitas un nodokļu katedras vadītājs 
profesors aivars vilnis krastiņš un katedras ārzemju konsultants Jan Erland 
Jansson kā eksperti piedalījās pMo 8. vispasaules PICARD konferences organi-
zēšanā (Meksikā) 2014. gada septembrī.

2010. gada janvārī EK TAXUD izveidoja darba grupu vienotu muitnieku stu-
diju programmu izveidošanai bakalauru un maģistru līmenī visām es dalībval-
stīm. Šīs darba grupas sastāvā no RTU iekļauts tikai profesors a.v. krastiņš un 
katedras ārzemju konsultants J.E. Jansson.

profesors a.v. krastiņš ir pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes 
direktorāta loceklis (brisele), kā arī WCO PICARD konferenču organizācijas 
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komitejas loceklis – brisele (2006. g., 2007. g.), Šanhaja (2008. g.), kostarika 
(2009. g.), abū dabī (2010. g.), Ženēva (2011. g.), Marakeša (2012. g.), sanktpē-
terburga (2013. g.) un Meksika (2014. g.).

2014./2015. m. g. Muitas un nodokļu katedra organizēja vidusskolu eko-
nomikas priekšmeta skolotāju apmācību muitas, nodokļu un loģistikas jautā-
jumos. Mācības aptvēra skolotājus no Jelgavas, dobeles, bauskas, valmieras, 
Cēsīm u.c. pilsētām.

4.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

2015. gadā kā svarīgākais zinātniskais pētījumu virziens ir noteiktas prob-
lēmas, kas saistītas ar ekonomisko drošību. Šim nolūkam ir noslēgts līgums ar 
ek par piedalīšanos starptautiskajā projektā BOMCA-9 (“border Management in 
Central asian Countries”, 2015.–2018. g.).

viens no centrālajiem uzdevumiem es ir Centrālāzijas valstu robeždrošī-
bas nodrošināšana un austrumu partnerības veicināšana. RTU sesMi spe-
ciālisti jau vairākus gadus piedalās apvienoto nāciju organizācijas un eiropas 
savienības starptautiskajā programmā, kas saistīta ar robeždrošību Cen-
trālāzijā. paredzēts, ka RTU Muitas un nodokļu katedra būs vadošā organi-
zācija ek projektā BOMCA-9 3. komponentei “integrētā robežaizsardzība” un 
piedalīsies šajā projektā līdz 2018. gadam. BOMCA-9 projektā esam iekļāvuši 
pasākumus:

 • distances apmācības organizēšana ar Ca valstīm – vispirms ar Taškentas 
augstāko militāro muitas institūtu (gan studentu apmācība, gan kvalifikā-
cijas celšana muitniekiem), ar kuru noslēgts arī sadarbības līgums;

 • muitnieku studiju izveidošana Ca valstu augstskolās.
Muitas un nodokļu katedras speciālisti aktīvi piedalās Ženēvas bruņoto 

spēku demokrātiskās kontroles centra (Šveice) projektā, kas saistīts ar cīņu 
pret korupciju kirgizstānas drošības iestādēs. piemēram, 2014. gadā docents 
n. Rudzītis veica ekspertīzi kirgizstānas robežas kontrolpunktos un profesors 
a.v. krastiņš piedalījās kirgizstānas nacionālās aizsardzības padomes darbā, 
kas vērsts uz priekšlikumu izstrādāšanu kirgizstānas drošības un robežaiz-
sardzības iestāžu korupcijas novēršanas stratēģijai un plānošanai (biškeka, 
kirgizstāna).

 • ir iesniegts pieteikums konkursam, lai piedalītos naTo projektā par stra-
tēģiskās nozīmes dubultā lietojuma preču kontroles pilnveidošanu.

 • kopīgi ar Rīgas stradiņa universitāti RTU ir iesniegts pieteikums zinātnis-
kās pētniecības projektam par cīņas pret cigarešu kontrabandu pilnveido-
šanu.

 • Tiek izstrādāta stratēģija un pasākumu plāns RTU zinātnes virziena “dro-
šība un aizsardzība” platformai.

 • pieņemts lēmums piedalīties Ženēvas bruņojuma demokrātiskās kontro-
les centra un edso projektā par cīņu pret korupciju Centrālās āzijas val-
stu robeždrošības dienestos.

 • pieņemts lēmums piedalīties pasaules muitas organizācijas PICARD 
(Partnerships in Customs Academic Research and Development) prog-
rammā.
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5. UZņēMēJdaRbības inŽenieRiJas Un 
vadības insTiTūTs

direktors: profesore, Dr. oec. elīna gaiLe-saRkane
adrese: kalnciema iela 6, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67608625
e-pasts: elina.gaile-sarkane@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.uivi.rtu.lv/

5.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

5.2. ZināTniskie viRZieni

 • Uzņēmējdarbības risinājumu izstrāde un īstenošana, biznesa modeļu, biz-
nesa procesu un organizatorisko struktūru izpēte un analīze (e. gaile-sar-
kane, n. Lāce, k. didenko).

 • Uzņēmējdarbības attīstība Latvijas tautsaimniecības restrukturizāci-
jas un viedo specializācijas stratēģiju kontekstā (n. Lāce, e. gaile-sar-
kane).

 • Finanšu lietpratības līmeņa novērtējums (n. Lāce, g. Ciemleja, n. koleda, 
J. bistrova).

 • sociālās inovācijas un ekonomiskās demokrātijas veicināšana, sociālā un 
cilvēkkapitāla attīstība (k. oganisjana, k. kozlovskis, T. Laizāns).

 • inovācija un tehnoloģiju pārneses vadīšana (e. gaile-sarkane).
 • Jaunu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība (e. gaile-sarkane, d. Šče-

ulovs).
 • Cilvēkresursu vadīšana, personāla mainības plānošana (i. ozoliņa-ozola).
 • es politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmai-

ņām (e. gaile-sarkane, M. ozoliņš).
 • izglītības finansēšanu ietekmējošie faktori, valsts finansējuma piešķirša-

nas nosacījumi profesionālās izglītības programmu īstenošanai (J. eriņa, 
i. eriņš).

 • ekonomiski matemātiskā modelēšana (v. Jansons, v. Jurenoks).
 • aktuārdarbība, riski un to novērtēšana (i. voronova, d. stepčenko).

Uzņēmējdarbības 
inženierijas un vadības 

institūts

inovāciju un 
uzņēmējdarbības 
vadības katedra

Uzņēmuma finanšu un 
ekonomikas katedra

inovāciju  
ekonomisko  

pētījumu centrs
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9. att. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

5.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

5.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • valsts pētījumu programma 5.2. “ekosoC-Lv”, projekts 5.2.7., LR iZM 
reģistrācijas nr. 02.2-09/13 “sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas pro-
cesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” (vad. asoc. prof. 
k. oganisjana).

 • projekts 5.2.2., LR iZM reģistrācijas nr. 02.2-09/13 “inovācijas un uzņē-
mējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” 
(vad. prof. n. Lāce). 

 • LZp grants nr. Z12.0394. “Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, 
paaugstinot finanšu lietpratības līmeni” (vad. prof. n. Lāce).

 • eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments (eeZ Fi) un norvēģijas 
finanšu instruments (nFi), programma “es politikas ietekme uz augstā-
kās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām norvēģijā un Latvijā” (vad. 
prof. e. gaile-sarkane, doc. M. ozoliņš).

 • Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (ka2) “sadarbība inovā-
cijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības 
projekts “MvU koučings: 5 pUnkTU treniņprogramma” nr. 2014-1-TR01-
ka202-013033 (vad. prof. e. gaile-sarkane, doc. d. Ščeulovs).

 • Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (ka2) “sadarbība inovā-
cijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības 
projekts “inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai eiropā” 
nr. 2014-1-МК01-КА203-000275 (prof. e. gaile-sarkane, doc. d. Ščeulovs, 
M. dubickis).

 • Erasmus intensīvās programmas projekts “starpnozaru pētījumu veikša-
na starpkulturālā vidē”, līg. nr. 2013-1-Lv1-eRa10-05531 (partneri: viļņas 

 

Akadēmiskais
personāls

62%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

22%

Zinātnes tehniskais
personāls

2%

Zinātniskais
personāls

14%
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ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju univer-
sitāte (igaunija), brno Tehnoloģiju universitāte (Čehija), Jasu Tehnis-
kās universitāte (Rumānija), valladolidas Universitāte (spānija)) (prof. 
n. Lāce).

5.4.2. LīgUMdaRbi

 • pētījums par profesionālās vidējās izglītības finansēšanu ietekmējošiem 
faktoriem, valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumiem profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai un izglītības programmu īstenošanas 
izmaksu sastāvdaļām (vadītājs – asoc. prof. i. eriņš; izpildītāji – doc. J. eri-
ņa, asoc. prof. g. bērziņš (LU)).

 • pētījums par studiju izmaksu koeficientu augstākajā izglītībā aktualizēša-
nu un priekšlikumu sagatavošana to konsolidēšanai (vadītājs – asoc. prof. 
i. eriņš; izpildītāji – doc. J. eriņa, asoc. prof. g. bērziņš (LU)).

 • pētījums par viena izglītojamā bāzes kalkulācijas posteņiem un esošajām 
izmaksām profesionālās izglītības programmu apguvei aktualizēšanu un 
priekšlikumu sagatavošana (vadītājs – asoc. prof. i. eriņš; izpildītāji – doc. 
J. eriņa, asoc. prof. g. bērziņš (LU)).

5.4.3. paTenTi

 • dizaina paraugs, reģ. nr. d 15  587, piramīdu komplekts pētniecībai un 
socializācijai un šī komplekta iepakojums. dizaineres agnese irbe, karine 
oganisjana.

5.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. bistrova,  J., Lāce,  n. CsR initiatives introduction status in Central and 
eastern europe and Their importance for the equity investor. in: key ini-
tiatives in Corporate social Responsibility. global dimensions of CsR in 
Corporate entities. Cham: springer international publishing, 2015, pp. 43–
69. isbn 978-3-319-21640-9; e-isbn 978-3-319-21641-6; issn 2196-7075; e-
issn 2196-7083; doi: 10.1007/978-3-319-21641-6_3

2. dubickis, M., gaile-sarkane, e. perspectives on innovation and Technology 
Transfer. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 213, pp. 965–
970. issn 1877-0428; doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.512

3. eriņa, J., Lāce, n. Customer equity Management in a Commercial bank. 
Riga: RTU press, 2015, 158 p. isbn 978-9934-10-757-3

4. grinberga-Zalite, g., oganisjana, k., surikova, s. The study of social inno-
vation Theoretical Framework for enhancing of Rural development and 
agriculture in Latvia. in: Marketing and sustainable Consumption. new 
dimensions in the development of society: proceedings of the interna-
tional scientific Conference “economic science for Rural development”, 
Latvia, Jelgava, 23–24 april  , 2015. Jelgava: Latvia University of agricul-
ture, 2015, pp. 205–215. isbn 978-9984-48-183-8; issn 1691-3078; e-issn 
2255-9930
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5. Jurēnoks, v., kamola, L., Jansons, v., didenko, k., nešpors, v. education as 
a Factor influencing the development of national economy. in: aTineR’s 
Conference paper series MdT2015-1473, greece, athens, 30 March – 2 ap-
ril, 2015. athens: athens institute for education and Research (aTineR), 
2015, pp. 1–25. issn 2241-2891

6. kozlovskis, k., bistrova, J. social security issues: the efficiency of the Lat-
vian pension system. Journal of Security and Sustainability, 2015, iss., 5(2), 
pp. 285–296.

7. Lapiņa, i., Caune, J., gaile-sarkane, e., borkus, i., ozoliņš, M. development 
of Managers Competence Model in dynamic environment. in: proceedings 
of the 19th World Multi – Conference on systemics, Cybernetics and in-
formatics (WMsCi 2015), vol. 2, Usa, orlando, 12–15 July, 2015. orlando: 
international institute of informatics and systemics, 2015, pp.  219–224. 
isbn 978-1-941763-25-4; doi: 10.13140/Rg.2.1.4221.3609

8. Lāce, n., Raišiene, a., korsakiene, R. How do inter-institutional Teams su-
cceed? a Case of national project. Economics and Sociology, 2015, vol. 8, 
no. 1, pp. 7–18. issn 2071-789X; doi: 10.14254/2071-789X.2015/8-1/1

9. oganisjana, k., surikova, s. social innovation in the promotion of sustai-
nable development of the contemporary Latvian society. Journal of Secu-
rity and Sustainability, 2015, iss. 5(2), pp. 249–258.

10. ozoliņa-ozola,  i. Reducing employee Turnover in small business: an ap-
plication of employee Turnover Models. in: 2nd international Conference 
on Mathematics and Computers in sciences and industry (MsCi 2015), 
Malta, sliema, 17–19 august, 2015. sliema: Cps, 2015, pp. 139–144. isbn 
978-1-61804-327-6

11. Roša, a., Lāce, n. sustainable development and behavioural patterns: to 
innovations through coaching. Journal of Security and Sustainability, 2015, 
iss. 5(2), pp. 171–180.

12. semjonova, n. assessment of the government debt position impact on 
the general Taxation policy. in: production and Cooperation in agriculture, 
bioeconomy, Finance and Taxes: proceedings of the international scienti-
fic Conference “economic science for Rural development”, Latvia, Jel-
gava, 23–24 april, 2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2015, 
pp.  232–240. isbn 978-9984-48-180-7; issn 1691-3078; e-issn 2255-
9930

13. stepčenko, d., pettere, g., voronova, i. improvement of operational Risk 
Measurement under the solvency ii Framework. Risk Governance & Con-
trol: Financial Markets and Institutions, 2015, vol. 5, iss. 2, pp. 135–141. issn 
2077-429X; e-issn 2077-4303

14. stepčenko, d., voronova, i. assessment of Risk Function Using analytical 
network process. Engineering Economics, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 264–271. 
issn 1392-2785; e-issn 2029-5839; doi: 10.5755/j01.ee.26.3.8736

15. Šatrevičs, v., gaile-sarkane, e. a strategic Fit Relation Model as a Tool 
for organization development. in: The 18th World Multi-Conference on 
systemics, Cybernetics and informatics (WMsCi 2015), Usa, orlando, 
12–15 July, 2015. orlando: international institute of informatics and syste-
mics, 2015, pp. 1–6.
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16. Šatrevičs,  v., Ščeulovs,  d. internet of Things as a Framework for e-
Recruitment’s business Model? in: Mathematics and Computers in scien-
ces and industry: proceedings of the international Conference, Malta, 
sliema, 17–19  august, 2015. sliema: Cps, 2015, pp.  125–131. isbn 978-1-
61804-327-6

17. skvarciany, v., iljins, J. The Role of Change Management in Trust Forma-
tion in Commercial banks. Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, iss. 
4, pp. 373–378. issn: 16480627

18. aleksandrova, d., voronova, i. proactive personnel and the ability of deci-
sion-Making under Conditions of Risk. in: 56th international Riga Technical 
University Conference “scientific Conference on economics and entrepre-
neurship” [Cd-RoM]: sCee 2015: proceedings, Latvia, Riga, 14–15 octo-
ber, 2015. Riga: RTU press, 2015, pp. 12–13. isbn 978-9934-8275-3-2; issn 
2256-0866

19. pettere, g., stepchenko, d., voronova, i. application of the stochastic Mo-
dels in operational Risk Modelling. in: 16th asMda 2015 Conference and 
demographics: proceedings, greece, piraeus, 30 June – 4 July, 2015. pira-
eus: University of piraeus, 2015, pp. 27–38.

20. Šatrevičs,  v., Ščeulovs,  d., gaile-sarkane,  e. success of a Company 
through value approach. Journal of Positive Management, 2015, pp. 1–12. 
issn 2083-103X; e-issn 2392-1412

5.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (turpmāk – Uivi) struk-
tūrvienību ietvarā un individuāli – pētnieku zinātnisko interešu līmenī – ir cie-
šā sadarbībā ar ārvalstu augstskolām, pētniecības institūtiem, asociācijām, 

10. att. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

1

1

21

8

18

1

Nodaļas zinātniskās monogrāfijās

Zinātniskās monogrāfijas

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos



 201

IN
žE

N
IE

R
E

Ko
N

o
M

IK
A

S
  U

N
 v

A
D

īB
A

S
  f

A
K

U
lT

āT
E

profesionālām organizācijām un uzņēmumiem. Uivi ir patstāvīga sadarbība 
ar: The NICE Network (New Initiatives and Challenges in Europe); brno Tehno-
loģiju Universitāti, Čehija; College of Economics and Business Administration at 
Kyungpook National University, daegu, koreja; eiropas Universitāti, kipra; kau-
ņas Tehnoloģiju universitāti, Lietuva; Tallinn School of Economics and Business 
Administration, Tallinn University of Technology, igaunija; Tomaša batas Univer-
sitāti Zlinā, Čehija; valladolidas Universitāti, spānija; viļņas ģedimina Tehnisko 
universitāti, Lietuva; varšavas Tehnoloģiju universitāti, polija, un citām augst-
skolām un pētniecības institūcijām.

Uivi zinātniskajā darbā un pētniecībā 2015. gadā piedalījās vieslektori no 
sadarbības augstskolām. gan mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko pro-
jektu ietvaros aktīvi tiek izmantota iespēja doties Erasmus apmaiņas braucie-
nos un uzņemt pētniekus šīs iniciatīvas ietvarā. 

2015. gadā ir noslēgts līgums ar varšavas Tehnoloģiju universitāti par zi-
nātnisko un pētniecisko sadarbību. 

Uivi pētnieki aktīvi līdzdarbojas starptautisko konferenču, izdevumu un 
žurnālu redkolēģiju darbā, tostarp konferenču EURAM (European Academy of 
Management), ICEM (International Conference in Economics and Management), 
The World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 
(asv) u.c. un žurnālu Journal of Open Innovation: Technology, Market & Com-
plexity (Springer) (http://www.openinnovationtmc.org), Equlibrium (p-issn 
1689-765X; e-issn  2353-3293, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL), (http://
economic-policy.pl/index.php/editorial-scientific-board), Oeconomia Coperni-
cana (p-issn 2083-1277; e-issn 2353-1827, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/
OeC), (http://oeconomia.pl/index.php/en/editorial-board), Journal of Systemics, 
Cybernetics and Informatics (issn: 1690-4524 (Online)); Trends. Economics and 
Management (Čehija, izdevējs – brno Tehnoloģiju universitāte), Engineering 
Economics (Lietuva, izdevējs – kauņas Tehnoloģiskā universitāte) u.c. redkolē-
ģiju darbā.

Uivi pētnieki ir dažādu asociāciju un biedrību locekļi, tostarp Society of 
Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (SOItmC, mītnes valsts – 
koreja), International institute of Informatics and Systemics (asv), ASEM Edu-
cation and Research HUB for Lifelong Learning, 5. pētnieciskais tīkls, aktuāru 
asociācija (Latvija), personāla vadības asociācija (Latvija).

aktīvi notiek darbs starptautisko konferenču organizācijas komitejās, pie-
mēram, Uivi profesore n. Lāce un prof. e. gaile-sarkane ir “World Multi-Con-
ference on systemics, Cybernetics and informatics (WMsCi)” orgkomitejas 
locekles, turklāt prof. n. Lāce ir ilggadēja šīs konferences izdevuma redaktore. 
2015. gadā Uivi darbinieki piedalījās konferences “society of open innovation: 
Technology, Market and Complexity” (koreja) orgkomitejas darbā.

Uivi darbojas daudzi LZp eksperti, kas piedalās promocijas procesā gan 
Latvijā, gan ārvalstīs. Latvijā prof. k. didenko, e. gaile-sarkane un n. Lāce ir 
piedalījušies promocijas procesā Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātē, Riseba un citur. kā starptautiskas ekspertes promocijas 
darbu recenzēšanā un promocijas padomes darbā ir piedalījušās prof. n. Lāce 
un prof. e. gaile-sarkane – Mikolas Romeris Universitātē un vilņas ģedimina 
Tehniskajā universitātē; prof. n. Lāce – viļņas Universitātē. 
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5.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts nodrošina visu līmeņu 
augstākās izglītības iegūšanu un pētniecību dažādos uzņēmējdarbības virzie-
nos – uzņēmumu vadība, finanses un ekonomika, personāla vadība, izglītības 
vadība, mārketings, inovācijas u.tml. studijām un pētniecībai Uivi ir izteikts 
starpnozaru raksturs. studiju process ir veidots tā, lai ikviens studējošais un 
jaunais zinātnieks varētu nostiprināt iegūtās zināšanas, tās praktizējot, t.i., zi-
nāšanu apguve darot (learning by doing).

studiju un pētniecības darbs ir saskaņots ar vadošajām nozares asociā-
cijām un profesionālajām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, kas no-
drošina studiju programmu un pētniecības izcilību un atbilstību 21. gadsimta 
globālajām vajadzībām. Šāda sadarbība sekmē ievērojamu intelektuālās kapa-
citātes izmantošanu un pētījumu rezultātu pārnesi, iesaistot sabiedrību, politi-
kas veidotājus, uzņēmumus, vienlaikus veidojot un attīstot jaunus pētniecības 
virzienus.

Uivi aktīvi darbojas starptautiskās pētniecības nodrošināšanā, pa-
lielinot ārvalstu zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā un doktorantu saga-
tavošanas procesā. institūta darbība ir vērsta uz labākas starptautiskas 
prakses ieviešanu esošajā pētījumu metodoloģijā un uz pētījumu metodoloģi-
jas pilnveidošanu.

5.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • Līdzdalība inovāciju un uzņēmējdarbības nedēļas “Cambridge venture 
Camp” organizēšanā (26.11.2015.–02.12.2015.), kur studenti un mācīb-
spēki dodas, lai attīstītu biznesa idejas, piesaistītu tām finansējumu un 
veidotu spin-off uzņēmumus (doc. M. ozoliņš, prof. e. gaile-sarkane, doc. 
d.  Šceulovs).

 • LZp projekta “Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugsti-
not finanšu lietpratības līmeni” 3. posma realizēšana (prof. n. Lāce).

 • dalība Latvijas “Finanšu izglītības nedēļā 2015” (http://finansunedela.
lv/). pasākuma ietvaros LZp projekta “Latvijas iedzīvotāju drošumspējas 
stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni” dalībnieki piedalījās 
vairākās aktivitātēs (prof. n. Lāce); informācija atrodama http://www.
fktk.lv/lv/publikacijas/finansu_izglitibas_nedela/2015/2015-02-24_pasa-
kumu_kalendars/.

 • valsts pētījuma programmas “ekosoC-Lv” divu projektu realizēšanai no-
slēgti sadarbības līgumi (prof. n. Lāce. doc. k. oganisjana) ar:
 - SSE RIGA;
 - banku augstskolu;
 - LZa ekonomikas institūtu;
 - sia SINERĢIJA; 
 - sia Annahouse, Latvija;
 - Europe for Business, Belgium;
 - REDINN Ltd, Italy;
 - DIGIST, South Korea.
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 • konferences sekcijas “Towards business sophistication and sustainabili-
ty” organizēšana “WMsCi’2015”, orlando, asv (prof. n. Lāce, prof. e. gai-
le-sarkane).

 • Līguma noslēgšana ar kaspijas Universitāti, kazakhstana.
 • vieslekciju cikla “Uzņēmējdarbība un uzņēmējspēja: atziņas un vērtējumi” 

organizēšana (doc. T. Laizāns).
 • sadarbība ar NASDAQ OMX Rīga (n. Lāce, J. bistrova).
 • sadarbība ar FkTk (doc. g. Ciemleja, n. Lāce).
 • RTU ikgadējās zinātniskās konferences organizēšana (e. gaile-sarkane, 

n. Lāce, k. didenko).





MaTeRiāLZināTnes  
Un LieTiŠĶās ĶīMiJas 
FakULTāTe

08
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dekāns: profesors, Dr. chem.  
valdis kokaRs

e-pasts: vkokars@ktf.rtu.lv
Tālrunis: 67089224

MaTeRiāLZināTnes  
Un LieTiŠĶās  
ĶīMiJas FakULTāTe

08

Fakultātes daudzveidīgā zinātniskā darbība ir pamatā visas fakultātes 
attīstībai kopumā. Realizējot dažādus zinātnes projektus un sadarbojoties ar 
ražotājiem, 2015. gadā fakultāte ir piesaistījusi vērā ņemamu finansējumu, kas 
ļāvis attīstīt ne tikai zinātnisko darbību, bet piesaistījis arī studējošos zinātnei, 
tādējādi ievērojami paaugstinot jauno speciālistu sagatavotības līmeni. nav 
iespējams uzskaitīt visus ievērojamos sasniegumus katrā no fakultātes pētnie-
cības virzieniem, taču jāatzīmē, ka pētījumi alternatīvo un atjaunojamo deg-
vielu izstrādē ir iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas 2015. gada desmit izcilāko 
Latvijas zinātnes sasniegumu skaitā. 2016. gadā galvenā uzmanība tiks veltīta 
ilgtspējīgu projektu sagatavošanai un iegūšanai, kas nodrošinās fakultātes at-
tīstību arī nākotnē.
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: asoc. prof., Dr. sc. ing. Mārcis dZenis
e-pasts: marcis@ktf.rtu.lv
Tālrunis: 67089220

adrese: paula valdena iela 3/7-269, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089249
e-pasts: mlkf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.mlkf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra

Materiālzinātnes  
un lietišķās ķīmijas 

fakultāte

organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas 

institūts

silikātu materiālu 
institūts

vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas 

institūts

polimērmateriālu 
institūts

Tehniskās fizikas 
institūts

Lietišķās ķīmijas 
institūts

dizaina tehnoloģiju 
institūts

neorganiskās  
ķīmijas institūts

biomateriālu zinātniskās 
pētniecības laboratorija

Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības jomas %

inovatīvo, viedo un daudzfunkcionālo materiālu, tajā skaitā nanošķiedru, 
nanomateriālu, kompozītmateriālu un biomateriālu, ieguve un izpēte 
lietojumam medicīnā, elektronikā, fotonikā un alternatīvajā enerģētikā, 
materiālu ieguves tehnoloģiju izstrāde un pilnveide

49

starpfāžu un robežprocesu vadības principu izstrāde mikro, submikro un 
nanolīmeņa heterogēnu polimēru un neorganisko materiālu kompozītu 
dizainam inovatīvu materiālu ar mērķtiecīgi veidotu funkcionalitāti 
iegūšanai

10

Jaunu sintēzes metožu izstrāde un aktuālu ķīmisko savienojumu 
sintēze, struktūru pētījumi un tehnoloģiskie risinājumi sadzīves ķīmijas, 
farmācijas, kosmētikas un medicīnas vajadzībām

15

alternatīvo, atjaunojamo un jaukto degvielu, ziežvielu un to komponentu 
izstrāde, izpēte un kvalitātes nodrošināšana, citi ekoloģiskie risinājumi 
tautsaimniecībai

6

dabas un ķīmisko tekstiliju modifikācija un īpašību optimizācija, viedās 
tekstilijas un apģērbi

7

Latvijas derīgo izrakteņu, mežu un citu atjaunojamo resursu 
izmantošana jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai, 
testēšanas laboratoriju pakalpojumu pilnveidošana šajā jomā

13

Materiālzinātnes  
un lietišķās  
ķīmijas fakultāte



208 

1. diZaina TeHnoLoģiJU insTiTūTs

direktore: profesore, Dr. sc. ing. ausma viĻUMsone (līdz 30.09.2015)
direktora p.i.: docents, Dr. sc. ing. Uģis bRiedis (no 01.10.2015)
adrese: Ķīpsalas iela 6-215, Rīga
Tālrunis: 67089565
e-pasts: ausma.vilumsone@rtu.lv, ugis.briedis@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.dizains.rtu.lv/

1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • apģērbu un tekstilizstrādājumu projektēšanas un ražošanas tehnoloģis-
ko procesu optimizēšana un attīstība (a. viļumsone, g. strazds, a. okss, 
g. vinovskis).

 • īpašuzdevumu apģērbu kvalitātes pilnveidošana un specifikāciju struktū-
ras attīstīšana (i. krieviņš, i. Ziemele, i. Šitvjenkins, i. ābele).

 • adītie sensori un elektrodi, un to izmantošana cilvēka veselības kontrolei 
(a. okss, i. Šahta).

 • viedapģērbi (a. viļumsone, i. baltiņa, i. Ziemele, i. Šahta, a. okss, i. kašu-
rina, g. Terļecka, U. briedis).

 • nanošķiedru un nanolīmenī modificētu materiālu iegūšanas tehnoloģiju 
analīze, pilnveidošana/veidošana, iegūto materiālu īpašību izpēte, prog-
noze (s. kukle, a. Šutka, s. vihodceva).

 • Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju – produktu īpašību pē-
tījumi, to lietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu 
izstrādei (g. strazds, i. baltiņa, s. kukle, d. beļakova, e. kirilovs, Z. Zelča, 
a. Šutka).

 • Medicīnas tekstiliju īpašību pētījumu un tehnoloģiju izstrāde (v. kancēviča, 
a. Lukjančikovs).

 • apģērbu tirgzinības un antropometriskie pētījumi (i. krieviņš, i. dāboliņa).
 • elektronisko komponenšu integrēšana apģērbā (i. baltiņa, i. Šahta, a. va-

liševskis, i. kašurina, U. briedis).
 • darba normēšanas automatizācija šūšanas uzņēmumos (i.  Ziemele, 

d. beļakova).
 • Materiālu ekoloģiskās tehnoloģijas un dizains (v. kazāks, a. Ulme).
 • Latviešu tēlotājraksta ģeometrijas un kompozīcijas izpēte, datu bāzes vei-

došana (s. kukle, g. Zommere).
 • koka savienojumu, konstrukciju, mezglu, maketu, tehnoloģiju zināšanu bā-

zes veidošana (v. kazāks, e. kirilovs, J. kalniņš).
 • Lietišķā dizaina koncepciju veidošana, attīstīšana (a. Ulme, g. Zommere).

dizaina tehnoloģiju 
institūts

dizaina un materiālu 
tehnoloģiju katedra 

apģērbu un tekstila 
tehnoloģiju katedra
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E1.3. peRsonāLs

1. att. dizaina tehnoloģiju institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

1.4. pēTnieCības ReZULTāTi

1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • esF projekts “inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma sagla-
bāšanai un ražošanai” 2013/0064/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/050 (prof. 
s. kukle).

 • starptautiskās sadarbības projekts STAR “applications of smart Textiles 
in Healthcare” (v. Mečņika, asoc. prof. i. krieviņš).

1.4.2. LīgUMdaRbi

 • nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma pavēlniecības pasūtīts līgum-
darbs “Fiziskās sagatavotības komplekta konstruktīvie apraksti”, L8234.

 • sia Tonus Elast pasūtīts līgumdarbs par zinātniskā pētījuma “sia Tonus 
Elast ražoto kompresijas izstrādājumu īpašību izmaiņu novērtēšana pa-
augstinātas temperatūras un mitruma ietekmē”, L7979, veikšanu.

 • CAD sistēmas Comtese apmācība Rīgas stila un modes profesionālās vi-
dusskolas apģērbu konstruēšanas skolotājiem, L8166.

1.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. bernava, a., Reihmane, s., strazds, g. influence of pectinase enzyme bei-
sol pRo on Hemp Fibres Retting. in: proceedings of the estonian academy 
of sciences, 2015, vol. 64, iss. 1s, pp. 77–81. issn 1736-6046; e-issn 1736-
7530; doi: 10.3176/proc.2015.1s.02

2. ivanovs, s., Ruciņš, ā., valainis, o., beļakova, d., kirilovs, e., vidzickis, R. 
Research of Technological process of Hemp slab production. in: 14th in-
ternational scientific Conference “engineering for Rural development”: 
proceedings, Latvia, Jelgava, 20–22 May, 2015. Jelgava: Latvia University 
of agriculture, 2015, pp. 202–209. issn 1691-5976

 

 

Akadēmiskais
personāls

58%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

11%

Zinātniskais
personāls

18%



210 

3. vihodceva, s., kukle, s., bitenieks, J. durable Hydrophobic sol-gel Finis-
hing for Textiles. IOP Conference Series: Materials Science and Engine-
ering, 2015, vol.  77, iss.  1, p.  012023. issn 1757-8981; e-issn 1757-899X; 
doi: 10.1088/1757-899X/77/1/012023

4. Šutka, a., grāvītis, J., kukle, s., Šutka, a., Timusk, M. electrospinning of 
poly (vinyl alcohol) nanofiber Mats Reinforced by Lignocellulose nano-
whiskers. Soft Materials, 2015, vol.  13, iss.  1, pp.  18–23. issn 1539-445X; 
e-issn 1539-4468; doi: 10.1080/1539445X.2014.995309

5. Šutka, a., Šutka, a., gaidukovs, s., Timusk, M., grāvītis, J., kukle, s. en-
hanced stability of pva electrospun Fibers in Water by adding Cellulose 
nanocrystals. Holzforschung, 2015, vol. 69, iss. 6, pp. 737–743. issn 1437-
434X; e-issn 0018-3830; doi: 10.1515/hf-2014-0277

6. kajaks, J., Zelča, Z., kukle, s. The effect of Modification Methods on perfor-
mance Characteristics of Composites based on Linear Low density polye-
thylene (LLdpe) and natural Hemp Fibres. Mechanics of Composite Mate-
rials, 2015, vol. 51, iss. 5, pp. 955–964. issn 0191-5665; e-issn 1573-8922

7. beļakova, d., vihodceva, s., kukle, s., Ziemniewska, M. The sol-gel Tech-
nology application of Cotton Textile processing. The Journal of the Textile 
Institute, 2015, vol. 106, pp. 1–5. issn 0040-5000; doi: 10.1080/0040500
0.2015.1114767

8. kašurina,  i., parkovs,  i., viļumsone,  a. Light-emitting Textile display 
with Floats for electronics Covering. International Journal of Clothing 
Science and Technology, 2015, vol.  27, iss.  1, pp. 34–46. issn 0955-6222; 
doi: 10.1108/iJCsT-05-2013-0056

9. Šroma, i., ābele, i., Ziemele, i., viļumsone, a. Requirements for state admi-
nistrative institution employees’ Functional Clothing and their systemiza-
tion. in: Textile bioengineering and informatics symposium proceedings, 
Croatia, Zadara, 14–17 June, 2015. The Hong kong polytechnic University: 
binary information press, Textile bioengineering and informatics society, 
2015, pp. 168–177. issn 1942-3438

2. att. dizaina tehnoloģiju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

 

2

13

16

5

10

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas RTU
zinātniskajos rakstos

5Nodaļas zinātniskās monogrāfijās
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E1.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

institūcija sadarbības veids valsts

Universitātes

Kaunas University of 
Technology 

pētnieciskā sadarbība, konsultācijas, 
apmaiņas programmas, zinātnisko 
darbu ekspertīze

Lietuva

Vilnius University of 
Applied Sciences

pētnieciskā sadarbība, konsultācijas, 
apmaiņas programmas, zinātnisko 
darbu ekspertīze

Lietuva

RWTH Aachen 
University

pētnieciskā sadarbība, doktorantu 
stažēšanās

vācija

Institute of Natural 
Fibres and Medicinal 
Plants 

pētnieciskā sadarbība, doktorantu 
stažēšanās, doktorantu konsultācijas

polija

Leeds University pētnieciskā sadarbība, doktorantu 
stažēšanās, doktorantu konsultācijas

Lielbritānija

University of Tartu pētnieciskā sadarbība, doktorantu 
konsultācijas, kopīgas publikācijas

igaunija

1.6. inFRasTRUkTūRa

pārskata periodā Tekstilmateriālu pētīšanas laboratorijā uzstādīta Prolux 
firmas mazgājamā mašīna. 

par aTT katedras līdzekļiem iegādātas vienas paraugu aužamās stelles 
Little weaver, kas aprīkotas ar 24 nīšu rāmjiem un elektronisko šķīriena vei-
došanas mehānismu un ļauj izstrādāt un izgatavot sarežģītas konfigurācijas 
audumu prototipus. steļļu darbības principi ir pietuvināti rūpniecisko iekārtu 
darbības principiem. 

apģērbu CAD/CAM laboratorijā atjaunota sistēmas LECTRA (Francija) 
programmatūra, instalējot jaunāko versiju visiem moduļiem (Kaledo, Modaris 
(ieskaitot 3d Fit) un Diamino), kā arī atjaunota sistēmas Comtense (krievija) 
programmatūra. 

Šūšanas darbnīca papildināta ar Brother un Juki rūpniecisko šujmašīnu jau-
nākajiem modeļiem un Batistella gludināšanas iekārtām. 

2015. gada pavasarī un vasarā dTi kokapstrādes darbnīcu iekārtoja ar 
modernām mašīnām, sagatavojot darbam kokapstrādes darbmašīnas, no-
sakot darba zonas un izstrādājot pilnu darba drošības pasākumu kompleksu 
darbam uz komplektā ietilpstošajām iekārtām: formātripzāģmašīna, lentzāģ-
mašīna, frēzmašīna, kombinētā taisnošanas biezuma mašīna, universālā 
urbjmašīna, vertikālā urbjmašīna, ripzāģmašīna, vakuuma prese, maliņu aplī-
mēšanas iekārta, kalibrējamā slīpmašīna, lenšu slīpmašīna, CNC gravēšanas 
mašīna. 

2015. gada augustā iegādāta magnetrona uzputināšanas iekārta plānu 
kārtiņu uznešanai uz dažādiem materiāliem uzputināšanas procesā.
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1.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

dTi ir konsultatīvs centrs tekstiliju un kokšķiedru izstrādājumu projektēša-
nā un tehnoloģijā. dTi pētījumu jomas pamatā vērstas uz sabiedrības un tās 
institūciju vajadzībām: produktu un procesu prototipu izstrāde no vietējiem 
atjaunojamajiem resursiem (kaņepju šķiedrām, spaļiem, nātrēm, koksnes, sku-
jām), patēriņa tekstiliju un finiera nanolīmeņa modifikācija aizsardzībai pret 
Uv starojumu, mitrumu, materiālu noārdošiem un patoloģiskiem mikroorganis-
miem, speciālā lietojuma uniformu, apģērba un ekipējuma pilnveidošana, asins-
vadu implantu īpašību tuvināšana bioloģiskajiem asinsvadiem, viedo tekstiliju 
prototipu izveidošana dažādiem lietojumiem. 

studiju virziena visu līmeņu studiju programmās tiek veikts pētnieciskais 
darbs. bakalaura darbi ir praktiskāki, bet lielā daļā no tiem ir zinātnisko pētī-
jumu elementi. kā veiksmīgus aktuālu nozares pētniecības tematikas piemērus 
var minēt šādus 2015. gadā aizstāvētos bakalaura darbus: kristīne gromova 
“paaugstinātas redzamības izšuvumu ieviešana apģērbos”, vadītājs doc. Uģis 
briedis; ilze kovaļevska “Tekstilatkritumu utilizēšana un reciklēšana”, vadītāja 
asoc. prof. inese Ziemele; dita vārna “apģērba konstruktīvo defektu datorimi-
tācijas”, vadītāja doc. inga dāboliņa; Madara Jaškova “stikla šķiedru tekstilijas 
būvniecībā”, vadītāja prof. ilze baltiņa; alīna ņikiforova “adīti stiepes sensori”, 
vadītāji pētnieki ingrīda Šahta un aleksandrs okss. 

Maģistra darbos zinātnes daļa ievērojami palielinās. daudzos gadījumos 
bakalaura darbā aizsākto tēmu students attīsta tālāk maģistra un doktora 
darbā (i. kašurina, M. grecka, U.  iļjina). Maģistra darbi 25–30 % apmērā tiek 
iestrādāti promocijas darbos. 2015. gada pavasarī aizstāvēto maģistra tēmu 
doktorantūrā turpina: sandra Jēgina “inovatīvi un bioloģiski aktīvi nanostruk-
turēti neausti šķiedrmateriāli medicīnas izstrādājumiem”, vad. pētniece anna 
Šutka; aija Riepniece “nanolīmenī modificētu tekstīliju prototipu izstrāde un 
testēšana”, vad. prof. silvija kukle; ineta Rudzīte “Mūsdienu rotu dizains Lat-
vijā”, vad. pētniece gunta Zommere; ilze Žūriņa “Jēkabpils vēsturisko vietu in-
terpretācija vides mākslas objektos”, vad. pētniece ilze gudro; iļjina Uļjana “ar 
metālu un to oksīdu nanodaļiņām pārklātu neausto drānu izstrāde”, vad. prof. 
ilze baltiņa.

2015. gada augustā projekta STAR “smart Textiles for Healthcare” ietvaros 
notika starptautisks seminārs / vasaras skola par viedajām tekstilijām veselī-
bas aprūpē “summer school smart Textiles for Healthcare”, ko organizēja RTU 
dizaina tehnoloģiju institūts sadarbībā ar āhenes universitāti (RWTH Aachen 
University), pateicoties vācijas izglītības un Zinātnes Federālās ministrijas at-
balstam. seminārā piedalījās un uzstājās zinātnieki un studenti no Latvijas, 
vācijas, beļģijas un brazīlijas.

dTi zinātniskā pētniecība tiek attīstīta jomās, kurās struktūrvienībai ir pie-
redze un kompetences, infrastruktūra, sadarbības partneri. dTi ir vērā ņemami 
pētniecības rezultāti, un pastāv arī iespējas šos rezultātus pārnest uz taut-
saimniecību un sabiedrības pārvaldi.
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1.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

datums notikums
01.2015. vernera fon siemensa izcilības balva Mg. sc. ing. Zanei Zelčai 

(zinātniskā vadītāja prof. silvija kukle); informācija atrodama 
http://www.siemens.lv/lv/par_mums/Zinas/zinu-arhivs/jaunie-
zinatnieki-

04.2015. LZa Jauno zinātnieku balvas laureāte Dr. sc. ing. svetlana 
vihodceva (zinātniskā vadītāja prof. silvija kukle); informācija 
atrodama http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=2587&itemid

05.2015. RTU studentu biznesa inkubatora uzvarētājas annas elizabetes 
kasparsones, agneses Meistares un ketijas kalniņas bērnu 
apģērbu ražošanas uzņēmums KIDLINO

05.2015. RTU 56. studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 2015. 
g., apakšsekcijā “dizaina tehnoloģijas” uzstājās 21 students ar 
prezentācijām

10.2015. RTU Zinātniskajā un tehniskajā konferencē sekcijas 
“Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” apakšsekcijā “Tekstila un 
apģērbu tehnoloģija” tika aizstāvēti 12 referāti: 9 mutiskās 
uzstāšanās un 3 stenda referāti

08.2015. starptautisks zinātnisks seminārs / vasaras skola “summer 
school smart Textiles for Healthcare” sadarbībā ar RWTH 
Aachen University, 26.–28. augusts, 2015.

2. LieTiŠĶās ĶīMiJas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. chem. valdis kaMpaRs
adrese: paula valdena 3/7, 464., Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67608606, 29230958
e-pasts: kampars@ktf.rtu.lv
Mājaslapa: http://lki.ktf.rtu.lv/

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

2.2. ZināTniskie viRZieni

 • Jauni hromofori un luminofori optoelektronikai (prof. v.  kokars, prof. 
v. kampars).

 • atjaunojamo un jaukto degvielu ieguve un izmantošana (prof. v. kampars).
 • selektīva glicerīna oksidēšana (prof. s. Čornaja).

Lietišķās ķīmijas  
institūts

Ķīmijas katedra degvielu kvalitātes 
kontroles un pētījumu 

laboratorija
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2.3. peRsonāLs

3. att. Lietišķās ķīmijas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

2.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • esF 2.1.1.1. 1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/018 ,,Fotonikā izmantojamu stikl-
veida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi”.

 • valsts pētījumu programmas 1.1. “energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi ri-
sinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei 
(LaTeneRgi)” 4.1. projekts.

 • valsts pētījumu programmas 1.3. “daudzfunkcionālie materiāli un kompo-
zīti, fotonika un nanotehnoloģijas (iMis²)” 1.3. projekts.

2.4.2. LīgUMdaRbi 

 • pakalpojumi pieciem komersantiem par kopējo summu 1598 eUR.

2.4.3. paTenTi

 • v. kampars, n. kiričenko. Method for Manufacturing biodiesel, ep2862915 
(2015. g.).

 • s. gaidukovs, v. kampars, M. Rutkis, a. Tokmakovs, e. nitišs. polēts neli-
neārs polimēru materiāls, Lv 14949 b (2015. g.).

2.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Lazdovica, k., Liepina, L., kampars, v. Comparative wheat straw catalytic 
pyrolysis in the presence of zeolites, pt/C, and pd/C by using Tga-FTiR 
method. Fuel Processing Technology, 2015, 138, pp. 645–653.

2. Malins,  k., kampars,  v., brinks,  J., neibolte,  i., Murnieks,  R. synthesis of 
activated carbon based heterogenous acid catalyst for biodiesel prepara-
tion. Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 176, pp. 553–558.

 

 

Akadēmiskais
personāls

34%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

24%

Zinātniskais
personāls

29%
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3. Malins, k., kampars, v., brinks, J., neibolte,  i., Murnieks, R., kampare, R. 
bio-oil from thermo-chemical hydro-liquefaction of wet sewage sludge. 
Bioresource Technology, 2015, 187, pp. 23–29.

4.  Čornaja, s., Žižkuna, s., dubencovs, k., stepanova, o., sproģe, e., kam-
pars, v., kulikova, L., serga, v., Cvetkovs, a., palcevskis, e. new Methods 
of glyceric and Lactic acid production by Catalytic oxidation of glycerol. 
new Method of synthesis of a Catalyst with enhanced activity and selec-
tivity. Chemia, 2015, vol. 26, no. 2, pp. 113–119. issn 0235-7216

5. Laipniece, L., kampars, v. synthesis, Thermal and Light absorption 
properties of push-pull azochromophores substituted with dendronizing 
phenyl and perfluorophenyl Fragments. Main Group Chemistry, 2015, vol. 
14, no. 1, pp. 43–58. issn 1024-1221; e-issn 1745-1167; doi: 10.3233/MgC-
140152

6. Rutkis, M., Traskovskis, k. Triphenylmethyl and Triphenylsilyl based Mole-
cular glasses for photonic applications. in: proceedings of spie, 2015, vol. 
9360: organic photonic Materials and devices Xvii, 93600H-1.-93600H, p. 
7. issn 0277-786X; doi: 10.1117/12.2080806

7. Traskovskis, k., Zariņš, e., Laipniece, L., Tokmakovs, a., kokars, v., Rutkis, M. 
structure-dependent Tuning of electro-optic and Thermoplastic proper-
ties in Triphenyl groups Containing Molecular glasses. Materials Chemis-
try and Physics, 2015, vol. 155, pp. 232–240. issn 0254-0584; doi: 10.1016/j.
matchemphys.2015.02.035

2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sadarbības partneri:
 • Rhein-Waal University of Applied Sciences, Lithuanian Energy Institute;
 • Latvijas organiskās sintēzes institūts, Latvijas valsts koksnes ķīmijas in-

stitūts, LU Cietvielu fizikas institūts;
 • Lpks LaTRaps, sia Jaunpagasts Plus, ADN Castings Ltd., Latvijas deg-

vielu tirgotāju asociācija.

2.6. inFRasTRUkTūRa 

 • iekārtota un aprīkota moderna sintēzes laboratorija 140 m2 platībā paula 
valdena ielā 7.

4. att. Lietišķās ķīmijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

 

35

25

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos
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2.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

institūts ir atbildīgs par studiju programmām “Ķīmija” (bakalaurantūra), 
“Lietišķā ķīmija” (maģistrantūra) un “Ķīmija” (doktorantūra). Jaunās zināšanas, 
kuras tiek iegūtas zinātnisko pētījumu rezultātā, tiek iekļautas visu atbilstošo 
studiju priekšmetu saturā. Zinātniskā sadarbība nodrošina Latvijas organiskās 
sintēzes institūta, Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta, LU Cietvielu fizikas 
institūta un MZLĶ fakultātes institūtu tiešu iesaisti studiju priekšmetu nodroši-
nāšanā. studentu apmācība tiek veikta, izmantojot zinātnes infrastruktūru un 
materiālus, kā arī iesaistot studentus zinātnisko pētījumu realizācijā.

2.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZa) iekļāva 2015. gada 10 labāko Latvijas 
zinātnisko darbu sarakstā (praktiskajos lietojumos) L.  apšenieces, J.  brinka, 
v. kampara, R. kampares, k. Lazdovičas, L. Liepiņas, k. Māliņa, R. Mūrnieka un 
Z. Šusteres darbu kopu “izstrādāti jauni katalītiski procesi biomasas konversijai 
degvielās”. Zinātniskā iestāde: RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tātes Lietišķās ķīmijas institūts.

LZa Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē 2016.  gada 
18. martā tika detalizēti ziņots par pētījumu rezultātiem:

 • Jauni katalītiski procesi biomasas konversijai degvielās (akad. valdis kam-
pars);

 • Jaunu katalītisku procesu izstrāde biomasas konversijai degvielās 
(Dr. chem. kristaps Māliņš);

 • katalītiskā pirolīze (Mg. chem. kristīne Lazdoviča)

3. neoRganiskās ĶīMiJas insTiTūTs

direktors: Dr. habil. sc. ing. Jānis gRabis
adrese: paula valdena iela 3/7, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089151
e-pasts: jgrabis@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.nki.lv/

3.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

neorganiskās  
ķīmijas institūts

plazmas procesu 
laboratorija

augsttemperatūras 
sintēzes laboratorija

elektroķīmijas 
laboratorija
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 • oksīdu, nitrīdu, karbīdu, borīdu nanodaļiņu, plāno kārtiņu un to kompozītu 
plazmoķīmiskā un ķīmiskā sintēze, pārstrāde materiālos (Dr. habil. sc. ing. 
J. grabis).

 • nanodaļiņu parametri, lietojums augsttemperatūras un funkcionālo 
materiālu katalizatoru izveidē, polimēru un metālu matricu kompozītos 
(Dr. habil. sc. ing. J. grabis, Dr. chem. v. serga, Dr. sc. ing. i. Zālīte).

 • Jaunu fosfātu bāzes cieto elektrolītu, bateriju elementu un modificētu bio-
materiālu izstrāde (Dr. chem. a. dindune).

 • Membrānu ekstrakcijas elektroķīmisko procesu izstrāde metālu izdalīšanai 
(Dr. chem. T. sadirbajeva).

3.3. peRsonāLs

5. att. neorganiskās ķīmijas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

3.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • vpp materiālzinātnē “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika 
un nanotehnoloģijas (iMis2.)”, Dr. habil. phys. a. Šternbergs.

 • projekts nr. 2.3 “nanomateriāli un nanotehnoloģijas”, Dr. habil. sc. ing. 
J. grabis.

 • sadarbības projekts nr. 666/2014 “kontrolējamas porainības kompozīt-
materiālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģi-
jas uzkrāšanas un pārveidošanas lietojumiem”, Dr. phys. a. kleperis.

 • apakšprojekts nr. 666/2014.3. “neorganisko litija interkalācijas materiālu 
un cieto elektrolītu sintēze un izpēte”, Dr. chem. a. dindune.

 • LZp projektā nr. 327/2012 “bora savienojumus saturošu nanodaļiņu nano-
kompozītu sintēze plazmā un to pārstrāde materiālos dzirkstizlādes pro-
cesā”, Dr. habil. sc. ing. J. grabis.

 

 

Zinātni apkalpojošais
personāls

7%

Zinātnes tehniskais
personāls

8%

Zinātniskais
personāls

85%
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 • eRaF projekta 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte “Zinātnes infrastruktūras attīstī-
ba” (vienošanās nr. 2011/0041/2dp/2.1.1.3.1/11/ipia/viaa/004), Dr. habil. 
sc. ing. J. grabis. 

3.4.2. LīgUMdaRbi

 • sia Plazma, Keramika, Tehnoloģija, līgums nr. 01/2015, “iekārtu izmanto-
šana un pakalpojumu sniegšana”.

 • Latvijas nacionālais arhīvs, līgums nr. 2015/02s, “Rentgena difrakcijas un 
rentgena spektroskopijas analīzes”.

3.4.3. paTenTi

 • The method for selective production of glyceric acid. European Patent 
ep2332899b1, Cornaja, s., kulikova, L., serga, v., kampars, v., dubencovs, 
k., Zizkuna, s., Muravjova, o.

 • Method and device for the direct conversion of radiationenergy into electri-
cal energy. WO Patent 2 012 083 392, garlanov, d., vissokov, g., grabis, J.

 • platīna nanodaļiņu iegūšanas veids uz nesējiem. patents Lv 14657, serga, 
v., kuļikova, L., Cvetkovs, a., krūmiņa, a.

 • glicerīnskābes iegūšanas metode un katalizators tās realizācijai. Lv pa-
tents 13956, Čornaja, s., kampars, v., grabis, J., Jankoviča, dz., Muravjova, 
o., Žiskuna, s., kampars, R., dubcovs, k.

 • selektīvi katalizatori pienskābes iegūšanai no glicerīna. patents Lv 14490, 
Čornaja, s., dubencovs, k., kuļikova, L., serga, v., kampars, v., Žizkuna, s., 
stepanova, o., sproģe, e., Cvetkovs, a.

 • paaugstinātas stiprības oksīdu keramika. patents Lv 14556, sedmale, g., 
Šperberga, i., Šteins, i., grabis, J.

3.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Šalkus, T., Šatas, L., kežionis, a., kodols, M., grabis, J., vikhrenko, v., gunes, v., 
barre, M. preparation and investigation of bi2Wo6, bi2Moo6 and ZnWo4 ce-
ramics. Solid State Ionics, 2015, 271(3), pp. 73–78. doi: 10.1016/j.ssi.2014.11.020

2. grabis, J., Šteins, i., sīpola,  i., Rašmane, d. Formation of High Tempera-
ture Compounds in W-C-b system by Reactive spark plasma sintering. 
Materials Science (Medžiagotyra), 2015, 21(3), pp. 369–371. available from: 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7352

3. bockovs, i., Zalite, i., kodols, M., Heidemane, g., grabis, J., Zicans, J., Me-
rijs Meri, R., bledzki, a.k. synthesis of nickel and Cobalt Ferrite nanopow-
ders and selected properties of polycarbonate Composites with nickel Fer-
rite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 77(1), 
012046. available from: http://iopscience.iop.org/1757-899X/77/1/012046

4. drunka, R., grabis, J., Jankovica, d., krumina, a., Rasmane, d. Microwa-
ve – assisted synthesis and photocatalytic properties of sulphur and pla-
tinum modified Tio2 nanofibers. IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering, 2015, 77(1), 012010. available from: http://iopscience.iop.
org/1757-899X/77/1/012010

5. grabis, J., Letlena, a., Rasmane, d., krumina, a. Microwave-assisted synthe-
sis of nanocomposites in Zn-sn-o-ag system and their photocatalytic ac-
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tivity. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 77(1), 
012040. available from: http://iopscience.iop.org/1757-899X/77/1/012040

6. grigaloviča, a., Merijs Meri, R., Zicāns, J., grabis, J., aniskevich, a. aging of 
nanosized Zno Modified polyoxymethylene blends with ethylene octe-
ne Copolymer. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2015, 54(11), 
pp. 1201–1206. doi: 10.1080/03602559.2014.1003227

7. drunka, R., grabis, J., krumina, a. Microwave-asisted synthesis, modifi-
cation with platinum and photocatalytical properties of Tio2 nanofibers. 
Materials Science (Medžiagotyra), 2016, 22(1), pp. 138–141. issn 1392–1320

8. grabis, J., Rašmane, dz., Šteins,  i., Lubāne, M. Formation of b6o based 
materials by reactive spark plasma sintering. in: 24th international baltic 
Conference on engineering Materials and Tribology, baLTMaTTRib and 
iFHTse 2015, Tallinn, estonia, 2016, 5–6 november, vol. 674, pp. 54–58

9. smits, k., Millers, d., Zolotarjovs, a., drunka, R., vanks, M. Luminescence 
of eu ion in alumina prepared by plasma electrolytic oxidation. Applied 
Surface Science, 2015, vol. 337, pp. 166–171.

10. grigorjeva,  L., smits,  k., Millers,  d., Jankovica,  dz. Luminiscence of er/
Yb and Tm/Yb doped Hap nanoparticles and ceramics. IOP Conferen-
ce Series: Materials Science and Engineering, 03/2015, 77(1), 012036. 
doi: 10.1088/1757-899 X /77/10/2036

11. smits, k., sarakovskis, a., grigorjeva, L., Millers, d., grabis, J. The role of 
nb in intensity increase of er ion upconversion luminiscence in zirkonia. 
Journal af Applied Physics, 2014, 115, 213520. doi: 10.1063/1.4882262; 

12. Zalite, i., Heidemane, g., kuznetsova, L., Maiorov, M. Hydrothermal synthesis 
of Cobalt Ferrite nanosized powders. IOP Conference Series: Materials Scien-
ce and Engineering, 2015, 77, 012011. doi: 10.1088/1757-899X/77/1/012011

13. Chornaja, s., Zhizhkun, s., dubencovs, k., stepanova, o., sproge, e., kam-
pars, v., kulikova, L., serga, v., Cvetkovs, a., palcevskis, e. new method of 
glyceric and lactic acid production by catalytic oxidation of glycerol. new 
method of catalyst synthesis with enhanced activity and selectivity. Che-
mija, 2015, 26(2), pp. 113–119.

14. serga, v., Maiorov, M., kulikova, L., krumina, a., karashanova, d. synthe-
sis and properties of magnetic iron oxide/platinum nanocomposites. IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 77, pp.  1–5. 
doi: 10.1088/1757-899X/77/1/012014

15. sproge, e., Chornaja, s., dubencovs, k., kampars, v., kulikova, L., serga, v. 
production of glycolic acid from glycerol using novel fine-disperse plati-
num catalysts. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
2015, 77, pp. 1–4. doi: 10.1088/1757-899X/77/1/012026

16. sadyrbaeva,  T.Zh. separation of Cobalt(ii) from nickel(ii) by a Hybrid 
Liquid Membrane – electrodialysis process Using anion exchange Car-
riers. Desalination, 2015, 365, pp.  167–175. available from: http://dx.doi.
org/10.1016/j.desal.2015.02.036

17. sadyrbaeva,  T.Zh. Removal of Chromium(vi) from aqueous solutions 
Using a novel Hybrid Liquid Membrane – electrodialysis process. Chemical 
Engineering and Processing: Process Intensification, 2016, 99, pp. 183–191. 
available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.cep.2015.07.011

18. orliukas, a.F., kazakevičius, e., Reklaitis, J., davidonis, R., dindune, a., ka-
nepe, Z., Ronis, J., baltrūnas, d., venckutė, v., Šalkus, T., kežionis, a. XRd, 
impedance, and Mössbauer spectroscopy study of the Li3Fe2(po4 )3 
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+ Fe2o3 composite for Li ion batteries. Ionics, 2015, 21(8), pp. 2127–2136. 
available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s11581-015-1418-y

19. venckutė, v., dobrovolskis, p., Šalkus, T., kežionis, a., dindune, a., kane-
pe, Z., Ronis, J., Fung, k.-Z., orliukas, a.F. preparation and Characteriza-
tion of solid electrolytes based on Tip2o7 pyrophosphate. Ferroelectrics, 
2015, vol. 479, iss. 1, pp. 101–109. special issue: proceedings of the Twelfth 
european Conference on applications of polar dielectrics (eCapd-12). 
 doi: 10.1080/00150193.2015.1012026

20. bystrov, v.s., Coutinho, J., bystrova, a.v., dekhtyar, Y.d., pullar, R.C., poro-
nin, a., palcevskis, e., dindune, a., alkan, b., durucan, C., paramonova, e.v. 
Computational study of hydroxyapatite structures, properties and de-
fects. Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, vol. 48, iss. 19, 195302.

3.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • LU Cietvielu fizikas institūts.
 • LU Fizikas institūts.
 • RTU polimēru materiālu institūts.
 • RTU silikātu materiālu institūts.
 • sia Plazma, Keramika, Tehnoloģija.
 • bulgārijas Za Cietvielu fizikas institūts.
 • bulgārijas Za katalīzes institūts.
 • viļņas Universitātes Fizikas fakultāte (Lietuva).
 • belgradas Universitāte (serbija).
 • Rumānijas nacionālais lāzeru, plazmas un radiācijas fizikas institūts.

3.6. inFRasTRUkTūRa 

 • Rentgenstaru difraktometrs ADVANCE D-8 (Bruker AXS).
 • Rentgenstaru analizators PIONEER S4 (Bruker AXS).
 • Mikroviļņu reaktors BTR (Anton Paar).
 • pirolītiskā izsmidzināšanas iekārta Holmarc.
 • Materiālu sablīvēšanas dzirkstizlādes iekārta SPS-825CE.
 • karstās presēšanas iekārta SAM-2580.
 • starojumu kamera.
 • plazmoķīmiskās tehnoloģijas iekārta.

6. att. neorganiskās ķīmijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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E3.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • Lekcijas un praktiskie darbi “plazmoķīmiskā tehnoloģija”.
 • nanoķīmijas lekciju sagatavošana.
 • Maģistru un doktora darbu izstrāde.

3.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • RTU promocijas padomē aizstāvēts M. kodola (darba vadītājs Dr. habil. 
sc. ing. J.  grabis) promocijas darbs “aktīvu volframātu fotokatalizatoru 
tehnoloģijas izstrāde” Dr. sc. ing. grāda iegūšanai.

4. oRganiskās ĶīMiJas  
TeHnoLoģiJas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. chem. Māris TURks
adrese: paula valdena iela 3, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089251
e-pasts: Maris.Turks@rtu.lv, maris_turks@ktf.rtu.lv

4.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības

4.2. ZināTniskie viRZieni

 • bioloģiski aktīvu heterociklu sintēze (prof. M.  Jure, vad. pētn. d.  Zicāne, 
prof. M. Turks, doc. i. Mieriņa).

 • nukleozīdu, nukleotīdu atvasinājumu sintēze un izpēte (prof. ē. bizdēna, 
prof. M. Turks).

 • ogļhidrātu – azolu konjugātu sintēze un izpēte (prof. M. Turks, doc. v. Rjabovs).
 • organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā (prof. M. Turks).
 • biodīzeļa, ziežvielu un to piedevu sintēze uz augu eļļu bāzes un oksidatīvās 

stabilitātes pētījumi (prof. M. Jure, doc. i. Mieriņa).
 • bioloģiski aktīvu dabasvielu izdalīšana no dabas objektiem vai biosintēzes 

maisījumiem un to modifikācijas (prof. M. Turks, prof. ē. bizdēna).

organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts

bioloģiski aktīvo 
savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedra

organiskās sintēzes 
pētniecības un 

attīstības laboratorija

dabasvielu 
pētījumu 

laboratorija
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4.3. peRsonāLs 

7. att. organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā nodarbinātā personāla pilna 
laika ekvivalents procentos.

4.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

4.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • LZp fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:
 - Z12.0291 “organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar 

to ”, vadītājs M. Turks;
 - Z14.0593 “Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai, 

vadītājs M. Turks.
 • Latvijas–baltkrievijas sadarbības projekts “ar cikliskiem triacilmetāniem 

un heterocikliem kā papildus farmakoforiem modificētu triterpenoīdu di-
zains un sintēze”, vadītājs M. Turks.

 • Latvijas–Lietuvas–Taivānas sadarbības projekts “Jaunu (deaza)purīna-
triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietojums”, vadī-
tājs M. Turks.

 • RTU zinātniskās pētniecības projekti:
 - “idras (Camelina sativa) eļļas augu ekstrakti kā vērtīga pārtikas piede-

va”, vadītāja M. Jure;
 - “optiski aktīvu hinuklidīna atvasinājumu iegūšana, izmantojot homo-

gēno katalīzi”, vadītājs M. Turks.
 • RTU projekti jaunajiem zinātniekiem:

 - “no heksofuranozēm atvasinātu tiourīnvielu sintēze un pielietojums”, 
vadītājs M. Turks;

 - “Jaunu būvbloku sintēze karbopeptoīdu un to triazolu izostēru veido-
šanai”, vadītājs v. Rjabovs.

4.4.2. LīgUMdaRbi

 • palonosetrona hidrohlorīda iegūšanas tehnoloģijas izstrāde laboratorijas 
mērogā, vadītājs M. Turks.

 • Cevimelīna hidrohlorīda iegūšanas tehnoloģijas izstrāde laboratorijas mē-
rogā, vadītājs M. Turks.

 

 

Akadēmiskais
personāls

29%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

3%

Zinātnes tehniskais
personāls

23%

Zinātniskais
personāls

45%
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4.4.3. paTenTi 

 • bizdēna, e., kumpiņš, v., Turks, M. Process for isolation of milbemycins A3 
and A4. Eur. Pat. Appl. ep2886640 (a1), 2015-06-24.

 • Zhulenkovs, d., Rudevica, Z., Leonciks, a., Jaudzems, k., Zicāne, d., 
Turks,  M. N-(3-hydroxy-5,7-dimethyladamantan-1-yl)-2-(3-oxobenzo[d]iso-
thiazol-2(3H)-yl)acetamide as a novel inhibitor for Staphylococcus aureus 
sortase A. Eur. Pat. Appl. ep2875816 (a1), 2015-05-27.

 • Zhulenkovs, d., Rudevica, Z., Leonciks, a., Jaudzems, k., Zicāne, d., Turks, M. 
N’-(2-(3-oxobenzo[d]isothiazol-2(3H)-yl)acetyl)adamantane-1-carbohydra-
zide as a novel inhibitor for Staphylococcus aureus sortase A. Eur. Pat. Appl. 
ep2875815 (a1), 2015-05-27.

 • Lugiņina, J., M. Turks. annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar 
nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents Lv14955b, 20.04.2015.

 • stikute, a., novosjolova, i., Turks, M. sulfoksīdu sintēzes paņēmiens no 
trialkilsililsulfinātiem. Latvijas patents Lv14981b, 20.06.2015.

 • bizdēna, ē., novosjolova, i., Turks, M. arabinofuranozilpurīna nukleozīdu 
sintēze. Latvijas patents Lv14986b, piet. dat. 13.02.2015.

 • M. Turks, J. Lugiņina, v. Rjabovs. azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nuk-
leofīliem šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents Lv15096b, piet. dat. 28.10.2015. 

 • M. Turks, d. posevins, v. Rjabovs. amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reak-
cijā šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents Lv15095b, piet. dat. 23.10.2015. 

4.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. stepanovs,  d., Jure,  M., Mišņovs,  a. preparation and Crystal structure 
of sildenafil salicylate. Mendeleev Communications, 2015, vol.  25, iss.  1, 
pp. 49–50. doi: 10.1016/j.mencom.2015.01.018

2. stepanovs, d., Jure, M., Yanichev, a., beļakovs, s., Mišņovs, a. Molecular 
salts of propranolol with dicarboxylic acids: diversity of stoichiometry, 
supramolecular structures and physicochemical properties. CrystEng-
Comm, 2015, vol. 17, iss. 47, pp. 9023–9028. doi: 10.1039/C5Ce01408e

3. Markovic, d., kolympadi, M., deguin, b., poree, F., Turks, M. The isolation 
and synthesis of neodolastane diterpenoids. Natural Product Reports, 
2015, vol. 32, iss. 2, pp. 230–255. doi: 10.1039/C4np00077C

4. novosjolova, i., bizdēna, ē., Turks, M. synthesis and applications of azo-
lylpurine and azolylpurine nucleoside derivatives. European Journal of 
Organic Chemistry, 2015, vol.  2015, iss.  17, pp.  3629–3649. doi:  10.1002/
ejoc.201403527

5. novosjolova, i., bizdēna, ē., Turks, M. synthesis of novel 2- and 6-alkyl/aryl-
thiopurine derivatives. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Ele-
ments, 2015, v. 190, iss. 8, pp. 1236–1241. doi: 10.1080/10426507.2014.989435

6. stikute, a., peipiņš, v., Turks, M. synthesis of allyl sulfoxides from allylsila-
nes via silyl sulfinates. Tetrahedron Letters, 2015, vol. 56, iss. 31, pp. 4578–
4581. doi: 10.1016/j.tetlet.2015.06.018

7. stepanovs, d., Jure, M., kuleshova, L., Hofmann, d., Mišņovs, a. Cocrystals 
of pentoxifylline: in silico and experimental screening. Crystal Growth De-
sign, 2015, vol 15, iss. 8, pp. 3652–3660. doi: 10.1021/acs.cgd.5b00185

8. Rjabovs,  v., ostrovskis,  p., posevins,  d., kiseļovs,  g., kumpiņš,  v., Miš-
ņovs,  a., Turks,  M. synthesis of building blocks for Carbopeptoids and 
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Their Triazole isoster assembly. European Journal of Organic Chemistry, 
2015, vol. 2015, iss. 25, pp. 5572–5584. doi: 10.1002/ejoc.201500695

9. Turks, M., Rolava, e., stepanovs, d., Mišņovs, a., Markovic, d. novel 3-C-
aminomethyl-Hexofuranose-derived Thioureas and Their Testing in asym-
metric Catalysis. Tetrahedron: Asymmetry, 2015, vol. 26, iss.  17, pp. 952–
960. doi: 10.1016/j.tetasy.2015.07.003

10. novosjolova, i., Turks, M. User Friendly synthesis of vogel’s silyl sulfinate 
and its application in Quantitative gC–Ms analysis. Phosphorus, Sulfur, 
and Silicon and the Related Elements, 2015, vol. 190, iss. 8, pp. 1251–1256. 
doi: 10.1080/10426507.2014.996644

11. Uzuleņa,  J., Rjabovs,  v., Moreno-vargas,  a., Turks,  M. synthesis of 
1,2,3-Triazole-Linked glycohybrids in the gluco-, gulo-, and allopyranose 
series. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2015, vol. 51, iss. 7, pp. 664–
671. doi: 10.1007/s10593-015-1754-x

12. Mieriņa, i., Mišņovs, a., Jure, M. Zwitterionic and Free Forms of arylmethyl 
Meldrum’s acids. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry, 
2015, vol. 71, iss. 9, pp. 752–758. doi: 10.1107/s2053229615014308

13. Lugiņina, J., bizdēna, ē., Leonciks, a., kumpiņš, v., grīnšteine, i., Turks, M. 
synthesis and antibacterial activity of 5-phthalate and 5-glutarate de-
rivatives of Milbemycins a3/a4*. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 
2015, vol. 50, iss. 10, pp. 1404–1412. doi: 10.1007/s10593-014-1604-2

14. bērziņa,  b., sokolovs,  i., sūna,  e. Copper-Catalyzed para-selective C-H 
amination of electron-Rich arenes. ACS Catalysis, 2015, vol.  5, iss.  11, 
pp. 7008–7014. doi: 10.1021/acscatal.5b01992

15. Mutule, i., Joo, b., Medne, Z., kalniņš, T., vedējs, e., sūna, e. stereoselective 
synthesis of the diazonamide a Macrocyclic Core. Journal of Organic Che-
mistry, 2015, vol. 80, iss. 6, pp. 3058–3066. doi: 10.1021/jo5029419

16. sirotkina, J., grigorjeva, L., Jirgensons, a. synthesis of alkynyl-glycinols by 
Lewis acid Catalyzed propargylic substitution of bis-imidates. European 
Journal of Organic Chemistry, 2015, vol. 2015, iss. 31, pp. 6900–6908.

8. att. organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2015. gadā.

 

2

57

27

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas RTU
zinātniskajos rakstos

5

Publikācijas internetā 10

10



 225

M
AT

E
R

Iā
lz

IN
āT

N
E

S
  U

N
 l

IE
TI

Š
Ķ

ā
S

  Ķ
īM

Ij
A

S
 f

A
K

U
lT

āT
E

17. skvorcova, M., grigorjeva, L., Jirgensons, a. Tetrahydro-1,3-oxazepines via 
intramolecular amination of Cyclopropylmethyl Cation. Organic Letters, 
2015, vol 17, iss. 12, pp. 2902–2904. doi: 10.1021/acs.orglett.5b01014

18. kumar, v., kļimoviča, k., Rasiņa, d., Jirgensons, a. 2-vinyl Threoninol deri-
vatives via acid-Catalyzed allylic substitution of bisimidates. Journal of 
Organic Chemistry, 2015, vol. 80, iss. 11, pp. 5934–5943. doi: 10.1021/acs.
joc.5b00529

19. grigorjeva,  L., kinēns,  a., Jirgensons,  a. Unsaturated syn- and anti-1,2-
amino alcohols by Cyclization of allylic bis-Trichloroacetimidates. stereo-
selectivity dependence on substrate Configuration. Journal of Organic 
Chemistry, 2015, vol. 80, iss. 2, pp. 920–927. doi: 10.1021/jo502404y

20. nikitjuka,  a., nekrasova,  a., Jirgensons,  a. Methylprenyl and prenyl 
protection for sulfonamides. Synlett, 2015, vol.  26, iss.  2, pp.  183–186. 
doi: 10.1055/s-0034-1379428

4.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

vietējā sadarbība:
 • as Grindeks, 
 • as Olainfarm, 
 • Latvijas organiskās ķīmijas institūts,
 • Latvijas Universitāte, 
 • Latvijas Farmācijas un ķīmijas kompetences centrs, 
 • sia DUO AG, 
 • sia Bapeks.

starptautiskā sadarbība:
 • M. Turks – Latvijas pārstāvis eiropas Ķīmijas un molekulāro zinātņu asoci-

ācijas organiskās ķīmijas nodaļā;
 • M. Turks, M. Jure, ē. bizdēna, a. Jirgensons, e. sūna – amerikas Ķīmijas 

biedrības biedri;
 • ē. bizdēna, M. Turks, i. novosjolova – starptautiskās nukleozīdu, nukleotī-

du un nukleīnskābju ķīmijas biedrības biedri;
 • M. Jure – starptautiskās Heterociklu ķīmijas biedrības biedre;
 • zinātniskā sadarbība ar baltkrievijas nacionālās Zinātņu akadēmijas bio-

organiskās ķīmijas institūtu, viļņas Universitāti, kauņas Tehnoloģiju uni-
versitāti, nacionālo Taivānas Universitāti, Lozannas Tehnisko universitāti, 
osijekas Universitāti, seviļas Universitāti starptautisko projektu ietvaros;

 • jaunie zinātņu doktori, kuri Dr. chem. grādu ieguvuši sadarbībā ar oĶTi, 
turpina savu stažēšanos ārzemēs:
 - gints Šmits: Postdoctoral Fellow at EPFL (École polytechnique fédérale 

de Lausanne) – Lausanne, Canton de Vaud, Switzerland, pie profesora 
Nicolai Cramer;

 - irina novosjolova: Postdoctoral Research Associate at Binghamton Uni-
versity – Binghamton, New York, pie profesora ērika Roznera;

 - dmitrijs stepanovs: oksfordas Universitātē apgūst proteīnu kristalo-
grāfiju pie profesora Michael McDonough;

 • ārzemju studenti zinātniskā darba praksē oĶTi: Erasmus+ prakses ietva-
ros 29.06.2015.–28.08.2015. i. Mieriņas vadībā praksē oĶTi strādāja Jolita 
Kuginytė un emilis gudelis (kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).
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4.6. inFRasTRUkTūRa

 • noliktavas renovācija un slēdzamu vielu glabāšanas skapju uzstādīšana 
(org. vielu noliktava nr. 455) vnpC projekta ietvaros.

 • studentu darba un atpūtas telpas (nr. 460) izveide un iekārtošana.
 • Jaunu datoru (4 gab.) un printeru (2 gab.) iegāde un uzstādīšana.

4.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

studiju nobeiguma darbi gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī tiek 
piesaistīti oĶTi īstenojamo zinātnisko projektu tēmām. studenti bieži ir šo 
projektu izpildītāji un saņem atalgojumu no zinātniskajiem projektiem. arī ne-
pieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums studiju noslēgumu darbu īste-
nošanai tiek ņemts no zinātnes projektiem. 

oĶTi aizstāvētie bakalaura darbi.
 • sigita birzniece “Lupānu rindas triterpēnu-azolu konjugātu sintēze 

(Dr. chem., prof. Māris Turks).
 • dace Cīrule “2,6-bistriazolilpurīnu dezoksiribonukleozīdu sintēze un reak-

cijas” (Dr. chem., prof. ērika bizdēna; Mg. chem., zin. asist. irina novosjo-
lova). 

 • Tatjana gerasimova “polimērsaistīta ciprofloksacīna sintēzes pētījumi 
(Dr. chem., doc. vitālijs Rjabovs).

 • alise Matveičika “optiski aktīvu aizvietoto 5-(2-amino-1-hidroksietil)-
8-hidroksihinolīn-2(1H)-onu sintēze” (Mg. chem., zin. asist. Jurijs ponomar-
jovs (Losi); konsultante Dr. chem., prof. Māra Jure).

 • kristers ozols “Jaunu fluorescentu purīna bāzi saturošu dezoksioligonuk-
leotīdu sintēze un īpašību izpēte” (Dr. chem., prof. ērika bizdēna).

 • Uldis peipiņš “betulīna izdalīšanas tehnoloģija no bērza tāss un tā 
1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze” (Dr. chem., prof. Māris Turks).

 • vilnis peipiņš “alilsulfoksīdu sintēze” (Dr. chem., prof. Māris Turks).
 • oskars platnieks “Triazola cikla aizvietošana ar aminoskābēm ditriazolil-

purīnu nukleozīdos” (Dr. chem., prof. ērika bizdēna).
 • andrejs solops “azetidīnu-triazolu konjugātu sintēze un citotoksicitātes 

izpēte” (Dr. chem., prof. Māris Turks).
 • diāna stamberga “MMp inhibitoru meklējumi aziridīnu-triazolu konjugātu 

rindā” (Dr. chem., prof. Māris Turks).
 • krista suta “aziridīni ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sānu ķēdē” (Dr. chem., 

prof. Māris Turks).
oĶTi aizstāvētais maģistra darbs.

 • posevins daniels “Ritera reakcija šķidrā sēra dioksīdā” (Dr.  chem., prof. 
Māris Turks; konsultante Mg. sc. ing., pētniece Jevgeņija Lugiņina).

visas oĶTi izstrādātās un aizstāvētās, kā arī Losi izstrādātās un oĶTi aiz-
stāvētās disertācijas tiek izstrādātas zinātnisko projektu ietvaros.

 • irina novosjolova (14.05.2015.) “Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un pie-
lietojums” (vadītāji Māris Turks, ērika bizdēna).

 • dmitrijs Lubriks (26.03.2015.) “mpges–1 inhibitoru dizains. Heteroaromā-
tisko C–H saišu aminēšanas un oksidēšanas metožu izstrāde” (vadītājs 
edgars sūna).
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 • gints Šmits (28.05.2015.) “airlenda-klaizena pārgrupēšanās reakcijas pie-
lietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs” (vadītājs Ronalds Zemribo).

 • Zanda bluķe (25.06.2015.) “potenciālu nMda receptoru ligandu - 1,1-di-
okso-2H-benzo[e][1,2]tiazīn-3-karbonskābju sintēze” (vadītājs valerjans 
kauss).

 • dmitrijs stepanovs (15.10.2015.) “Farmaceitiskie kokristāli un sāļi: in silico 
prognozēšana, kristālinženierijas izmantošana un fizikālķīmiskās īpašības” 
(vadītāji anatolijs Mišņovs, Māra Jure).

RTU studentu zinātniski tehniskās konferences organizēšana.
kā jau katru gadu, arī 2015. gadā oĶTi organizēja RTU studentu zinātniski 

tehniskās konferences organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcijas 
darbu: RTU 56. studentu zinātniski tehniskajā konferencē piedalījās 11 studenti 
no oĶTi un 10 studenti no LĶi (sekcijas priekšsēdētājs: oĶTi 4. kursa bakalau-
rants Uldis peipiņš).

 • artūrs Janičevs, 1. kursa maģistrants, “propranolola molekulāro sāļu iz-
strāde, to struktūra un īpašības”. Zin. vad. – asist., Mg. sc. ing. dmitrijs 
stepanovs (Losi); doc., Dr. phys. anatolijs Mišņovs.

 • daniels posevins, 2. kursa maģistrants, “Ritera reakcija šķidrā sēra dioksī-
dā”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. Māris Turks.

 • agnese stikute, 1. kursa maģistrante, “alilsulfoksīdu sintēze no alilsilā-
niem”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. Māris Turks.

 • andrejs solops, 4. kursa bakalaurants, “azetidīnu-triazolu konjugātu sintē-
ze”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. Māris Turks.

 • diāna stamberga, 4. kursa bakalaurante, “Cu(i) katalizēta 1,4-diaizvieto-
tu 1,2,3-triazolu-aziridīnu konjugātu sintēze”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. 
Māris Turks.

 • krista suta, 4. kursa bakalaurante, “aziridīni ar 1,5-diaizvietotu 1,2,3-tria-
zolu sānu ķēdē”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. Māris Turks.

 • sigita birzniece, 4. kursa bakalaurante, “Lupānu rindas triterpēnu-azolu 
konjugātu sintēze”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. Māris Turks.

 • andrejs Šišuļins, 3. kursa bakalaurants, “Jaunu fluorescentu 9-alkil-2-tria-
zolilpurīnu atvasinājumu sintēze”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. ērika bizdēna.

 • dace Cīrule, 4. kursa bakalaurante, “purīna dezoksiribonukleozīda bistria-
zolilatvasinājumu sintēze un reakcijas”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. ērika 
bizdēna; pētn., Mg. sc. ing. irina novosjolova.

 • Zigfrīds kapilinskis, 3. kursa bakalaurants, “Jaunu aciklisko nukleozīdu fos-
fonātu sintēze”. Zin. vad. – prof., Dr. chem. ērika bizdēna.

 • kristers ozols, 4. kursa bakalaurants, “Fluorescenta trinukleotīda sintēze”. 
Zin. vad. – prof., Dr. chem. ērika bizdēna.

4.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

apbalvojumi par studentu zinātnisko darbu.
 • 2015. g. LZa emīlijas gudrinieces balvu ķīmijas tehnoloģijā saņēma evija 

Rolava par darbu “no ogļhidrātiem atvasinātu aminospirtu sintēze un pie-
lietojums” (vadītājs prof. Māris Turks).

 • 2015. g. LZa Mārtiņa straumaņa un alfrēda ieviņa balvu ķīmijā saņēma 
oĶTi maģistrante un Latvijas organiskās sintēzes institūta organiskās 
sintēzes metodoloģijas grupas līdzstrādniece Marija skvorcova par darbu 
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“β-Metilēn-δ-aminospirtu un to atvasinājumu iegūšana ciklopropilmetil-
katjonu iekšmolekularās aminēšanas reakcijās” (vadītājs asoc. prof. aigars 
Jirgensons, Dr. chem. Liene grigorjeva).

 • 2015. g. LZa solomona Hillera balvu par promocijas darbu “airlenda-klai-
zena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs” 
saņēma jaunais zinātnieks Dr. chem. gints Šmits (vadītājs Dr. chem. Ron-
alds Zemribo).

sadarbība ar skolām.
 • 2015. gada 4. decembrī LZa emīlijas gudrinieces vārda balva labākajam 

ķīmijas skolotājam tika piešķirta vēsmai sūnai (Ziemeļvalstu ģimnāzija). 
organizēja oĶTi sadarbībā ar LZa.

 • Zinātniskais darbs ar skolēniem: prof. ē. bizdēna vadīja piecu skolēnu zi-
nātniski pētnieciskos darbus un trīs no tiem piedalījās valsts skolēnu Zpd 
konkursā (viena 1. vieta, viena 2. vieta, viens atzinības raksts); 1. vietas ie-
guvējs ņikita sergejevs piedalījās starptautiskajā skolēnu Zpd konferencē. 
prof. ē.  bizdēna vadīja sagatavošanas kursus skolēniem mācībām RTU, 
sastādīja testa jautājumus un iestājeksāmenu uzdevumus ķīmijā RTU in-
ženiertehniskajā vidusskolā.

starptautiskas konferences organizēšana.
oĶTi sadarbībā ar Losi organizēja 9. paula valdena organiskās ķīmijas 

simpoziju (21.05.2015.–22.05.2015.) un tā abstraktu izdošanu RTU Zinātnisko 
rakstu krājumā Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. informācija atrodama http://
www.walden.lv/?page_id=5.

5. poLiMēRMaTeRiāLU insTiTūTs

direktors: Dr. sc. ing. Jānis ZiCāns
adrese: paula valdena 3, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 29165769
e-pasts: Janis.Zicans@rtu.lv
Mājaslapa: http://www2.ktf.rtu.lv/pMi/

5.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

5.2. ZināTniskie viRZieni

 • polimēru kompozītmateriālu izveides principu izstrāde, virsmas un ro-
bežprocesu regulēšana un optimizēšana (prof. M.  kalniņš, prof. s.  Reih-
mane, vad. pētn. J. Zicāns, asoc. prof. J. kajaks, asoc. prof. M. dzenis).

polimērmateriālu 
institūts

polimēru materiālu 
tehnoloģijas katedra

RTU polimēru 
materiālu pārbaužu 

laboratorija
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 • polimēru biokompozītu izveide (biosavietojamas, biodegradablas, bioaktī-
vas u.c. sistēmas) izmantošanai lauksaimniecībā, medicīnā, iesaiņojumam 
u.tml. (prof. M. kalniņš, pētn. v. Tupureina, pētn. a. dzene).

 • polimēru materiālu reciklēšanas stratēģija un tehnoloģiskie risinājumi 
(prof. M.  kalniņš, asoc. prof. L.  Mālers, vad. pētn. J.  Zicāns, asoc. prof. 
J. kajaks, prof. R. Merijs-Meri).

 • polimēru šķiedrmateriālu ķīmiskā tehnoloģija (prof. s.  Reihmane, doc. 
a. borisova).

 • polimēru un kompozītmateriālu testēšana (vad. pētn. J.  Zicāns, prof. 
R. Merijs-Meri, asoc. prof. L. Mālers).

 • organisko un aizsarg- un dekoratīvo pārklājumu sistēmu izvēle un eksper-
tīze (asoc. prof. L. Mālers, asoc. prof. M. dzenis).

 • sintētisku polimēru nanokompozītu izveide izmantošanai informācijas 
tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā, mājsaimniecībā u.c. (prof. M. kalniņš, 
vad. pētn. J. Zicāns, prof. R. Merijs-Meri, doc. s. gaidukovs).

5.3. peRsonāLs

9. att. polimērmateriālu institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

5.4. pēTnieCības ReZULTāTi

5.4.1. svaRīgie pēTnieCības pRoJekTi

 • es 7.iep sadarbības projekts nr. 260309 “prevention of late stent throm-
bosis by an interdisciplinary global european effort” (“asinsvadu stentu 
izraisītu vēlīno trombožu novēršana globālas eiropas mēroga starpdiscip-
lināru pētījumu rezultātā”), akronīms – PRESTIGE (atbildīgie pārstāvji RTU 
Dr. sc. ing. g. kerčs un Dr. sc. ing. J. Zicāns).

 • nr. 476/2012 “sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīdkom-
pozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte”, vadītājs vad. pētn. 
J. Zicāns.

 • 1. darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1. prioritātes 
“augstākā izglītība un zinātne” 1.1.1. pasākuma “Zinātnes un pētniecības 

 

 

Akadēmiskais
personāls

29%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

4%

Zinātnes tehniskais
personāls

13%

Zinātniskais
personāls

54%
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potenciāla attīstība” 1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesiste zinātnei” 
projekts sadarbībā ar LU polimēru mehānikas institūtu “nanostrukturētu 
elektropasīvo polimēra kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte”, 
RTU pvs id1771 (vadītājs no RTU Dr. sc. ing. Jānis Zicāns).

 • 2. darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1. prioritā-
tes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma “Zinātne, pētniecība un at-
tīstība” 2.1.1.1. aktivitātes “atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts nr. 
2dp/2.1.1.1/13/apia/viaa/004 “inovatīvās divkomponentu sistēmas uz 
silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un 
adhezīviem” (vadītājs Dr. sc. ing. Remo Merijs-Meri).

 • Latvijas un baltkrievijas sadarbības programmas projekts “oglekļa nano-
daļinas saturošu ultra-vieglu aerogelu un termoplastisku polimēru kom-
pozītu elektromagnētisko, stiprības-deformācijas un siltumfizikālo īpašību 
savstarpējā korelācija” (vadītājs no RTU Dr. sc. ing. Jānis Zicāns).

 • 2. valsts pētījumu programmas “daudzfunkcionālie Materiāli un kompo-
zīti, fotonika un nanotehnoloģijas (iMis2)” projekts nr. 3 “nanokompozītu 
materiāli” (vadītājs J. Zicāns).

5.4.2. LīgUMdaRbi

 • sia Evopipes
 • sia Nordic Plast
 • sia Poliurs
 • sia Master Spektr
 • sia Green World
 • sia Izoterms
 • sia CbF Ļ-KO
 • sia Syntagon Baltic
 • sia Baltic NFS
 • as PET Baltija
 • as Sadales tīkls

5.4.3. paTenTi

 • sergejs gaidukovs, andrejs Tokmakovs, valdis kampars, edgars nitišs, 
Mārtiņš Rutkis. polēts nelineārs polimēru materiāls, Lv 14949 b, 20.07.2015.

 • anna borisova. Celulozi saturošu dažādšķiedru tekstilmateriālu apstrādes 
paņēmiens, Lv patenta pieteikums p-15-101, 11.09.2015. 

5.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Merijs Meri,  R., Zicans,  J., ivanova,  T., bērziņa,  R., saldabola,  R., Maksi-
movs, R. The effect of introduction of montmorillonite clay (MMT) on the 
elastic properties of polycarbonate (pC) composition with acrylonitrile-bu-
tadiene styrene (abs). Composite Structures, 2015, vol. 134, pp. 950–956. 

2. kerch, g., Zicans, J., Merijs Meri, R., stunda-Ramava, a., Jakobsons, e. The 
use of thermal analysis in assessing the effect of bound water content 
and substrate rigidity on prevention of platelet adhesion. Journal of Ther-
mal Analysis and Calorimetry, 2015, vol. 120(1), pp. 533–539.
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3. gaidukovs, s., danilenko, i., gaidukova, g. Characterization of strong and 
Crystalline polyvinyl alcohol/Montmorillonite Films prepared by Layer-by-
Layer deposition Method. International Journal of Polymer Science, 2015, 
vol. 2015, pp. 1–8. 

4. Merijs-Meri, R., Zicans, J., ivanova, T., bitenieks J., paddubskaya, a., kuzhir, 
p., Maksimenko, s., Macutkevic  J., kuznetsov, v., Moseenkov, s. Carbon 
nanotubes and carbon onions for modification of styrene-acrylate copoly-
mer nanocomposites. Polymer Composites, 2015, vol. 36(6), pp. 1048–1054.    

5. Šutka, a., Šutka, a., gaidukovs, s., Timusk, M., grāvītis, J., kukle, s. en-
hanced stability of pva electrospun Fibers in Water by adding Cellulose 
nanocrystals. Holzforschung, 2015, vol. 69(6), pp. 737–743. 

6. geisari, n., kalniņš, M., kovaļovs, a., Čate, a. design of the elastic Modu-
lus of nanoparticles-Containing pva/pvac Films by the Response surface 
Method. Mechanics of Composite Materials, 2015, vol. 51(5), pp. 669–676.

7. kajaks, J., Zelča, Z., kukle, s. The effect of Modification Methods on per-
formance Characteristics of Composites based on Linear Low density 
polyethylene (LLdpe) and natural Hemp Fibres. Mechanics of Composite 
Materials, 2015, vol. 51(5), pp. 955–964.

8. plēsuma, R., Mālers, L. significance of Technological parameters for se-
lected Mechanical properties of Composite Material based on scrap Ti-
res. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, 2015, vol. 31(2), 
pp. 117–123.

9. bernava, a., Reihmane, s., strazds, g. influence of pectinase enzyme bei-
sol pRo on Hemp Fibres Retting. Proceedings of the Estonian Academy of 
Sciences, 2015, vol. 64(1s), pp. 77–81.

10. bočkovs, i., kokins, a., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., padgurskas, J., Zunda, a., 
kreivaitis, R. nanostructured Zinc oxide Filler for Modification of polymer-
polymer Composites: structure and Tribological properties. Proceedings 
of the Estonian Academy of Sciences, 2015, vol. 64(1s), pp. 82–87.

10. att. polimērmateriālu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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11. grigale-soročina,  Z., kalniņš,  M., simanovska,  J., vindedze,  e., birks,  i., 
brazdauska, e. additives in Uv-activated Urethane acrylate polymeriza-
tion Composite Coatings. Proceedings of the Estonian Academy of Scien-
ces, 2015, vol. 64(1s), pp. 88–93.

12. kajaks,  J., Zagorska,  a., Mežinskis,  g. some exploitation properties of 
Wood plastic Composites (WpC) based on High density polyethyle-
nes and Timber industry Waste. Materials Science = Medziagotyra, 2015, 
vol. 21(3), pp. 396–399.

13. plēsuma, R., Mālers, L. Correlation between some Technological parame-
ters and properties of Composite Material based on Recycled Tires and 
polymer binder. Open Engineering, 2015, vol. 5(1), pp. 186–189.

14. vihodceva, s., kukle, s., bitenieks, J. durable hydrophobic sol-gel finishing 
for textiles. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 
77(1), 012023.

15. Zicans, J., Merijs Meri, R., kalniņš, M., Maksimovs, R., Jansons, J. Modeling 
and experimental investigations of elastic and creep properties of ther-
moplastic polymer nanocomposites. ZAMM – Journal of Applied Mathe-
matics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mec-
hanik, 2015, vol. 95, iss. 10, pp. 1198–1110.

16. Reinholds, i., Roja, Z., Zicans, J., Meri, R.M., bitenieks, J. properties of pp/
MWCnT-CooH/pp composites made by melt mixing versus solution 
cast/melt mixing methods. IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, vol. 77, iss. 1, 2015, article no. 012013.

17. grigaloviča, a., Meri Remo, M., Zicāns, J., grabis, J., aniskevich, a. aging 
of nanosized Zno Modified polyoxymethylene blends with ethylene–oc-
tene Copolymer. Polymer – Plastics Technology and Engineering, 2015, 
vol. 54(11), pp. 1201–1206. 

18. bočkovs, i., Zālīte, i., kodols, M., Heidemane, g., grabis, J., Zicāns, J., Me-
rijs Meri, R., bledzki, a.k. synthesis of nickel and cobalt ferrite nanopow-
ders and selected properties of polycarbonate composites with nickel 
ferrite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 
vol. 77(1), article no. 012046.

19. kiyantsa, a., gaidukovs, s., gaidukova, g. polymers and polymer Composi-
tes for electrolyte application. in: Handbook of sustainable polymers: pro-
cessing and applications. v. kumar Thakur, M. kumar Thakur (eds). boca 
Raton, singapore: CRC press, pan stanford publishing, 2015, pp. 1–291. 

20. bērziņa, a., Tupureina, v., orlovs, R., saharovs, d., bitenieks, J., knite, M. 
increase of electrical Conductivity due to Chemical Reduction of pre-ex-
foliated graphene oxide by sodium borohydride. Advanced Materials Re-
search, 2015, vol. 1117, pp. 187–190. 

5.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

sadarbība ar baltkrievijas valsts universitātes (bvU), kodola problēmu 
institūta (kpi) neviendabīgās vides elektrodinamikas laboratoriju Latvijas un 
baltkrievijas sadarbības programmas projekta “oglekļa nanodaļinas saturošu 
ultra-vieglu aerogelu un termoplastisku polimēru kompozītu elektromagnē-
tisko, stiprības-deformācijas un siltumfizikālo īpašību savstarpējā korelācija” 
ietvaros. 
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sadarbība ar Militāro Tehnisko universitāti varšavā (polija), eRasMUs 
programmas ietvaros studentei patrīcijai saneckai (Patrycja Sanecka) divus 
mēnešus stažējoties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes poli-
mērmateriālu institūtā. 

sadarbība ar kaseles universitāti (vācija), Dipl. ing. Maik Feldman, Dipl. ing. 
Philipp Sälzer un Dipl. ing. Kai Faulhaber sniedzot vieslekciju ciklu.

sadarbība ar Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāti Ščecinā (polija), 
MSc. ing. Pitr Franciszczak veicot atsevišķus pētījumus RTU polimērmateriālu 
institūtā.

sadarbība ar dženovas universitāti (itālija), PhD Claudio Larosa sniedzot 
vieslekciju, kā arī veicot atsevišķus pētījumus RTU polimērmateriālu institūtā. 

sadarbība ar Cadi-Ayyad universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes 
Metālorganisko savienojumu un makromolekulārās ķīmijas Materiālu kompo-
zītu laboratoriju (Maroka), eRasMUs programmas ietvaros kopā ar vispārī-
gās ķīmijas tehnoloģijas katedru uzņemot doktorantūras studentu Mohamed 
Ilsouk. 

J. Zicāns – eiropā lielākās nanotehnoloģiju un materiālzinātņu, inovāciju un 
biznesa tīklošanas konferences 7. bienāles Euronanoforum 2015 nacionālās uz-
raudzības padomes loceklis.

J. Zicāns – zinātniskā žurnāla Progress in rubber, plastics and recycling tech-
nology redkolēģijas loceklis (izdevējs Smithers Rapra Technology Limited).

R. Merijs-Meri – zinātniskā žurnāla Environmental Research, Engine-
ering and Management redkolēģijas loceklis (izdevējs Kaunas University of 
Technology)

M. kalniņš, J. Zicāns – starptautiskās konferences Baltic Polymer Sympo-
sium 2015 Zinātniskās komisijas locekļi.

J. Zicāns, R. Merijs-Meri – zinātniskā žurnāla IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering speciālā numura 111 redaktori (veltīts starptautiskajai 
konferencei Baltic Polymer Symposium 2015). 

5.6. inFRasTRUkTūRa 

 • Universālā materiālu pārbaužu iekārta Tinius Olsen 25ST ar tempera-
tūras kameru un ekstenciometru.

 • diferenciāli skenējošais kalorimetrs Mettler/Toledo DSC 3 ar daudzfrek-
venču temperatūras modulētās tehnikas programmatūru.

 • automātiskais paraugu iegriezējs.
 • klusais kompresors Bambi Air 150/150.
 • datorkomplekti testēšanas iekārtām.

5.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

Jau kopš pirmajiem bakalaura studiju gadiem studenti tiek veicināti ie-
saistīties zinātniskā darba veikšanā, specializējoties kādā no institūta piedā-
vātajām tēmām. bakalaura studiju laikā students iegūst vispārīgas zināšanas 
izvēlētajā studiju nozarē, apgūstot fundamentālās un inženierdisciplīnas, kā 
arī informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi. studentam tiek 
dotas iespējas gūt pieredzi zinātniski pētnieciskā darba veikšanā, izmantojot 
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pasaules līmeņa aparatūru, kā arī papildināt zināšanas, stažējoties kādā no 
sadarbības augstskolām tepat Latvijā, kā arī itālijā, vācijā, spānijā, polijā, bul-
gārijā, Rumānijā un citur. studiju laikā tiek dotas iespējas iepazīties ar vairāk 
nekā  30 ražojošiem uzņēmumiem, ļaujot studentam pēc studiju programmas 
absolvēšanas pilnvērtīgāk izvēlēties savām interesēm un iegūtajām prasmēm 
visatbilstošāko ražojošo uzņēmumu, darboties materiālu testēšanas, konsul-
tēšanas vai izglītības sfērā, vai arī veidot pašam savu uzņēmumu. Turpinot 
studijas, maģistra līmenī tiek padziļināti apgūtas studiju disciplīnas izvēlētajā 
zinātnes apakšnozarē, lai students varētu veiksmīgāk konkurēt darba tirgū. 
Maģistra studiju laikā, apgūstot pamata zinātniski pētniecisko iekārtu arse-
nālu, studentam tiek dota iespēja iesaistīties zinātniski pētniecisko projektu 
atsevišķu uzdevumu īstenošanā un rezultātu prezentēšanā starptautiskās kon-
ferencēs, kā arī piedalīties mācību procesa realizēšanā, līdzdarbojoties labo-
ratorijas un praktisko darbu vadībā. Turpinot studijas doktorantūrā, students 
gūst pieredzi pats sava zinātniskā darba organizēšanā zinātniskā vadītāja 
uzraudzībā, fundamentālo un/vai lietišķo pētījumu projektu izstrādē, maģistra 
un bakalaura zinātnisko darbu vadībā, kā arī mācību procesa realizēšanā, pie-
daloties atsevišķu studiju kursu nodarbību vadīšanā. 

5.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • organizēta starptautiskā 15 gadu jubilejas konference “baltic polymer 
symposium 2015” (16.–18. septembris, sigulda) (orgkomitejas vadītājs – 
Jānis Zicāns).
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 • RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences (14.–16. oktobris, Rīga) 
ietvaros organizēta sekcija “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (organi-
zators – Mārcis dzenis) un valsts pētījumu programmai veltīta sekcija 
“daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas” 
(organizators – J. Zicāns).

6. siLikāTU MaTeRiāLU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. gundars MeŽinskis
adrese: paula valdena iela 3/7, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089141
e-pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv
Mājaslapa: http://www.smi.rtu.lv/lv 

6.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

6.2. ZināTniskie viRZieni

 • starpfāžu un robežprocesu principu izstrāde mikro, submikro un nanolī-
menī heterogēniem, funkcionāliem neorganiskiem pārklājumiem un kom-
pozītiem (prof. g. Mežinskis).

 • inovatīvo, viedo un daudzfunkcionālo materiālu, tajā skaitā nanošķiedru, 
nanomateriālu, kompozītmateriālu ieguve un izpēte lietojumam elektroni-
kā, fotonikā un alternatīvajā enerģētikā (doc. a. Šutka).

 • porainu oksīdu materiālu ieguves tehnoloģiju izstrāde un pilnveide filtru un 
katalītisko materiālu izstrādei (asoc. prof. R. Švinka).

 • Latvijas derīgo izrakteņu izmantošana jaunu produktu ar augstu pievieno-
to vērtību ražošanai (asoc. prof. g. sedmale).

 • Jaunu un uzlabotu neorganisko saistvielu izstrāde un akmens materiālu 
korozijas un restaurācijas pētījumi (vad. pētn. i. vītiņa).

silikātu materiālu 
institūts

silikātu, 
augsttemperatūras 

un neorganisko 
nanomateriālu 

tehnoloģijas katedra 
akmens materiālu 
konservācijas un 

restaurācijas centrs

stikla un keramikas 
zinātniskās 
pētniecības 
laboratorija
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6.3. peRsonāLs

11. att. silikātu materiālu institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

6.4. pēTnieCības ReZULTāTi

6.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

es projekti
 • “bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta-cirko-

nija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņē-
mienus” (eRaF projekts nr. 2014/0027/2dp/2.1.1.1.0/14/apia/viaa/036), 
vadītāja vad. pētn. g. sedmale.

 • “Hidrofilu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde 
borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehno-
loģijas”, (eRaF projekts nr. 2014/0049/2dp/2.1.1.1.0/14/apia/viaa/104), 
vadītājs prof. g. Mežinskis.

valsts pētījumu programmas projekti
 • valsts pētījumu programmas “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspē-

jīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)”, nr. 2015.10-
4/vpp-6/6 apakšprojekti:
 - “Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu 

tehnoloģiju izstrādei (geo)”, Y8100 – “Zemtemperatūras keramikas 
materiālu izstrāde, pielietojot Latvijas minerālās izejvielas”, vadītāja 
vad. pētniece g. sedmale;

 - “Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu 
tehnoloģiju izstrādei (geo)”, v8101 – “augsti poraina keramika ar akti-
vētu virsmu”, vadītāja vad. pētniece R. Švinka.

 

 

Akadēmiskais
personāls

11%

Zinātnes tehniskais
personāls

30%

Zinātniskais
personāls

59%
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6.4.2. LīgUMdaRbi

nr.p.k. Līgumdarba nr. pasūtītājs Līgumdarba nosaukums darba 
vadītājs

1 L79343-1338 sia Garkalnes Grants atradnes Kalēji smilts ķīmiskā 
analīze

vad. pētnieks 
a. Cimmers

2 L7943-1778 sia Konvents ēkas, kultūras pieminekļa nr. 8883 
“Lāču tornis” (ventspilī, dienvidu 
mols 5) būvē lietotu akmens un 
silikātu materiālu fizikāli ķīmiskā 
analīze

vad. pētnieks 
a. Cimmers

3 L7943-1779 sia A.P.E Build Mūrjavas ķīmiskā analīze, 
granulometriskais sastāvs, 
piesārņojuma pakāpe objektā 
“anglikāņu baznīcas robežmūra 
rekonstrukcija”, anglikāņu ielā 2a, 
Rīgā

vad. pētnieks 
a. Cimmers

4 L7943-1992 sia Rando-K Ķimiskā sastāva un 
granulometrijas analīze 2 dekoru 
elementu apmetuma paraugiem 
no ēkas Jāņa ielā 19, ventspilī

vad. pētnieks 
a. Cimmers

5 L7943-2192  sia Bekoteks 3 paraugu ķīmiskā analīze (ģipša 
noteikšana rentgenogrāfiski)

vad. pētnieks 
a. Cimmers

6 L7943-2982 sia Abora Mūrjavas ķīmiskā analīze objektā 
– biroja ēka smilšu ielā 6, Rīgā

vad. pētnieks 
a. Cimmers

7 L7943-4272 sia Sunor kīmiskā analīze sia Sunor 
ražotajiem grodiem objektam 
“ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība babītē. pašteces 
kanalizācijas kolektora 
rekonstrukcija piņķu ciemā”

vad. pētnieks 
a. Cimmers

8 L7943-4274 sia Abora Mozaikas kvadrātiņu pamatnes 
izpēte un ķīmiskā sastāva analīze 

vad. pētnieks 
a. Cimmers

9 L7943.1-81  sia Garkalnes grants atradnes Sklarai smilts parauga 
ķīmiskā analīze

vad. pētnieks 
a. Cimmers

10 L8171-1925 sia Vlakon gaiši pelēka pulvera skenējošās 
elektronu mikroskopijas analīze

profesors g. 
Mežinskis

11 L8171-2238 sia Vlakon paraugu rentgenstaru 
difraktometriskā analīze

profesors g. 
Mežinskis

12 L8066-1001 āraišu evanģēliski 
luteriskā draudze

silkātu materiālu ķīmiskā analīze vad. pētniece 
J. sētiņa

6.4.3. paTenTi

publicēti eiropas patentu pieteikumi:
 • ep application no. ep 2 871  168 a1. Mass of silicate enamel coating on 

steel. g.  Mezinskis, L.  bidermanis, i.  pavlovska, a.  Cimmers, J.  Liepins, 
k. Malnieks, J. gabrusenoks. date of publ. 13.05.2015. bulletin 2015/20. 
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designated states: aL, aT, be, bg, CH, CY, CZ, de, dk, ee, es, Fi, FR, gb, 
gR, HR, HU, ie, is, iT, Li, LT, LU, Lv, MC, Mk, MT, nL, no, pL, pT, Ro, Rs, 
se, si, sk, sM, TR;

 • ep application no. ep 2 881 440 a1. double-layer coating on alloy steel. 
g. Mezinskis, i. pavlovska, Lk. Malnieks. date of publ. 10.06.2015. bulletin 
2015/24. designated states: aL, aT, be, bg, CH, CY, CZ, de, dk, ee, es, 
Fi, FR, gb, gR, HR, HU, ie, is, iT, Li, LT, LU, Lv, MC, Mk, MT, nL, no, pL, pT, 
Ro, Rs, se, si, sk, sM, TR;

 • ep application no. ep 2  886  521 a1. development of nanostructured 
Tio2 films. g. Mezinskis, a. vezenkova. date of publ. 24.06.2015. bulletin 
2015/26. designated states: aL, aT, be, bg, CH, CY, CZ, de, dk, ee, es, 
Fi, FR, gb, gR, HR, HU, ie, is, iT, Li, LT, LU, Lv, MC, Mk, MT, nL, no, pL, pT, 
Ro, Rs, se, si, sk, sM, TR.

 • ep application no. 2 838 120 b1. graded band gap p-n homojunction for-
mation method in silicon. a. Medvids, p. onufrijevs, e. daukšts, g. Mežins-
kis. date of publ. 18.02.2015.

6.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. Malnieks, k., Mezinskis, g., pavlovska, i., bidermanis, L., pludons, a. optical, 
photocatalytical and structural properties of Tio2-sio2 sol–gel coatings 
on high content sio2 enamel surface. Materials Science (Medžiagotyra), 
2015, 21, pp. 100–104.

2. Šutka, a., Timusk, M., kisand, v., Šutka, a., dauksta, e. Fabrication of lead 
titanate pbTio3 nanofiber mats via electrospinning. International Journal 
of Applied Ceramic Technology, 2015, 12, pp. e117–e121.

3. Šutka,  a., Lagzdina,  s., käämbre,  T., pärna,  R., kisand,  v., kleperis,  J., 
Maiorov, M., kikas, a., kuusik, i., Jakovlevs, d. study of the structural pha-
se transformation of iron oxide nanoparticles from an Fe2+ ion source by 
precipitation under various synthesis parameters and temperatures. Ma-
terials Chemistry and Physics, 2015, 149, pp. 473–479.

4. sedmale, g., Šteins, i., Zālīte, i., Mežinskis, g. Microstructure and proper-
ties of mullite-Zro2 ceramics with silicon nitride additive prepared by 
spark plasma sintering. Ceramics International, 2015, vol.  42, iss.  3, 
pp. 3745–3750.

12. att. silikātu materiālu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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5. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., grase, L., gnatenko, Y., Me-
dvids,  a., opanasyuk,  a., Mežinskis,  g. photoluminescence of CdZnTe 
Thick Films obtained by Close-spaced vacuum sublimation. Journal of 
Luminescence, 2015, vol.  171, pp. 176–182. issn 0022-2313; doi:  10.1016/j.
jlumin.2015.11.027

6. Šutka, a., pärna, R., käämbre, T., kisand, v. synthesis of p-Type and n-
Type nickel Ferrites and associated electrical properties. Physica B: Con-
densed Matter, 2015, vol. 456, pp. 232–236. issn 0921-4526; doi: 10.1016/j.
physb.2014.09.013

7. Zaķe-Tiļuga, i., Švinka, v., Švinka, R., grase, L. Thermal shock Resistance 
of porous al2o3-Mullite Ceramics. Ceramics International, 2015, vol.  41, 
iss.  9, part  a, pp.  11504–11509. issn  0272-8842; doi:  10.1016/j.cera-
mint.2015.05.116

8. Šutka, a., grāvītis, J., kukle, s., Šutka, a., Timusk, M. electrospinning of 
poly (vinyl alcohol) nanofiber Mats Reinforced by Lignocellulose nano-
whiskers. Soft Materials, 2015, vol.  13, iss.  1, pp.  18–23. issn  1539-445X; 
e-issn 1539-4468; doi: 10.1080/1539445X.2014.995309

9. sedmale, g., Šperberga,  i., Žilinska, n., Šteins,  i. spark plasma sintering 
(sps) to the Mullite-Zirconia Ceramics development. Materials Science 
(Medžiagotyra), 2015, vol.  21, no.  1, pp.  96–99. issn 1392-1320; e-issn 
2029-7289; doi: 10.5755/j01.ms.21.1.5501

10. sutka, a., Millers, M., vanags, M., Joost, U., Maiorov, M., kisand, v., pär-
na, R., Juhnevica, i. Comparison of photocatalytic activity for different 
co-precipitated spinel ferrites. Research on Chemical Intermediates, 2015, 
vol. 41, iss. 12, pp. 9439–9449. doi: 10.1007/s11164-015-1969-6

11. vanags, M., Šutka, a., kleperis, J., shipkovs, p. Comparison of the electroc-
hemical properties of hematite thin films prepared by spray pyrolysis and 
electrodeposition. Ceramics International, 2015, vol.  41, iss.  7, pp.  9024–
9029. doi: 10.1016/j.ceramint.2015.03.272

12. vahtrus, M., Šutka, a., vlassov, s., Šutka, a., polyakov, b., saar, R., doro-
gin,  L., Lõhmus,  R. Mechanical characterization of Tio2 nanofibers pro-
duced by different electrospinning techniques. Materials Characterization, 
2015, 100, pp. 98–103. doi: 10.1016/j.matchar.2014.12.019

13. Šutka, a., Millers, M., döbelin, n., pärna, R., vanags, M., Maiorov, M., klepe-
ris, J., käämbre, T., Joost, U., nõmmiste, e., kisand, v., knite, M. photoca-
talytic activity of anatase–nickel ferrite heterostructures. Physica Status 
Solidi A, 2015, 212, pp. 796–803. doi: 10.1002/pssa.201431681

14. Leinberg, s., kisand, v., Šutka, a., saal, k., Lõhmus, R., Joost, U., Timusk, M., 
nõmmiste,  e. switchable optical transmittance of Tio2 submicron-dia-
meter wire suspension – based “smart window” device. Optical Materials, 
2015, vol. 46, pp. 418–422. doi: 10.1016/j.optmat.2015.04.057

15. Šutka, a., Timusk, M., döbelin, n., pärna, R., visnapuu, M., Joost, U., kääm-
bre, T., kisand, v., saal, k., knite, M. a straightforward and “green” solvo-
thermal synthesis of al doped zinc oxide plasmonic nanocrystals and pie-
zoresistive elastomer nanocomposite. RSC Advances, 2015, vol. 5, iss. 78, 
pp. 63846–63852. doi: 10.1039/C5Ra11910C

16. sutka, a., Timusk, M., Jarvekulg, M., Loot, a., Joost, U., Lohmusa, R., saal, 
k. Counterintuitive increase in optical scattering efficiency during negen-
tropic orientational transition in dilute Zno nanowire suspensions. RSC 
Advances, 2015, vol. 5, iss. 126, pp. 104149–104154. doi: 10.1039/c5ra22448a
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17. berzins, a., petrina, Z., nikolajeva, v., svinka, R., svinka, v., strikauska, s., 
Muter, o. Characteristics of a Ceramic Carrier after Wastewater Treat-
ment process in the Model Column Cascade with ethanol addition. The 
Open Biotechnology Journal, 2015, no. 9, pp. 76–84. doi: 10.2174/18740707
01509010076

18. Riekstina, d., berzins, J., krasta, T., svinka, R., skrypnik, o. natural radio-
activity in clay and building materials used in Latvia. Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, vol. 52, iss. 3, pp. 58–66.

19. Zake-Tiluga,  i., svinka, v., svinka, R., Zierath, b., greil, p., Fey, T. Thermal 
conductivity and microstructure characterisation of lightweight alumina 
and alumina – mullite ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 
2015, vol. 36, iss. 6, pp. 1469–1477. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.12.026

20. voznyi, a., kosyak, v., opanasyuk, a., Tirkusova, n., grase, L., Medvids, a., 
Mezinskis, g. structural and electrical properties of sns2 thin films. Mate-
rials Chemistry and Physics, 2015. doi: 10.1016/j.matchemphys.2016.01.036

6.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

Latvijā:
 • LU Cietvielu fizikas institūts,
 • LU Ķīmiskās fizikas institūts,
 • Rīgas stradiņa universitāte,
 • Fizikālās enerģētikas institūts,
 • Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts.

ārzemēs:
 • kauņas Tehnoloģijas universitāte (Kauno Technologijos universitetas), Lie-

tuva;
 • Tartu Universitāte (Tartu Ülikool), igaunija;
 • Tallinas Tehniskā universitāte (Tallinna Tehnikaülikool), igaunija;
 • Frīdriha-aleksandra erlangenas-nirnbergas universitāte (Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), vācija;
 • adama Mickeviča universitāte poznaņā (Universitet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu), polija;
 • nacionālā tehniskā universitāte “Harkovas politehniskais institūts” 

(Національний технічний університет “Харківський політехнічний 
інститут”), Ukraina.

6.6. inFRasTRUkTūRa 

 • paraugu sagatavošanas iekārta optiskajai un elektronu mikroskopijai Teg-
ramin-20 (STRUERS). automātiska, ar mikroprocesoru kontrolējama ie-
kārta paraugu slīpēšanai un pulēšanai.

 • paraugu sagatavošanas iekārta optiskajai un elektronu mikroskopijai Ci-
toVac (STRUERS). vakuuma impregnēšanas iekārta.

 • vakuuma sūknis Laboport  R  Mini-Laborpumpen.
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E6.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

sMi pasniedzēju pasniegtajos MLĶF bakalauru, maģistru un doktora stu-
diju programmu mācību priekšmetos tiek izmantoti zinātnisko pētījumu rezul-
tāti, kas iegūti, realizējot valsts pētījumu programmu “Meža un zemes dzīļu 
resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” un 
eRaF projektus. Lekcijās demonstrējamo materiālu klāstu papildinājuši sol-gel 
pašattīrošais Tio2-sio2 pārklājums stiklam, augstas jaudas saules kolektoriem 
paredzētā emalja nerūsējošam tēraudam, porainas oksīdu keramikas paraugi. 

6.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

Ziņojums 27.11.2015 “valsts pētījumu programmas “Meža un zemes dzī-
ļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” 
(ResProd) pirmā posma izpildes izvērtēšanas konference”. atskaitīšanās par 
paveikto pirmajā posmā laika periodā 28.11.2014.–30.06.2015. Latvijas Zinātņu 
akadēmijā (g.  sedmale, R.  Švinka) (http://www.kki.lv/dokumenti/vpp_Res-
prod_1_posms_4_projekts_2015.11.27.pdf). 

dalība 3. Centrāleiropas un austrumeiropas termiskās analīzes un kalori-
metrijas konferences organizācijā, 25.–28. augusts, 2015. g., Ļubļana, slovē-
nija (g.  Mežinskis – zinātniskās komitejas loceklis) (http://www.ceec-tac.org/
conf3/comittees.html).

RTU gada zinātnieks 2015 – prof. g. Mežinskis.
diploms silikātu materiālu institūtam “paldies par atbalstu 2015./2016. 

gada kamaniņu sporta sezonā no Latvijas kamaniņu sporta federācijas”.

7. TeHniskās FiZikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. phys. Māris kniTe
adrese: p. valdena 3/7, 322./321., Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089181
e-pasts: Maris.knite@rtu.lv
Mājaslapa: http://www2.ktf.rtu.lv/TFi/

7.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

Tehniskās fizikas 
institūts

Materiālu fizikas 
katedra

pusvadītāju fizikas 
katedra

biomehānikas 
zinātniskās pētniecības 

laboratorija

optikas  
katedra
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7.2. ZināTniskie viRZieni

 • daudzfunkcionāli elektrovadoši polimērkompozīti kā sensoru un aktuato-
ru materiāli (prof. M. knite).

 • Materiālu hologrāfiskā spektroskopija (prof. a. ozols).
 • Lāzera starojuma mijiedarbība ar materiāliem un tā lietošana tehnoloģijās  

(prof. a. Medvids).
 • elektronisko sistēmu dizains un integrēšana viedajos tekstilmateriālos  

(asoc. prof. J. blūms).
 • Jaunu materiālu izstrāde, balstoties uz datiem par bioloģisko audu uzbūvi 

un to fizikāli mehāniskajām īpašībām (vad. pētnieks v. vītiņš).

7.3. peRsonāLs 

13. att. Tehniskās fizikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

7.4. pēTnieCības ReZULTāTi

7.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

esF un eRaF projekti
 • esF projekta nr. 1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/030 “inovatīvu funkcionālo 

materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās teh-
noloģijās” (C1756), zinātniskais vadītājs M. knite.

 • esF projekts nr. 1dp/1.1.1.2.0./13/apia/viaa/021 “Tehnoloģiski svarīgu 
materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi” (C1782), zinātniskais va-
dītājs M. knite.

 • esF projekts nr. 1dp/1.1.1.2./13/apia/viaa/054 “Jaunas starpdisciplināras 
zinātniskās grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielie-
tojumu attīstīšanā” (C1772), zinātniskais vadītājs M. knite.

valsts pētījumu programmu projekti  

 

Akadēmiskais
personāls

29%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

8%

Zinātnes tehniskais
personāls

23%

Zinātniskais
personāls

40%
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 • valsts programmas “inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrā-
des un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpī-
giem produktiem” projekta nr. 3 “nanostrukturēti modifikatorus saturoši 
pašarmēti polimēru kompozīti un to tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem 
inteleģentajos materiālos un ierīcēs” apakšprojekts “Fizikāli aktīvi nano-
strukturēti polimēru kompozīti un to tehnoloģiju izstrāde”, vadītājs prof. 
M. knite.

 • valsts programmas “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotoni-
ka un nanotehnoloģijas (iMis2)” projekta 3.1. “nanokompozītu materiāli” 
apakšprojekts “viedie nanokompozītu materiāli”, vadītājs prof. M. knite.

 • valsts programmas (2014.–2017. g.) projekta “nanomateriāli un nanoteh-
noloģijas” programmas “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fo-
tonika un nanotehnoloģijas (iMis2)” apakšprojekts nr. 2.5, vadītājs prof. 
a. Medvids.

 • valsts pētījumu programmas “daudzfunkcionālie materiāli un kompo-
zīti, fotonika un nanotehnoloģijas (iMis2)” projekta nr. 1. “Fotonika un 
materiāli fotonikai” apakšprojekts nr. 1.3., vadītājs prof. a. ozols (2014.–
2017. g.), 1. posms. 

Citi projekti
 • Taivānas–Lietuvas–Latvijas sadarbības projekta nr. L7902 (2013.–

2015. g.) “excitation and charge transfer in organic-inorganic hybrid na-
nostructures for light harvesting”, vadītājs prof. a. Medvids.

 • RTU zinātniskās pētniecības projekts jaunajiem zinātniekiem (2014.–
2015.  g.) “application of selective laser absorption for improvement of 
CdZnTe crystal”, vadītājs a. Mičko.

 • RTU zinātniskās pētniecības projekts jaunajiem zinātniekiem (2014.–
2015. g.) “Zn nanodaļiņu veidošana uz Zno kristāla virsmas ar lāzera sta-
rojumu: eksperiments, modelis un pielietojums”, vadītājs p. onufrijevs.

7.4.2. LīgUMdaRbi

 • pētnieciskais līgumdarbs (pasūtītājs as Sadales tīkls) “vidsprieguma ka-
beļu dzīslas un apvalka temperatūru izpēte atkarībā no slodzes strāvas”, 
nr. 300000/15-110, 02.2015.–11.2015, vadītājs J. blūms.

7.4.3. paTenTi

 • Medvids arturs, onufrijevs pavels, dauksta edvins, Mezinskis gundars 
“graded band gap p-n homojunction formation method in silicon”. eiropas 
patents (ep 2 838 120 b1), iesniegšanas datums 12.08.2013., publicēšanas 
datums 18.02.2015.

7.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. knite,  M., Linarts,  a. polymer/nanographite Composites for Mechani-
cal impact sensing. Chapter in book: graphene-based polymer nano-
composites in electronics. springer, 2015, pp. 223–252. isbn 978-3-319-
13874-9 
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2. Chin,  s.J., vempati,  s., dawson,  p., knite,  M., Linarts,  a., ozols,  k., 
Mcnally,  T. electrical conduction and rheological behaviour of com-
posites of poly(e-caprolactone) and MWCnTs. Polymer, 2015, 58, pp. 
209–221.

3. Šutka, a., Millers, M., döbelin, n., pärna, R., vanags, M., Maiorov, M., kle-
peris, J., käämbre, T., Joost, U., nõmmiste, e., kisand, v., knite, M. photo-
catalytic activity of anatase–nickel ferrite heterostructures. Phys. Status 
Solidi A, 2015, 212, iss. 4, pp. 796–803.

4. Šutka, a., Timusk, M., döbelin, n., pärna, R., visnapuu, M., Joost, U., kääm-
bre, T., kisand, v., saal, k., knite, M. erratum: a straightforward and “gre-
en” solvothermal synthesis of al doped zinc oxide plasmonic nanocrystals 
and piezoresistive elastomer nanocomposite. RSC Advances, 2015, vol. 5, 
iss. 78, pp. 63846–63852.

5. ozols,  k., knite,  M. Mechanical pressure induced Capacitance Changes 
of polyisoprene/nanostructured Carbon black Composite samples. IOP 
Conference  Series: Materials Science and Engineering, 2015, 77, pp.  1–5. 
doi: 10.1088/1757-899X/77/1/01/2024

6. Medvids, a., Mičko, a., daukšta, e., kosyak, v., grase, L. Laser ablation in 
CdZnTe Crystal due to Thermal self – Focusing: secondary phase Hydro-
dynamic expansion. Applied Surface Science, 2015, vol.  374. pp.  77-80. 
issn 0169-4332

7. Fedotovs, a., berzins, d., Rogulis, U., smits, k., doke, g., Medvids, a., onuf-
rijevs, p. angular dependence of Recombination Luminescence – detected 
epR in a Zno Crystal. Physica Scripta, 2015, vol. 90, no. 9, pp. 1–4. issn 
0031-8949

8. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., grase, L., gnatenko, Y., Med-
vids, a., opanasyuk, a., Mežinskis, g. photoluminescence of CdZnTe Thick 
Films obtained by Close-spaced vacuum sublimation. Journal of Lumine-
scence, 2015, vol. 171, pp. 176–182. issn 0022-2313

14. att. Tehniskās fizikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

 

2

2

27

18

2

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas internetā

1Nodaļas zinātniskās monogrāfijās
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9. gorb, a., korotchenkov, o., kuryliuk, v., Medvids, a., Mozoļevskis, g., nad-
tochiy, a., podoliana, a. electron and Hole separation in ge nanocones 
Formed on si1−xgex solid solution by nd:Yag Laser Radiation. Applied 
Surface Science, 2015, vol. 346, pp. 177–181. issn 0169-4332

7.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • industriālais sadarbības partneris as Sadales tīkls (līgumdarbi 2014.–
2015. g.).

vārds, uzvārds organizācija gads

artūrs Medvids “Materials science”, kauņas Tehnoloģiju 
universitātes (Lietuva) zinātniskā žurnāla 
redkolēģijas loceklis

no 1998. g.

starptautiskās konferences “Ultrafast 
phenomena in semiconductors” (viļņa, 
Lietuva) programmas komitejas loceklis

no 2007. g. 

starptautiskās konferences “inter-
academia 2015” (Hamamatsu, Japāna) 
komitejas loceklis

no 2006. g.

eiropas optikas biedrības (eos) no Latvijas 
optikas biedrības biedrs

no 2013. g.

pāvels onufrijevs eiropas optikas biedrības (eos) no Latvijas 
puses priekšsēdētājs

no 2015. g.

konferenču “Radiation interaction with 
Material and its use in Technologies” 
programmu komiteju loceklis

no 2010. g.

Māris knite Graduate School of Biomedical Engineering, 
UNSW Australia, Kensington, NSW, Australia

no 2011. g

International Institute for Nanocomposites 
Manufacturing (IINM), WMG, University of 
Warwick, United Kingdom

no 2009. g.

Institute of Physics, University of Tartu, 
Ravila 14 c, Tartu, Estonia

no 2014. g.

7.6. inFRasTRUkTūRa 

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes projekta “nanostrukturē-
to un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts no-
zīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (nr. 
2011/0041/2dp/2.1.1.3.1/11/ipia/viaa/004) ietvaros 2015. gadā ir iegādāta 
materiālu pārbaudes iekārta INSTRON ElectroPuls E 1000. 

iekārta paredzēta paraugu dinamiskai slogošanai līdz 1 kn (ar slogošanas 
frekvenci līdz 100 Hz) un materiālu mehānisko raksturlielumu noteikšanai spie-
des, stiepes vai arī lieces dinamiskā slogojumā. 
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7.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība 

 • J. blūms un prof. a. viļumsone ir divu dTi doktorantu – g. Terļeckas un 
M. greckas – zinātniskie līdzvadītāji.

 • J.  blūms un prof. J.  Jankovskis ir divu Rei doktorantu – v.  Jurķāna un 
i. gorņeva – zinātniskie vadītāji.

 • M. knite un vad. pētnieks Jānis kleperis no LU Cietvielu fizikas institūta ir 
TFi doktoranta p. Lesničonoka zinātniskie vadītāji.

 • M. knite ir doktorantu kaspara ozola, arta Linarta un santas stepiņas 
zinātniskais vadītājs.

 • a. Medvids un prof. Mežinskis ir sMi doktorantes L. grases zinātniskie va-
dītāji.

7.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

organizētie zinātniskie semināri
 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 5. februārī: TFi doktorants Mārtiņš va-

nags “Metodes un materiāli ūdens sadalīšanai”.
 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 5. martā: Dr. Martin Timusk (Tartu 

Universitāte) “degenerate semiconductor nanowire-based transparent 
stretchable electrodes”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 7. maijā: Dr. sergejs gaidukovs (poli-
mērmateriālu institūts, RTU) “polimēru elektrolītu pētījumi”; Dr. Daniel 
Kropman (Tallinas Tehnoloģiju universitāte) “point defects interaction 
with impurities in the si-sio2 system and its influence on the interface 
properties”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 14. maijā: TFi doktorants edvīns daukšta 
“1064 nm un 532 nm nanosekunžu lāzera starojuma mijiedarbība ar CdTe 
un CdZnTe kristāliem”; TFi doktorants artis Linarts “inovatīvu elastomē-
ra nanostrukturēta oglekļa kompozītu pjezorezistīvā efekta atkarība no 
temperatūras”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 19. februārī: asoc. prof. kārlis agris gross 
(RTU biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija) “apskats par tra-
dicionālajām kalcija fosfātu izgatavošanas metodēm: trūkumi un jaunu 
metožu nepieciešamība”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 21. maijā: TFi doktorante santa stepiņa 
“polimēra un nanostrukturēta oglekļa organisko savienojumu un dīzeļdeg-
vielas tvaiku sensorefekts”; TFi doktorante Laura stiebra “ar fāzes maino-
šu materiālu mikrokapsulām pildītu putu poliuretānu īpašības”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 26. martā: Dr. Volodymyr Kosyak (sumi 
valsts universitāte) “point defects calculations in compound semiconduc-
tors”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 28. maijā: TFi doktorants e. daukšta ar 
promocijas darba priekšaizstāvēšanu “CdZnTe kristālu fizikālo paramet-
ru optimizācija ar nanosekunžu lāzera starojumu”, zinātniskie vadītāji Dr. 
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habil. phys. a. Medvids un Dr. phys. a. Mičko; TFi doktorants a. Linarts ar 
promocijas darba priekšaizstāvēšanu “elastomēra/nanografīta kompozī-
tu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības”, zinātniskais vadītājs 
Dr. habil. phys. M. knite.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 8. oktobrī: Dr. Tamara Potlog (Moldovas 
valsts universitāte) “Thin Film photovoltaic devices based on CdTe”.

 • TFi zinātniskais seminārs 2015. g. 10. decembrī: Dr. Oleg B. Malyshev 
(ASTeC) “Thin Films (sRF) Theme for euCaRd3 bid”; Dr. Reza Valizadeh 
(ASTeC) “The accelerator science and Technology Centre and its Techno-
logy department”.

sasniegumi (apbalvojumi)
 • diploms Tehniskās fizikas institūtam “paldies par atbalstu 2015./2016. 

gada kamaniņu sporta sezonā” no Latvijas kamaniņu sporta federācijas.

8. vispāRīgās ĶīMiJas  
TeHnoLoģiJas insTiTūTs

direktors: profesore, Dr. sc. ing. Līga bēRZiņa-CiMdiņa
adrese: paula valdena iela 3, Rīga
Tālrunis: 67089211
e-pasts: liga.berzina-cimdina@rtu.lv
Mājaslapa: http://vkti.rtu.lv

8.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

8.2. ZināTniskie viRZieni

 • Ķīmisko un biotehnoloģisko procesu modelēšana, optimizācija un automā-
tiskā vadība.

 • vides aizsardzības tehnoloģijas: jaunu tehnoloģiju un materiālu izstrāde 
grunts piesārņojuma novēršanai un ūdens attīrīšanai.

 • Tehnoloģijas jaunu biomateriālu izstrādē un pētniecībā.
 • inovatīvo materiālu pētniecība (implanti medicīniskam lietojumam, audu 

inženierija, ekomateriāli).

vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts

Rūdolfa Cimdiņa 
Rīgas biomateriālu 

inovāciju un 
attīstības centrs

vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas katedra
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8.3. peRsonāLs

15. att. vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

8.4. pēTnieCības ReZULTāTi

8.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

es un starptautiskās programmas
 • esF action 1.1.1.2. project “involvement of new scientist group for syner-

gistic investigation to development of nanostructured composite mate-
rials for bone tissue regeneration”, no. 2013/0007/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/
viaa/024. (2013–2015).

 • W51eURonanoMed ii eRa-neT “nanoforosteo”, “Multifunctional injec-
table nano Hap composites for the treatment of osteoporotic bone frac-
tures” (2013–2016).

 • W47 M-era.neT “goiMpLanT”, “Tough, strong and Resorbable orthopa-
edic implants” (2013–2015).

 • W27 MaTeRa – eRa-neT “sonosCa” MaTeRa/bbM-2557 “sonoche-
mical technology for bioactive bone regeneration scaffold production” 
(01.02.2012.–31.01.2015.).

 • Creative europe programme of the european Union, international project 
“Ceramics and its dimensions” (2014–2020).

 • “photocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe Regeneration” 
(POsTURE) (2015–2018).

valsts pētījumu programmas projekti
 • Y8097 “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehno-

loģijas (iMis2)” 4. projekts “nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīnis-
kajam pielietojumam”, vadītāja Līga bērziņa-Cimdiņa (2014–2017).

 • Y8099 “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgstspējīga izmantošana – 
jauni produkti un tehnoloģijas (ProdRes)” 4. projekta “Zemes dzīļu resursu 
izpēte – jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 4. apakšprojekts, vadītāja 
Līga bērziņa-Cimdiņa (2014–2017).

 

 

Akadēmiskais
personāls

21%

Zinātnes tehniskais
personāls

6%

Zinātniskais
personāls

73%
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Līguma 
datums

Līguma nr. pasūtītājs Līguma priekšmets

20.01.2015. L8124 sia Angelica paraugu sagatavošana laboratoriskajām 
pārbaudēm un laboratorisko analīžu un 
pārbaužu veikšana

12.02.2015. L8132 as Sirowa implanta skrūves 3d attēla izgatavošana

16.06.2015. L8173 sia Madara Cosmetics paraugu testēšana ar Uv

16.06.2015. L8174 sia Bioceramitec paraugu seM/EDX pulveru analīze

16.09.2015. L8129 sia Ceļu eksperts paraugu testēšana ar seM

18.08.2015. L8215 Green Industry Innovation  
Center / ZTi

ārpakalpojumu sniegšana Zaļo 
tehnoloģiju inkubatoram. dzintara 
pārstrādes atkritumu izmantošana 
atkārtotā pārstrādē

19.11.2015. L8217 sia LMZT dzintara atkritumu pārstrādes izpēte

25.11.2015. L8218 sia Cutting Edge Technologies porainas Tio2 keramikas izgatavošana

06.11.2015. vienošanās 
nr. 05/2015

RTU biF ūdens inženierijas un 
tehnoloģijas katedra

analīžu veikšana

09.11.2015. vienošanās 
nr. 06/2015

RTU biF būvmateriālu 
būvizstrādājumu katedra

analīžu veikšana

09.12.2015. vienošanās 
nr. 07/2015

RTU biomateriālu zinātniskās 
pētniecības laboratorija

analīžu veikšana

09.12.2015. vienošanās 
nr. 08/2015

RTU ūdens inženierijas un 
tehnoloģijas katedra

analīžu veikšana

8.4.2. LīgUMdaRbi

8.4.3. paTenTi

patenta id datums veids struktūrvienība nosaukums autori

ep 13 179 
914.0-1354

03.12.2015. eiropas 
patents

vispārīgās 
ķīmijas 
tehnoloģijas 
institūts

Method for producing 
monolithic titanium 
suboxide TiOx ceramic 
electrode for water 
electrochemical 
treatment

J. ozoliņš, J. Ločs, 
M. Reimanis, 
T. Juhna, L. Mezule, 
R. sadretdinovs, 
L. bērziņa-Cimdiņa

Lv 15011 b 20.12.2015. Latvijas 
patents

vispārīgās 
ķīmijas 
tehnoloģijas 
institūts

sorbcijas granulu 
sastāvs uz dabīgo 
mālu bāzes

v. Lakevičs, 
L. bērziņa-Cimdiņa, 
v. stepanova, 
J. brovkina, J. ozoliņš

Lv 14789 b 20.02.2015. Latvijas 
patents

vispārīgās 
ķīmijas 
tehnoloģijas 
institūts, Lv 
koksnes ķīmijas 
institūts

koksnes pārstrādes 
uzņēmumu 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
paņēmiens no lignīna 
un hemicelulozes 
vielām

g. Šuļga, J. brovkina, 
b. neiberte, 
J. ozoliņš, R. neilands
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8.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Šalma-ancāne, k., stīpniece, L., putniņš, a., bērziņa-Cimdiņa, L. develop-
ment of Mg-Containing porous β-Tricalcium phosphate scaffolds for bone 
Repair. Ceramics International, 2015, vol. 41, iss. 3, part b, pp. 4996–5004.

2. stīpniece, L., Šalma-ancāne, k., putniņš, a., bērziņa-Cimdiņa, L. evalua-
tion of sr- and/or Mg-containing Hydroxyapatite behavior in simulated 
body Fluid. Key Engineering Materials, 2015, vol. 631, pp. 61–66. 

3. dusenkova, i., Malers, J., bērzina-Cimdina, L. Rheological properties of pu-
rified illite clays in glycerol/water suspensions. Journal of Physics: Confe-
rence Series, 2015, vol. 602, iss. 1, pp. 1–5. 

4. dušenkova, i., kusiņa, i., Mālers, J., bērziņa-Cimdiņa, L. application of Latvi-
an illite clays in cosmetic products with sun protection ability. in: proceedings 
of the 10th international scientific and practical Conference “environment. 
Technology. Resources.”, Latvia, Rēzekne, 18–20 June, 2015, vol. 1, pp. 28–32.

5. stunda-Zujeva,  a., stepanova, v., bērziņa-Cimdiņa,  L. effect of spray 
dryer settings on the Morphology of illite Clay granules. in: proceedings 
of the 10th international scientific and practical Conference “environ-
ment. Technology. Resources.”, Latvia, Rēzekne, 18–20 June, 2015, vol.  1, 
pp. 216–222. 

6. dubņika, a., Loča, d., Ločs, J., bērziņa-Cimdiņa, L. silver doped Hydroxya-
patite scaffolds Coated with sodium alginatea and Chitosan for Con-
trolled drug delivery. European Cells and Materials, 2015, vol. 29, suppl. 1, 
p. 30.

7. Loča, d., narkevica, i., ozoliņš, J. The effect of Tio2 nanopowder Coating 
on in vitro bioactivity of porous Tio2 scaffolds. Materials Letters, 2015, 
vol. 159, pp. 309–312.

8. Loča, d., sokolova, M., Ločs, J., smirnova, a., irbe, Z. Calcium phosphate 
bone Cements for Local vancomycin delivery. Materials Science and Engi-
neering C, 2015, vol. 49, pp. 106–113.

16. att. vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 
2015. gadā.

 

1

1

34

19

4

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Nodaļas zinātniskās monogrāfijās
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9. Ločs, J., narkevica, i., bugovecka, L., ozoliņš, J. apatite – Forming ability 
of Thermally Treated Titania with various phase Compositions. Materials 
Letters, 2015, vol. 146, pp. 69–72. 

10. vecstaudža,  J., krieķe,  g., stunda-Zujeva,  a., bērziņa-Cimdiņa,  L. Mic-
rostructure development of Calcium niobophosphate glass-Ceramics 
with addition of Tio2. European Cells and Materials, 2015, vol. 29, suppl. 1, 
p. 90. 

11. sarakovskis, a., krieķe, g. Upconversion Luminescence in erbium doped 
Transparent oxyfluoride glass Ceramics Containing Hexagonal naYF4 
nanocrystals. Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol.  35, 
iss. 13, pp. 3665–3671.

12. grybauskas,  s., Ločs,  J., Šalma,  i., Šalms,  ģ., bērziņa-Cimdiņa,  L. volu-
metric analysis of implanted biphasic Calcium phosphate/Collagen Com-
posite by Three-dimensional Cone beam Computed Tomography Head 
Model superimposition. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2015, 43, 
pp. 167–174. 

13. Ločs, J., Li, W., sokolova, M., Roether, J., Loča, d., boccaccini, a. Zoledronic 
acid impregnated and poly(L-Lactic acid) Coated 45s5 bioglass®-based 
scaffolds. Materials Letters, 2015, vol. 156, pp. 180–182.

14. voļperts, a., dobele, g., Žūriņš, a., vervikishko, d., ozoliņš, J., Mironova-
Ulmane, ņ., sildos, i. Highly porous Wood based Carbon Materials for su-
percapacitors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
2015, vol. 77, iss. 1, p. 012016.

15. Theil,  p., populoh, s., Yoon,  s., saucke,  g., Rubenis,  k., Weidenkaff,  a. 
Charge – Carrier Hopping in Highly Conductive CaMn1-xMxo3-δ Ther-
moelectrics. The Journal of Physical Chemistry C, 2015, vol.  119, iss.  38, 
pp. 21860–21867.

16. Ruģele, k., būmanis,  ģ., Mežule,  L., Juhna,  T., bajāre,  d. application of 
industrial Wastes in Renewable energy production. Agronomy Research, 
2015, vol. 13, no. 2, pp. 526–532.

17. būmanis, ģ., Ruģele, k., bajāre, d. The effect of alkaline Material particle 
size on adjustment ability of buffer Capacity. Materials Science = Medzia-
gotyra, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 405–409. 

18. Fernández,  a., solé,  a., giró-paloma,  J., Martínez,  M., Hadjieva,  M., 
boudenne,  a., Constantinescu,  M., anghel,  e., Malikova,  M., krupa,  i., 
peñalosa, C., Lázaro, a., paksoy, H., Cellat, k., vecstaudža, J., bajāre, d., 
sumiga, b., boh, b., Haussmann, T., gschwander, s., Weber, R., Furmans-
ki, p., Jaworski, M., Cabeza, L. Unconventional experimental Technologies 
Used for phase Change Materials (pCM) Characterization: part 2 – Morp-
hological and structural Characterization, physico – Chemical stability 
and Mechanical properties. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
2015, 43, pp. 1415–1426. 

19. gurjarpadhye,  a., parekh,  M., dubņika,  a., Rajadas,  J., inayathullah,  M. 
infrared imaging Tools for diagnostic applications in dermatology. SM 
Journal of Clinical and Medical Imaging, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 1001–1006.

20. Loča,  d., Ločs,  J., dubņika,  a., Zālīte,  v., bērziņa-Cimdiņa,  L. porous 
Hydroxyapatite for drug delivery. Hydroxyapatite (HAp) for Biomedical 
Applications. M. Mucalo (ed.). amsterdam: elsevier, 2015, pp. 189–209. 
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8.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • Creative Europe Programme of the European Union, International Project 
“Ceramics and its dimensions”. sadarbības partneri: vācija, serbija, so-
mija, itālija, apvienotā karaliste, spānija, īrija, Čehija, igaunija, slovēnija.

 • W51 eURonanoMed ii eRa-neT “nanoforosteo” “Multifunctional injec-
table nano Hap composites for the treatment of osteoporotic bone frac-
tures” (2013–2016).

 • W47 M-era.neT “goiMpLanT” “Tough, strong and Resorbable orthopa-
edic implants” (2013–2015).

 • W27 MaTeRa – eRa-neT “sonosCa” MaTeRa/bbM-2557 “sonoche-
mical technology for bioactive bone regeneration scaffold production” 
(01.02.2012.–31.01.2015.).

 • Creative Europe Programme of the European Union, International Project 
“Ceramics and its dimensions” (2014–2020).

 • W61 “photocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe Regene-
ration” (POsTURE) (2015–2018).

 • dalība es un citās ārvalstu komitejās un organizācijās:
 - prof., Dr. sc. ing. L.  bērziņa-Cimdiņa – eiropas keramikas biedrības 

biedre;
 - doc., Dr. sc. ing. d. Loča – naTo (North Atlantic Treaty Organization) 

biedre;
 - pētn., Dr. sc. ing. a. stunda-Zujeva – Society of Glass Technology biedre;
 - asoc. prof., Dr. sc. ing. J. Ločs – eiropas Ķīmijas aģentūras sociālekono-

miskās analīzes komitejas loceklis;
 - lektore, Dr. sc. ing. k. Ruģele – Latvijas biogāzes asociācijas biedre;
 - Dr. sc. ing. dagnija Loča – CosT action Mp1005 – “naMabio – From 

nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, 
modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and 
dental medicine”;

 - asoc. prof., Dr. sc. ing. Jānis Ločs – CosT Mp 1301 “new generation 
biomimetic and Customized implants for bone engineering”.

8.6. inFRasTRUkTūRa

 • Renovētas divas laboratoriju telpas zinātniskajam darbam.

8.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • docente, Dr. sc. ing. dagnija Loča ir RTU gada jaunais zinātnieks 
2015. gadā.

 • seminārs par zelta nanodaļiņu ietekmi uz cilmes šūnām; profesors, PhD 
Bikramjit Basu (Materials Research Centre, Indian Institute of Science, Kar-
nataka, India), 29.10.2015.–30.10.2015. 
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 • seminārs “introduction to thermoelectricity”; pētnieks, PhD Sascha Popu-
loh (EMPA, Dubendorf, Switzerland), 17.04.2016.

 • asoc. prof., Dr. sc. ing. Jāņa Loča dalība EuroNanoForum 2015 ar prezentā-
ciju un RbiaC izstrādāto paraugu izstādi, 10.06.2015.–12.06.2015. 

 • asoc. prof., Dr. sc. ing. Jāņa Loča dalība ar RbiaC izstrādātiem parau-
giem pasaulē lielākajā industriālajā izstādē Hannover Messe 2015 vācijā, 
12.04.2015.–17.04.2015. 





MaŠīnZinībU,  
TRanspoRTa Un  
aeRonaUTikas  
FakULTāTe

09
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Dekāns: profesors, Dr. sc. ing.  
ēriks gERIņŠ

E-pasts: eriks.gerins@rtu.lv
Tālrunis: 67089721

MaŠīnZinībU, TRanspoRTa 
Un aeRonaUTikas 
FakULTāTe

09

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte turpina slavenās RTU 
vecākās fakultātes tradīcijas. Fakultātes ilgtermiņa mērķis ir izveidot ietvaru, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu pētniecības attīstību un zinātniskā personāla 
piesaisti, ar to veicinot RTU stratēģisko uzdevumu izpildi.

Fakultāte pārklāj plašu pētniecības virzienu klāstu mehānikas, mašīnbū-
ves tehnoloģiju, robottehnikas, transporta, aeronautikas un pat biomedicīnas 
inženierzinātnes jomā, tomēr mūsdienu inženierzinātne prasa izteikti multidis-
ciplināru pieeju un virzību uz perspektīvām tehnoloģijām. Līdz ar to 2015. gadā 
fakultātes zinātnieki piedalījās vairākos eRaF projektos, kuru ietvaros tika pē-
tīti nanopārklājumi un nanokompozīti un uzsākti pētījumi jaunā virzienā – vie-
do tekstilmateriālu lietojumi biomedicīnas inženierzinātnē. 

Fakultātei ir tradicionāli stipri sadarbības kontakti ar vairākām Latvijas va-
došajām iestādēm un uzņēmumiem transporta, mašīnbūves un siltumapgādes 
jomā. notiek arī sadarbība ar pasaules universitātēm: 2015. gadā automobiļu 
katedrā viesojās Mičiganas veina Universitātes profesors, kurš fakultātē uzsā-
ka automobiļu motoru pētījumus. 

2015. gadā fakultātei tika uzbūvēts jauns laboratorijas korpuss, un līdz ar 
to 2016. gadā fakultātes laboratorijas tiks pārceltas un modernizētas vienota 
RTU Ķīpsalas kompleksa ietvaros.
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Fakultātes kontaktinformācija  
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
prof., Dr. phys. aleksejs kaTaŠevs
e-pasts: katashev@latnet.lv
Tālrunis: 67089732

adrese: ezermalas iela 6k-222, Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 6708971
e-pasts: mtaf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.mtaf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultāte

Fakultātes pētniecības virzieni 

pētniecības virziens %

aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas 11

Transports un transporta sistēmas 13

nanotehnoloģijas un cietu ķermeņu kontakta mehānika 19

biomedicīnas inženierzinātne un medicīnas fizika 10

Lietišķā mehānika: plūsmu enerģijas sistēmas, kompozītu un 
elastomēru mehānika, roboti dabiskā vidē

21

Mašīnbūves tehnoloģijas: automatizētā projektēšana un ražošana, 
konstrukciju un mašīnu drošums, nesagraujošā kontrole un 
diagnostika

26

1. aeRonaUTikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. aleksandrs URbaHs
adrese: Lomonosova iela 1a, k-1, Rīga, Lv-1019
Tālrunis: 67089990
e-pasts: aerti@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.aerti.rtu.lv/

Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas 

fakultāte

Mehānikas  
institūts

Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts

Transporta  
institūts

aeronautikas 
institūts

siltumenerģētisko 
sistēmu katedra

biomedicīnas 
inženierzinātņu un 
nanotehnoloģiju 

institūts
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1.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

1.2. ZināTniskie viRZieni

 • aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas (prof. a. Urbahs).
 • Lidaparātu un kosmosa aparātu projektēšana un būve (prof. a. Urbahs).
 • nanotehnoloģijas lidaparātu un kosmosa aparātu būvē (prof. a. Urbahs).
 • aviācijas konstrukciju un kosmosa tehnikas nesagraujošā kontrole un teh-

niskā diagnostika (prof. a. Urbahs).
 • vēja enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju izstrāde (prof. a. Urbahs).
 • aerodinamika (prof. v. Šestakovs).
 • gaisa kuģu noguruma ilgizturība un drošums (prof. v. pavelko).
 • Lidojumu drošība (prof. v. Šestakovs).
 • gaisa kuģu navigācijas sistēmas (prof. p. Trifonovs-bogdanovs).
 • gaisa kuģu un kosmosa aparātu autonomās automātiskās vadības sistē-

mas (prof. p. Trifonovs-bogdanovs).
 • aviācijas konstrukcijas sagrūšanas mehānika (prof. v. pavelko).
 • kompozītmateriālu bojājumi un stiprība (prof. v. pavelko, prof. J. paramo-

novs, prof. M. kleinhofs).
 • gaisa kuģu resursa prognozēšana (prof. J. paramonovs).
 • Transportmašīnu un aviācijas konstrukciju dinamika (prof. J. paramonovs).
 • nanotehnoloģijas transportmašīnbūvē (asoc. prof. M. Urbaha).
 • Transporta sistēmu inženierija (asoc. prof. M. Urbaha).
 • Loģistika un transporta sistēmas (asoc. prof. M. Urbaha). 
 • Transporta terminālu un lidostu projektēšana (asoc. prof. M. Urbaha).

1.3. peRsonāLs

1. att. aeronautikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

aeronautikas 
institūts

aeronautikas 
tehnoloģiju  

katedra

avionikas  
katedra

Transporta sistēmu  
un loģistikas  

katedra

Lidaparātu teorijas 
un konstrukcijas 

katedra

 

 

Akadēmiskais
personāls

45%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

12%

Zinātnes tehniskais
personāls

16%

Zinātniskais
personāls

27%
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1.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • eiropas kosmosa aģentūras projekts “autonoma kosmosa kuģa prototipa 
izstrāde vides monitoringam (dReaM)”, nr. 4000114559/15/nL/nde.

 • eRaF projekts “Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota 
lidaparāta vides monitoringam eksperimentāla parauga izstrāde (LaRi-
dae)”, nr. 2014/0029/2dp/2.1.1.1/14/apia/viaa/088.

 • esF projekts “daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kos-
mosa tehnikas konstruktīviem elementiem”, nr. 2013/0013/1dp/1.1.1.2.0/13/
apia/viaa/027.

 • eRaF projekts “inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas 
asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risi-
nāšanai”, nr. 2013/0068/2dp/2.1.1.1.0/13/apia/viaa/011.

 • LZa Baltic Bonus programma “Handling e-navigation Resources for the 
Management of efficient and safe waterbo”.

 • LZa Baltic Bonus programma “a direct drive sWT with aerodynamic pitch 
control of wind rotor blades and yaw oscillation damper”.

 • LZp grants “Titāna savienojumu nodilumizturīgi nanopārklājumi mašīn-
būvē”, Z12.0110.

1.4.2. LīgUMdaRbi

 • L7840 “TeC-2 siltumtīklu sūkņu pamatu pārbaude”.
 • L8065.1 “vēja enerģētiskās iekārtas planetārā reduktora izstrāde”.
 • “development of methodology for acoustic emission monitoring of heli-

copter constructive parts”.
 • L8088 “Zemsprieguma elektrolīniju dzelzsbetona balstu novecošanas un 

ekspluatācijas procesā notikušo balsta kvalitātes izmaiņu novērtējums”. 

1.4.3. paTenTi

 • Urbahs a., petrovs v., Jakovļevs a., Urbaha M., bulanovs v., ozols i. bezpi-
lota lidaparāts. Latvijas patents Lv14965 (b), 20.05.2015.

 • Urbahs a., savkovs k., Urbaha M., ņesterovskis v., Carjova k., Urbaha J., 
kuļešovs n. Tērauda precīzijas pāru detaļu atjaunošanas paņēmiens. Lat-
vijas patents Lv14968 (b), 20.05.2015.

 • Urbahs a., savkovs k., Urbaha M., Rudzītis J. Metālisku izstrādājumu kar-
stumizturības paaugstināšanas paņēmiens. Latvijas patents Lv14967 (b), 
20.04.2015.

 • Urbahs a., banovs M., Urbaha M., Carjova k., Feščuks J. konstrukciju 
skrūvju un kniežu savienojumu kombinētais akustiskās emisijas un ultra-
skaņas kontroles paņēmiens. Latvijas patents Lv14971 (b), 20.04.2015.

 • Mironovs v., Lisicins M., Zemčenkovs v., Urbahs a. Ķemmveida instruments 
un tā izgatavošanas metode (Comb-type tool and its manufacturing me-
thod). Latvijas patents Lv14988 (b).
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1.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Urbahs, a., Rijkuris, g., savkovs, k. Corrosion and Wear Resistant nano-
structured Metal Coatings. in: proceedings of the aes-aTeMa 26th inter-
national Conference, ottawa, 2015, pp. 37–41. issn 978-1-927838-21

2. Urbahs, a., barovs, a. peculiarities of Calculating the Main performance 
Characteristic of the Remotely piloted “LaRidae” aircraft. in: Transport 
Means 2015: proceedings of the 19th international Conference, Lithuania, 
kaunas, october 22–23, 2015. kaunas: Technologija, 2015, pp.  474–477. 
issn 1822-296X

3. Urbahs, a., Carjova, k., Feščuks, J., stelpa, i. development of Theoretical 
Model for aircraft structural Health Monitoring by acoustic emission Me-
thod. in: Mechanika 2015: proceedings of the 20th international Confe-
rence, Lithuania, kaunas, april 23–24, 2015. kaunas: kaunas University of 
Technology, 2015, pp. 262–267. issn 1822-2951

4. Urbahs, a., Unbedahts, a. acoustic emission Method evaluation for High 
speed ship engines Condition Monitoring. in: Transport Means 2015: 19th 
international Conference, Lithuania, kaunas, 22–23  october, 2015. kau-
nas: Technologija, 2015, pp. 587–590. issn 1822-296X

5. Urbahs, a., Urbaha, M., savkovs, k., andrejeva, d. protective antifriction 
Multilayer Coating by ion-plasma sputtering development Technological 
process analysis. in: Mechanika 2015: proceedings of the 20th internatio-
nal Conference, Lithuania, kaunas, 23–24 april, 2015. kaunas: kaunas Uni-
versity of Technology, 2015, pp. 253–256. issn 1822-2951

6. Urbahs, a., Harbuz, Y., Urbaha, J. evaluating of damageability of Mate-
rials at Fatigue Loading based on signals of acoustic emission. in: Mec-
hanika 2015: 20th international scientific Conference, Lithuania, kaunas, 
23–24 april, 2015. kaunas: kaunas University of Technology, 2015, pp. 257–
261. issn 1822-2951

7. Urbahs,  a., andrejevs,  s. The problem of vibro-acoustic diagnostics of 
gas Turbine engine bearing Units. in: Mechanika 2015: 20th international 
scientific Conference, Lithuania, kaunas, 23–24 april, 2015. kaunas: kau-
nas University of Technology, 2015, pp. 268–271. issn 1822-2951 

2. att. aeronautikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas RTU
zinātniskajos rakstos
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8. Lācāne, M., Urbahs, a. noTaM Message Regarding Uas operation in Riga 
Flight information Region. in: Transport Means 2015: proceedings of the 
19th international Conference, Lithuania, kaunas, 22–23  october, 2015. 
kaunas: Technologija, 2015, pp. 734–738. issn 1822-296X

9. Hauka, M., paramonovs, J. airline and aircraft Reliability. Transport and 
Aerospace Engineering, 2014, no. 1, pp. 9–14. issn 2255-968X; doi: 10.7250/
tae.2014.002

10. Harbuz,  Y. aviācijas materiālu un konstrukciju noguruma bojājumu no-
vērtējums uz akustiskās emisijas signālu mērījuma pamata. promocijas 
darbs. Rīga: RTU, 2015, 174 lpp.

11. Hauka,  M. gaisa kuģu konstrukcijas inspekcijas plānošana. promocijas 
darbs. Rīga: RTU, 2015, 152 lpp.

12. blumbergs, i., kleinhofs, M. strength determination and prediction of de-
structive processes of composites. Aviation, 2015, 19(2), pp. 67–71.

13. pavelko, v. application of the nonlinear Model of a beam for investigation 
of interlaminar Fracture Toughness of Layered Composite. Key Engine-
ering Materials, 2015, vol. 665, pp. 273–276. issn 1662-9795; doi: 10.4028/
www.scientific.net/keM.665.273

14. Turko, v.  Principle of Local Zones Applied to Fatigue Prone Large-Scale De-
signs. Heinrich-bocking-str. 6-8 d-66121 saarbruken, deutschland: Lap 
Lambert academic publishing , 2015, 149 p. isbn 978-3-659-67497-6

2. bioMediCīnas inŽenieRZināTņU Un 
nanoTeHnoLoģiJU insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. phys. Jurijs deHTJaRs
adrese: ezermalas iela 6k, Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089383
e-pasts: bini@rtu.lv
Mājaslapa: http://bini.rtu.lv/

2.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

biomedicīnas 
inženierzinātņu un 
nanotehnoloģiju  

institūts

Medicīnas fizikas un 
inženierijas katedra

nanoinženierijas 
katedra

biotekstilmateriālu 
zinātniskās pētniecības 

laboratorija

biomedicīnas un nano- 
inženierijas zinātniskā 

laboratorija
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2.2. ZināTniskie viRZieni

Joma
 • biomedicīnas inženierzinātne un medicīnas fizika. 

virzieni
 • elektronu emisijas fizika un bioloģisko audu un materiālu elektronu spek-

troskopija (prof. J. dehtjars).
 • nanotehnoloģijas medicīnā (prof. J. dehtjars, asoc. prof. a. balodis).
 • bioloģisko audu un biomateriālu elektronu apakšsistēmas īpašības un uz-

vedība (prof. J. dehtjars).
 • bezkontaktu pozicionēšanas metodes lietošana medicīnā (prof. a. kataševs).
 • viedais tekstils biomehānikai (prof. a. kataševs).
 • Jaunu biomateriālu izstrāde un kompleksa pētniecība (vad. pētn. inga Ļa-

šenko).
 • inovatīvu bio- un ekomateriālu komercializācijas priekšnoteikumi (vad. 

pētn. i. Ļašenko).
Joma

 • Lietišķā mehānika (plūsmu enerģijas sistēmas, kompozītu un elastomēru  
mehānika,  roboti dabiskā vidē).

virzieni
 • elektronu spektroskopija kompozītu un polimēru agrīnas sabrukšanas di-

agnostikai (prof. J. dehtjars).
 • emisijas spektroskopija un datortomogrāfija materiālu bojājumu vizuali-

zācijai (asoc. prof. a. balodis).
Joma

 • Mašīnbūves tehnoloģijas (automatizētā projektēšana un ražošana,  kons-
trukciju un mašīnu drošums, nesagraujošā kontrole un diagnostika).

virzieni
 • elektronu emisijas un spektroskopijas lietojumi starojuma dozimetrijai 

(prof. J. dehtjars).
 • Refraktometri šķīdumiem (prof. J.  dehtjars sadarbībā ar dr. hab. inž. 

p. Šipkovu, LZa).

2.3. peRsonāLs

3. att. biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

 

Akadēmiskais
personāls

51%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

15%

Zinātnes tehniskais
personāls

4%

Zinātniskais
personāls

30%
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E2.4. pēTnieCības ReZULTāTi 

2.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi 

 • FP7 Era-Net – Euronanomed II projekts – institūta pārstāvis piedalījās ei-
ropas projektu konkursa organizēšanā.

 • Fp7 CosT Td1305 “improved protection of Medical devices against in-
fection”.

 • valsts pētījumu programmas projekts “Materiālu mehānisko mikro-, 
nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību” Y8085. 2.1 projek-
ta īstenošanas laiks no 01.10.2014. līdz 31.12.2017.; projekta vadītājs prof. 
J. dehtjars. 

 • LZp projekts nr. 491/2012 “vieda biofiltrācijas tehnoloģija” (2013.–
2016. g.); vadošais pētnieks prof. J. dehtjars.

 • esF projekts “Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides 
kvalitātes pētījumiem”, nr. 2013/0060/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/041 
RTU pvs id 1775. projekta īstenošanas laiks – 21 mēnesis (02.12.2013.–
31.08.2015.). projekta zinātniskā vadītāja L. bumbure. 

 • RTU projekts Zi 2014_5 “viedtekstila aprīkojums sportistu trenēšanas 
efektivitātes paaugstināšanai” (01.12.2014.–30.11.2015.); projekta zināt-
niskais vadītājs a. kataševs.

2.4.2. LīgUMdaRbi

 • Līgums nr. 7.3.27./id484-01.136 par ārpakalpojuma sniegšanu Zaļo tehno-
loģiju inkubatora pirmsinkubācijas pakalpojumu nodrošināšanai; līguma 
summa 2842,00 eUR (ar pvn).

2.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. grauda, d., kolodynski, a., belogrudova, i., bumbure, L., Rashal, i. Com-
bined effects of 50Hz electromagnetic Field and sio2 nanoparticles 
on oxidative stress in plant’s gametic Cells. Proceedings of the Latvi-
an Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Scien-
ces, 2015, vol.  69, iss.  3, pp.  82–86. issn 1407-009X; doi:  10.1515/pro-
las-2015-0012

2. katashev, a., Romberg, k., danielsson, a., saraste, H. application of 3d 
scanner for estimation of chest movement in scoliotic patients. IFMBE 
Proceedings, 2015, 48, pp. 63–66. 

3. bystrova,  a., dehtjars,  J., popov,  a., Coutinho,  J., bystrov,  v. Modified 
Hydroxyapatite structure and properties: Modeling and synchrotron 
data analysis of Modified Hydroxyapatite structure. Ferroelectrics, 2015, 
vol. 475, iss. 1, pp. 135–147. issn 0015-0193; doi:10.1080/00150193.2015.99
5580 

4. grauda, d., bumbure, L., Ļašenko, i., kataševs, a., dehtjars, J., Rashal,  i. 
amber particles as Living plant Cell Markers in Flow Cytometry. Proce-
edings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and 
Applied Sciences, 2015, vol. 69, pp. 77–81. issn 1407-009X; doi:10.1515/pro-
las-2015-0011
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5. bystrov, v., Coutinho, J., bystrova, a., dehtjars, J., pullar, R., poronin, a., 
palcevskis, e., dindune, a., alkan, b., durucan, C., paramonova, e. Com-
putational study of Hydroxyapatite structures, properties and defects. 
Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, vol. 48, no. 19, article number 
195302. issn 0022-3727; doi: 10.1088/0022-3727/48/19/195302

6. Ļašenko,  i., gaidukovs,  s., Rombovska,  J., gaidukova,  g. application of 
amber Filler for production of novel polyamide Composite Fiber.  Texti-
le Research Journal, 2015, pp.  1–13. issn 0040-5175; e-issn 1746-7748; 
doi: 10.1177/004051751562113

7. dehtjars, J. is nanomedicine just a fad or is it a necessary approach to im-
proving medical technologies? Edorium Journal of Biomedical Technology, 
2015, 1, pp. 1–3. article id: 100001b05Yd2015; doi:  10.5348/b05-2015-1-
ed-1

8. bystrova, a.v., dekhtyar, Y.d., popov, a.i., Coutinho, J., bystrov, v.s. Modi-
fied hydroxyapatite structure and properties: Modeling and synchrotron 
data analysis of modified hydroxyapatite structure. Ferroelectrics, 
2015, 475(1), pp. 135–147. doi: 10.1080/00150193.2015.995580

9. Merkulovs, d., dekhtyar, Y., vilitis, o., shipkovs, p., Merkulova, v. Cylindri-
cal cell-based refractometers to analyse biomedical liquids. IFMBE Proce-
edings, 2015, 50, pp. 16–19. doi: 10.1007/978-981-287-573-0_4

10. Merkulovs, d., dekhtyar, Y., vilitis, o., shipkovs, p., Merkulova, v. Cylindrical 
cuvette light refraction measurements technology to analyse biomedical 
liquids. IFMBE Proceedings, 2015, 45, pp. 298–301. doi: 10.1007/978-3-319-
11128-5_74

2.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • ar Latvijas slimnīcām un Radiācijas drošības centru radiācijas drošības jomā.
 • ar Latvijas kamaniņu sporta federāciju sportistu kustību izvērtēšanas jomā.
 • ar Karolinska Institutet skoliozes pacientu diagnostikas jomā.

institūta pārstāvis ir:
 • starptautiskā Medicīniskās un bioloģiskās inženierijas federācijā (IFMBE),
 • eiropas Medicīnas fizikas biedrību federācijā (EFOPM).

4. att. biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.

 

6

3

10

2

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Promocijas darbi

Raksti konferenču tēžu krājumos
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E2.6. inFRasTRUkTūRa

 • sākas pārcelšanās uz RTU Laboratorijas māju Ķīpsalā. 

2.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

studenti piedalās institūta zinātniskajos projektos. ap 40 % bakalaura, in-
ženiera un maģistra darbu ir saistīti ar institūta projektiem, ap 60 % – ar pētī-
jumiem, ko iniciējuši vai veic uzņēmēji. 

3. MaŠīnbūves TeHnoLoģiJas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis RUdZīTis
adrese: ezermalas iela 6k, 409. ist., Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089701
e-pasts: mti@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.tmf.rtu.lv/mti/

3.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

Mašīnbūves  
tehnoloģijas  

institūts

aparātu 
būvniecības  

katedra

Materiālu apstrādes 
tehnoloģijas katedra

datorizētās 
projektēšanas  

centrs

Metināšanas procesu 
automatizācijas 

zinātniskās pētniecības 
laboratorija

3.2. ZināTniskie viRZieni

 • Cietu ķermeņu virsmu kontakta mehānika.
 • Mašīnbūves tehnoloģijas un nanotehnoloģijas.
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3.3. peRsonāLs

5. att. Mašīnbūves tehnoloģijas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

3.4. pēTnieCības ReZULTāTi

3.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

starptautiskie projekti
 • esF projekts (pvs id 1373) “Mehānisko elementu virsmas un to iekšē-

jās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē” (vadītājs).
 • eRaF projekts (pvs id 1537) “industriālās tehnoloģijas prototipa iz-

strāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumiz-
turīgu pārklājumu iegūšanai” (izpildītājs).

 • eRaF projekts nr. 2014/0011/2dp/2.1.1.1.0/13/apia/viaa/005 (izpildī-
tājs).

 • esF projekts nr. 2013/0013/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/viaa/027 (izpildī-
tājs).

Latvijas projekti
 • iZM Top08-10 “virsmas raupjuma un plānu plēvju biezuma metrolo-

ģisko problēmu attīstība” (vadītājs).
 • iZM Top12-03 “plānu pārklājumu veidošana un metroloģija” (vadītājs).
 • LZp grants 09.1612 “Materiālu virsmu un makrostruktūras īpašību iz-

vēle” (vadītājs).
 • LZp grants 10.0009 “Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu na-

nostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģija” (izpildītājs).
 • LZp grants 110/2012.

RTU projekti
 • Zp-2009/31 “Mašīnu detaļu virsmu mikroģeometrijas telpisko para-

metru tehnoloģiskais nodrošinājums” (vadītājs).
 • Zp-2010/11 “Titāna uznešanas tehnoloģija lokanai metāla pamatnei 

vakuumā” (vadītājs).
 • Zp-211/08 “vairākslāņu pārklājuma veidošana metāla virsmu berzes 

koeficienta samazināšanai” (vadītājs).

 

 

Akadēmiskais
personāls

45%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

24%

Zinātnes tehniskais
personāls

13%

Zinātniskais
personāls

18%
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3.4.2. LīgUMdaRbi

 • L8068 ar sia Amidani ECO Technology (vadītājs).
 • L7993 ar sia Aplied Kinematics (vadītājs).
 • L8021 ar a/s Valmieras stikla šķiedra (vadītājs).

3.4.3. svaRīgākās pUbLikāCiJas

1. spriņģis, g., Rudzītis, J., avišāne, a., kumermanis, M., semjonovs, J., Lei-
tāns,  a. Wear problems of slide-Friction pair. Solid State Phenomena, 
2015, vol. 220–221, pp. 361–366. doi: 10.4028/www.scientific.net/ssp.220-
221.361

2. avišāne, a. The elastic deformation of Machine elements in Mechatro-
nics systems. Solid State Phenomena, 2015, vol. 220–221, pp. 177–181. issn 
1012-0394; e-issn 1662-9779; doi:  10.4028/www.scientific.net/ssp.220-
221.177

3. Torims, T., pikurs, g., Ratkus, a., Logins, a., vilcāns, J., Škļariks, s. develop-
ment of Technological equipment to Laboratory Test in-situ Laser Clad-
ding for Marine engine Crankshaft Renovation. Procedia Engineering, 2015, 
vol. 100, pp. 559–568. issn 1877-7058; doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.405

4. Logins,  a., Torims,  T. The influence of High-speed Milling strategies on 
3d surface Roughness parameters. Procedia Engineering, 2015, vol. 100, 
pp. 1253–1261. issn 1877-7058; doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.491

5. avišāne, a. Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elas-
tīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti. promocijas 
darbs. Rīga: RTU, 2015, 92 lpp.

6. Leitāns, a., boiko, i., Lungevičs, J., Mironovs, v. The influence of the Tech-
nological process on the surface Quality and Tribological properties of 
powder detail. Environment, Technology, Resources, 2015, vol. 1, pp. 116–
120. issn 1691-5402; e-issn 2256-070X; doi: 10.17770/etr2015vol1.202

7. Leitāns, a., Lungevičs, J. Mathematical Model of Friction Coefficient de-
termination for Lubricated surfaces. Environment, Technology, Resources, 
2015, vol. 1, pp. 121–124. issn 1691-5402; doi: 10.17770/etr2015vol1.227

 

2

9

1

7

1

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Promocijas darbi

Zinātniskas monogrāfijas

Raksti konferenču tēžu krājumos

6. att. Mašīnbūves tehnoloģijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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8. Lisicins, M., Mironovs, v., boiko, i., Lapkovskis, v. sandwich Wall Construc-
tions Made of perforated Metallic Materials. Agronomy Research, 2015, 
vol. 13, no. 3, pp. 662–670. issn 1406-894X

9. Leitāns,  a., Lungevičs,  J., Rudzītis,  J. investigation of Wear and Coeffi-
cient of Friction in sliding Friction pairs Using oil with additives. in: 19th 
international Reserch/expert Conference “Trends in the development of 
Machinery and associated Technology” (TMT 2015): proceedings, spain, 
barcelona, 22–23 July, 2015. Štamparija Fojnica, Fojnica (bosnia–Herzego-
vina): Faculty of Mechanical engineering in Zenica, escola Technica supe-
rior d`enginyeria industrial de barcelona, bahcesehir University istambul, 
2015, pp. 389–392. issn 1840-4944 

10. kromanis, a., ozoliņš, J., geriņš, ē., sergejevs, a. influence of Casting velo-
city on Mechanical properties and Macro-structure of Tin bronzes. Key En-
gineering Materials, 2015, vol. 674, pp. 81–87. issn 1662-9795; doi: 10.4028/
www.scientific.net/keM.674.81

11. Matīss, i. non-Contact Measurement of the Thickness and dielectric para-
meters of dielectric plates and shells. Latvian Journal of Physics and Tech-
nical Sciences, 2015, vol. 52, iss. 2, pp. 49–58. issn 0868-8257; doi: 10.1515/
lpts-2015-0011

12. Mironovs,  v., stankēvičs,  p., boiko,  i., Кольбе, М. Формирование 
металлических покрытий в импульсном электромагнитном поле. B: 
Технологии и оборудование механической и физико-технической 
обработки: Х Международная научно-техническая конференция 
“Современные методы и технологии создания и обработки 
материалов”, Беларусь, Минск, 16.–18. сентября, 2015. Минск: ФТИ 
НАН Беларуси, 2015, c. 312.–316. isbn 978-985-6441-45-8

13. Mironovs, v., stankēvičs, p., Tatarinovs, a., Zemčenkovs, v., boiko, i. Mec-
hanical and acoustical properties of bushings Made of Low-alloyed Ma-
terials and Used in brake systems of Transport vehicles. Materials Science 
and Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1 no. 012016. issn 1757-8981; e-issn 
1757-899X; doi:10.1088/1757-899X/96/1/012016

14. Leitāns,  a., bulaha,  n., Lungevičs,  J. Tribological properties of sputter 
deposited Carbon-Cupper Composite Films. in: baLTTRib 2015 viii inter-
national scientific Conference: proceedings, Lithuania, kaunas, 26–27 no-
vember, 2015. kaunas: aleksandras stulginskis University, 2015, pp. 68–72. 
issn 1822-8801

15. Mironovs,  v., boiko,  i., kolbe,  M. The application of the pulsed electro-
magnetic Field for Joining powder parts. Solid State Phenomena, 2015, 
vol. 220–221, pp. 864–870. issn 1662-9779; doi:  10.4028/www.scientific.
net/ssp.220-221.864

16. belyaeva, i. Combined deforming of sheet Materials with the Use of the 
pulsed Magnetic Field. promocijas darbs. Rīga: RTU, 2015, 162 lpp.

17. Matīss, i. Capacitance Measurement Techniques – A New Challenge. saar-
brücken: Lap LaMbeRT academic publishing, 2015, 244 lpp. isbn 978-3-
659-77991-6
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18. Leitāns, a., spriņģis, g., Rudzītis, J., semjonovs, J., berezins, g. determi-
nation of Coefficient of Friction for different oil additive Concentrations 
in automotive oil. in: Mechatronic systems and Materials 2014: selected 
papers, poland, opole, 7–10 July, 2014. opole: opole University of Techno-
logy, 2015, pp. 45–52. isbn 978-83-65235-06-0

19. spriņģis, g., Rudzītis, J., grīslis, a., Leitāns, a., strautmanis, g. The Calcu-
lation possibility of number of Rough surface peaks necessary for Wear 
determination. in: Mechatronic systems and Materials 2014: selected pa-
pers, poland, opole, 7–10 July, 2014. opole: opole University of Technology, 
2015, pp. 125–134. isbn 978-83-65235-06-0

3.5. inFRasTRUkTūRa

 • bezkontakta 3d profilometrs HIROX KH-7700. 
 • Cietības portatīvais mērītājs PROCEQ Eqvostat 3.

3.6. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • bakalauru studijās studenti tiek iepazīstināti ar jaunākajiem sasniegu-
miem virsmas raupjuma mērīšanā.

 • Maģistra studijās studenti gūst informāciju par virsmu kontaktmehānismu.

3.7. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

 • 09.12.2015. notika kopīgs seminārs projekta BIRTI ietvaros. piedalījās: 
 - Tauno Otto, Dean of Faculty of Mechanical Engineering,
 - Fjodor Sergejev, Head of Department of Materials Engineering,
 - Moonika Asu, Student Councellor,
 - Aili Kaevats, Assistant to Dean.

 • 17.02.2015. notika seminārs ar Tartu Universitātes pārstāvjiem par projek-
tu “nord pluss”. piedalījās 15 MTi darbinieki.

4. MeHānikas insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis vība
adrese: ezermalas iela 6, Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089473
e-pasts: Janis.viba@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.mi.rtu.lv/
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4.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

4.2. ZināTniskie viRZieni

 • vibro triecienu sistēmu analīze, optimizācija un sintēze (prof. J. vība).
 • objektu mijiedarbības ar fluīdu dinamikas analīze (prof. J. vība).
 • avāriju un negadījumu mehāniskās ekspertīzes (prof. J. vība).
 • Mašīnu un struktūru dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metodes 

(prof. J. auziņš).
 • Metodes un programmatūra nelineāru mehānismu MDOF sistēmu telpis-

ku svārstību pētīšanā (prof. J. auziņš).
 • objektu kustības fluīdos modelēšana (J. auziņš).
 • Metamodelēšanas un optimizācijas eksperimentālie projekti (a. Janušev-

skis).
 • objektu formas optimizācijas pētījumi (prof. a. Januševskis).
 • Mehānisku sistēmu parametru skaitliskās identifikācijas un optimizācijas 

metožu pilnveidošana (a. Januševskis).
 • elektrohidrauliskās mašīnas un tehnoloģijas. kavitācijas tehnoloģijas 

(prof. s. Cifanskis).
 • Zemūdens robotu konstrukciju sintēze (s. Cifanskis).
 • Šķiedru betonu tehnoloģijas un mehānika (prof. a. krasņikovs).
 • kompozītu materiālu galīgo elementu metodes lietojums plaisāšanas me-

hānikā (prof. a. krasņikovs).
 • Tekstila un betona kompozīta mehānikas tehnoloģijas (prof. o. kononova).
 • Muskuļu iekšējo mijiedarbību biomehānika (prof. i. Tipāns).
 • vibrāciju tehnoloģijas un tehnikas pētījumi (prof. b. grasmanis).
 • nelineārā dinamika, haoss, katastrofas un regulēšana (prof. M. Zakrževskis).
 • Metodes un teorija globālo bifurkāciju analīzei nelineārā dinamikā (prof. 

M. Zakrževskis).
 • augsti elastīgu materiālu mehānika (prof. v. gonca).

Mehānikas  
institūts

svārstību sistēmu 
nelineāro efektu 

zinātniskā  
laboratorija

Mašīnu un mehānismu 
dinamikas problēmu 

zinātniskā  
laboratorija

betona  
mehānikas  
zinātniskā  

laboratorija 

Mašīnbūvniecības  
un industriālā 

dizaina katedra

Teorētiskās  
mehānikas un 

materiālu pretestības  
katedra

siltumenerģētisko 
sistēmu  
katedra

industriālā dizaina 
un ergonomikas 

centrs

Mehānikas  
ekspertīžu  

centrs

Mehānikas institūta 
skaitļošanas  

centrs
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 • Mašīnu un mehānismu defektu nelineārā diagnostika (asoc. prof. v. be-
resņēvičs).

 • nelineāru svārstību sistēmu ierosmes un kustības sākuma noteikumu ie-
tekmes analīze (asoc. prof. v. Jevstignejevs).

 • kompleksu mehānisku struktūru parametriskā optimizācija (lekt. a. Meļ-
ņikovs).

 • sistēmu un produktu daudzkriteriālā novērtēšana ar pareto efektivitāti 
(doc. a. geriņa-ancāne).

 • elektromehānisku sistēmu automātiskās vadības sintēze (doc. J. kaņeps).

4.3. peRsonāLs

7. att. Mehānikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

4.4. pēTnieCības ReZULTāTi

4.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • projekts “Jaunie “gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm 
un transporta mašīnām”, vienošanās nr. 2013/025/1dp/1.1.1.2.0/13/apia/
viaa/019 (pvs id nr. 1758); zinātniskais vadītājs prof. a. krasņikovs.

 • EPICES EU Strategic Partnership Project. No. 2014-1-FR01-KA203-008560 
(PVS ID 1852) “european platform for innovation and Collaboration betwe-
en engineer students”; zinātniskais vadītājs prof. aleksandrs Januševskis. 

 • RTU zinātniskais projekts “augstās veiktstspējas zema rukuma nano-fib-
robetons ar kompozītām šķiedrām”, Zi-2014/6, id 1881, 2014.–11.2015; va-
dītājs a. krasnikovs.

4.4.2. LīgUMdaRbi

 • ekspertīzes atzinums sakarā ar metalogrāfiskās ekspertīzes noteikšanu, 
nr. 11151025015.

 • ekspertīzes atzinums dzinēja remonta darbos, nr. C33487812.

 

 

Akadēmiskais
personāls

43%Zinātni apkalpojošais 
personāls

5%

Zinātnes tehniskais
personāls

13%

Zinātniskais
personāls

39%
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 • ekspertīzes atzinums as LNK INDUSTRIES par lodveida ūdens krāna plī-
sumu.

 • atzinums par triecienviļņa ģeneratora tehniskās ekspertīzes noteikšanu, 
nr. 11151025612.

 • ekspertīzes atzinums sakarā ar sia BetonMax ražoto metāla starpsietu 
distanceru stabilitātes izturību slodzē.

4.4.3. paTenTi

 • Jānis vība, stanislavs noskovs, vitālijs beresņēvičs. Lv patents nr. 15038 
“vēja turbīnas darba režīma vadības paņēmiens un ierīce tā realizēšanai”.

 • Mārtiņš irbe, sandra veinberga, Mārtiņš greiškāns, dmitrijs Ribaks, Jānis 
dobelis, vitālijs beresņevičs, Jānis vība. Lv patents nr. 14978 “vienmasas 
vibrovesera uz elastīgas piekares darba režīma vadības paņēmiens”.

 • v. Lapsa, a. krasnikovs “Reinforced concrete screw-pile and technology for 
its formation”, p-15-128-2015.

 • v. Lapsa, a. krasnikovs “Reinforced concrete screw-pile”, p-15-129-2015.
 • v. Lapsa and a. krasnikovs “sandwiched external walls structure and buil-

ding technology”, Lv patents nr. 14946, 20.04.2015.
 • v. Lapsa and a. krasnikovs “Technological process for production splitting 

stone facing tiles and device for these process performing”, Lv patents nr. 
14943, 20.05.2015.

4.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. Janushevskis, a., Melnikovs, a., auzins, J. designing and optimization of 
new composite pallet. Special Issue – Int. J. of Structural Integrity (IJSI), 
2015, 27, pp. 115–120. available from: http://www.sciencedirect.com/scien-
ce/journal/08708312/27/2

2. Janushevskis, a., Melnikovs, a., Janusevskis, J. Robust shape optimization 
of Composite structure Using Metamodels. Engineering Optimization IV, 
Chapter 121. ©Taylor & Francis group, London, 2015, pp. 715–720. isbn 
978-1-138-02725-1 

3. Janushevskis, a., Melnikovs, a., auzins, J. investigation of Mechanical be-
havior and shape optimization of Roofing sheets Using Metamodels. Ma-
terials, Methods & Technologies, vol. 9, 2015, pp. 216–226. issn 1314-7269

4. Janushevskis, a., Melnikovs, a. optimization of trapezoidal sheeting pa-
rameters of roof subjected to different loading combination. in: digital 
proceeding of iCoCee – CappadoCia 2015, nevsehir, Turkey, 20–23 May, 
2015, pp. 1107–1115.

5. auzins, J., skukis, e. Robust optimization approach for mixed numerical/
experimental identification of elastic properties of orthotropic compo-
site plates. in: proceedings of the vi international Conference on Coup-
led problems in science and engineering, san servolo, venice, italy, 18–
20 May, 2015, pp. 859–870.

6.  auzins, J., eimanis, M. dynamical simulation and optimization of double-
helical aUv. in: MaRine 2015, Computational Methods in Marine engine-
ering vi, 15–17 June, 2015, Rome, italy, pp. 1128–1139.  

7. katerelos, d., krasņikovs, a., varna, J. variational Models for shear Modu-
lus of symmetric and balanced Laminates with Cracks in 90-Layer. Inter-
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national Journal of Solids and Structures, 2015, vol. 71, pp. 169–179. issn 
0020-7683; doi: 10.1016/j.ijsolstr.2015.06.017

8. Šahmenko, g., aispurs, s., krasņikovs, a. The Use of High performance Ce-
ment Composite in Renovation and Restoration of architectural elements 
of buildings Facades. Procedia Engineering, 2015, vol.  117, pp.  317–324. 
issn 1877-7058; doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.256 

9. Lapsa, v., krasņikovs, a., Lūsis, v., Lukašenoks, a. plastometry for the self-
Compacting Concrete Mixes. IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 2015, vol. 96, iss. 1, pp. 1–8. issn 1757-8981; doi: 10.1088/1757-
899X/96/1/012045 

10. auzins, J., Chate, a., Rikards, R., skukis, e. Metamodeling and robust mi-
nimization approach for the identification of elastic properties of compo-
sites by vibration method. ZAMM – Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2015, 
vol. 95, iss. 10, pp. 1012–1026. 

11. Haritonovs,  v., Tihonovs,  J., Zaumanis,  M., krasnikovs,  a. performance 
evaluation of high modulus asphalt concrete mixes. Materials Science and 
Engineering (MSE).

12. kononova, o., krasnikovs, a., stonys, R., sahmenko, g., vitols, R. investi-
gation of influence of nano-reinforcement on the mechanical properties 
of composite materiāls. Journal of Civil Engineering and Management, 
vol. 22, iss. 3, 2016, pp. 425–433

13. geriņa-ancāne, a., eiduka, a. Research of Recycling of absorbent Hygiene 
products (aHps). in: proceedings of the 20th international scientific Con-
ference “Mechanika-2015”, Lithuania, kaunas, 23–24 april, 2015. kaunas: 
kaunas University of Technology, 2015, pp. 87–91. issn 1822-2951

14. eiduka, a., geriņa-ancāne, a. analysis of products obtained from Recycled 
absorbent Hygiene products. in: proceedings of the 20th international 
scientific Conference “Mechanika-2015”, Lithuania, kaunas, 23–24  april, 
2015. kaunas: kaunas University of Technology, 2015, pp.  165–169. issn 
1822-2951

15. griscenko,  M., vitols, R. stator core vibration and temperature analysis 
of hydropower generation unit at 100 Hz frequency. Engineering for Rural 
Development, 2015, vol. 14, pp. 383–388. 

16. gonca, v., polukoshko, s., Lavendelis, e. Tuneable elastomeric vibration 
isolator. Engineering for Rural Development, vol. 14, 2015, pp. 389–395.

8. att. Mehānikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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17. viba,  J., Chaouki,  a., ozolins,  o., Cipruss, v. decomposition method for 
analysis of robot vertical vibration movement. Engineering for Rural Deve-
lopment, vol. 14, 2015, pp. 428–433. 

18. viba,  J., eiduks,  M. irbe,  M., double pendulum vibration motion in fluid 
flow. Engineering for Rural Development, vol. 14, 2015, pp. 434–439.

4.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība 

 • sadarbība ar bF ceļu un tiltu katedru (vad. pētn. v. Haritonovs). kopīgi 
projekti un publikācijas.

 • sadarbība ar bF būvražošanas katedru (profesors v. Lapsa, lektors v. Lū-
sis). kopīgi projekti un publikācijas.

 • sadarbība ar bF būvmateriālu institūtu (vad. g. Šahmenko). kopīgi pro-
jekti un publikācijas.

 • sadarbība ar Lulea Tehnisko universitāti (Zviedrija) (prof. J. vārna). kopīgi 
projekti un publikācijas.

 • sadarbība ar viļņas ģedimina tehniskās universitātes Termoizolācijas ins-
titūtu (direktors R. Stonys). kopīgi projekti un publikācijas.

 • sadarbība ar Tallinas Tehniskās universitātes kibernētikas institūtu (vad. 
pētnieks H. Herrmann). kopīgi pētījumi.

 • sadarbība ar neapoles Universitāti (itālija) projekta EPICES ietvaros – ar 
PhD S. Patalano (UNINA) un O. Veneri (Instituto Motori – CNR).

4.6. inFRasTRUkTūRa

 • iegādātas 12 licences Dassault Systemes visjaudīgākajai CAD/CAE prog-
rammatūrai PLM V6 (Catia, Simulia, Delmia, Enovia) pētniecībai un stu-
dentu apmācībai. 

 • iegādāta aparatūra un iekārta trieciena stiprības pētīšanai.
 • iegādāts ilgizturības pārbaudes stends.
 • iegādāts svārstību kustības pētīšanas stends.

4.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • studentu sadarbība, risinot reālas industrijas problēmas ar modernajiem 
datorizētās projektēšanas rīkiem, piemēram, RTU un neapoles Universitā-
tes studenti kopā strādā pie itālijas Instituto Motori (CNR) elektroskutera 
konstrukcijas pilnveides (prof. a. Januševskis).

 • bakalaura studiju lekciju kursā “inženiermehānikas problēmas” ieviestas 
jaunas tēmas, kas māca studentiem lietot zinātnisko, sistemātisko pieeju, 
analizējot neveiksmīgos inženiertehniskos risinājumus pēc Clifford Matt-
hews metodoloģijas (doc. M. griščenko). 

 • priekšmetā MTH206 “inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti” tika 
izstrādāti laboratorijas darbi, kuru pamatā ir pētījumu rezultāti tehnisko 
sistēmu vibro diagnostikas un identifikācijas jomā (autori – s. Cifanskis un 
v. beresņevičs). 
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E4.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi 

 • 2015. g. LZa F. Candera balva par sasniegumiem mehānikā a. krasnikovam.
 • 2015. g. a. krasnikovs ievēlēts par LZa akadēmiķi.
 • Latvijas betona savienības ikgadēja konference (2015. g. oktobris); līdzor-

ganizētājs – a. krasnikovs.
 • Latvijas nacionālās Mehānikas komitejas seminārs katra mēneša trešajā 

otrdienā.

5. TRanspoRTa insTiTūTs

direktors: profesors, Dr. sc. ing. Mareks MeZīTis
adrese: indriķa 8a (auto departaments – ezermalas iela 6k), Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089666
e-pasts: Mareks.Mezitis@rtu.lv
Mājaslapa: www.rtu.lv

5.1. insTiTūTa sTRUkTūRvienības 

5.2. ZināTniskie viRZieni

 • Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas (prof. v. popovs).
 • Tehnisko līdzekļu drošība vilcienu kustības regulēšanas sistēmās
 • (prof. M. Mezītis).
 • automobiļu un satiksmes ekoloģiskie aspekti (prof. M. Jansons, doc. 

J. kreicbergs, inž. J. Rudzītis, lekt. M. gailis).
 • dzelzceļa sliežu ceļa un ritošā sastāva mijiedarbība (asoc. prof. d. sergejevs).
 • auto satiksmes drošība un autopārvadājumi (doc. a. grīslis, doc. J. kreic-

bergs).
 • Transportlīdzekļu tehniskā ekspluatācija un remonts (doc. ē. vonda, doc. 

g. Zalcmanis, inž. J. Rudzītis, lekt. M. gailis).
 • standartu izstrāde dzelzceļa jomā (doc. J. eiduks).

Transporta  
institūts

dzelzceļa 
transporta  

katedra

dzelzceļa automātikas 
un telemātikas katedra

autotransporta  
pētījumu un 

profesionālās 
kompetences centrs

automobiļu  
katedra



276 

5.3. peRsonāLs

9. att. Transporta institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

5.4. pēTnieCības ReZULTāTi

5.4.1. svaRīgākie pēTnieCības pRoJekTi

 • LIFE Enviroment & Eco-Innovation programma “inovatīvi risinājumi dzelz-
ceļa trokšņu pārvaldībā” LiFe11 env/Lv/376 isRnM.

 • Interreg Central Baltic programma “Harmonized and Modernised Multi-
disciplinary Railway education” Cb207 edU-RaiL.

5.4.2. LīgUMdaRbi

 • L8167 konsultatīvais atzinums par piedevas AdBlue ietekmi uz atgāzu 
neit ralizācijas sistēmu.

 • L8127 pētījums “vieglo automobiļu ziemas riepu tehniskā stāvokļa analīze 
Latvijas ekspluatācijas apstākļos”.

5.4.3. paTenTi

 • 910,371. Заявка # 2015144515/11(0б8514) “Федеральный институт 
промышленной собственности”. Способ управления закрытием 
железнодорожного переезда.

5.4.4. svaRīgākās pUbLikāCiJas 

1. kreicbergs,  J., Makarchuk,  d., Zalcmanis,  g., grīslis,  a. City driving ele-
ment Combination influence on Car Traction energy Requirements. in: 
14th international scientific Conference “engineering for Rural develop-
ment””: proceedings, vol.  14, Latvia, Jelgava, 20–22  May, 2015. Jelgava: 
Latvia University of agriculture, 2015, pp. 272–277. issn 1691-3043

 

 

Akadēmiskais
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35%

Zinātni apkalpojošais 
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15%

Zinātniskais
personāls

16%
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2. Makarchuk, d., kreicbergs, J., grīslis, a., gailis, M. analysis of energies and 
speed profiles of driving Cycles for Fuel Consumption Measurements. in: 
14th international scientific Conference “engineering for Rural develop-
ment”: proceedings, Latvia, Jelgava, 20–22 May, 2015. Jelgava: Latvia Uni-
versity of agriculture, 2015, pp. 265–271. issn 1691-3043

3. Zalcmanis,  g., grīslis,  a., kreicbergs,  J. evaluation of social Legislation 
infringements for international Haulage Truck drivers involved in Road 
Transport accidents. in: 14th international scientific Conference “engine-
ering for Rural development”: proceedings, Latvia, Jelgava, 20–22  May, 
2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2015, pp.  283–289. issn 
1691-5976

4. gailis, M., pīrs, v. assessment of Compatibility of Fuel supply system po-
lymeric parts with bioethanol/gasoline blend e85. in: 14th international 
scientific Conference “engineering for Rural development”: proceedings, 
Latvia, Jelgava, 20–22 May, 2015. Jelgava: Latvia University of agriculture, 
2015, pp. 307–312. issn 1691-5976

5. kreicbergs, J., gailis, M. Uncertainties in eco-driving instructions and per-
ceptions about Fuel Consumption Reduction applying eco-driving Tech-
niques. in: Transport Means 2015: proceedings of the 19th international 
Conference, Lithuania, kaunas, 22–23 october, 2015. kaunas: Technologi-
ja, 2015, pp. 119–122. issn 1822-296X; e-issn 2351-7034

6. Leitāns, a., spriņģis, g., Rudzītis, J., semjonovs, J., berezins, g. determi-
nation of Coefficient of Friction for different oil additive Concentrations 
in automotive oil. in: Mechatronic systems and Materials 2014: selected 
papers, poland, opole, 7–10 July, 2014. opole: opole University of Techno-
logy, 2015, pp. 45–52. isbn 978-83-65235-06-0

7. spriņģis, g., Rudzītis, J., grīslis, a., Leitāns, a., strautmanis, g. The Calcu-
lation possibility of number of Rough surface peaks necessary for Wear 
determination. in: Mechatronic systems and Materials 2014: selected pa-
pers, poland, opole, 7–10 July, 2014. opole: opole University of Technology, 
2015, pp. 125–134. isbn 978-83-65235-06-0

8. Mezitis, M., nikolajevs, a. Level crossing algorithm optimization. in: Trans-
port Means 2015: proceedings of the 19th international Conference, Lit-
huania, kaunas, 22–23 october, 2015. kaunas: Technologija, 2015, pp. 356–
358.

9. baranovskii, a. a case study on eU interim railway noise modeling method 
adaptation. in: The 22nd international congress on sound and vibration, 
italy, 12–16 July, 2015. 

10. baranovskii, a., krukle, Z. Railway noise abatement on Latvian Railway. in: 
The 22nd international congress on sound and vibration, italy, 12–16 July, 
2015.

10. att. Transporta institūta zinātnisko publikāciju skaits 2015. gadā.
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11. baranovskis, a., Hofmanis, J. impact of wind turbine noise in Latvia. in: 
The 13th international Conference on information Technologies and Ma-
nagement 2015, Latvia, 16–17 april, 2015.

5.5. vieTēJā Un sTaRpTaUTiskā sadaRbība

 • eksperta atzinumi: Kemtrans Grupp, sia LDZ ritošā sastāva serviss, Trans-
porta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, as Swedbank 
P&C Insurance Latvijas filiāle, sia Kurbads un Ko, sia EURO-AUTO, sia Au-
tofavorīts, sia Witraktor, zvērinātu advokātu birojs Rode un Partneri, as 
Seesam Insurance Latvijas filiāle, ass Baltijas Apdrošināšanas Nams, sia 
Holzwerke Lubāna, iU Jānis un Janīna, sia Amserv Krasta, ass Baltikums.

 • sadarbībā ar pārnesumkārbu remonta rūpnīcu RECRO iepazīšanās, kon-
sultācijas par tehnoloģiskiem risinājumiem.

 • kopējas automobiļu tehniskās ekspluatācijas laboratorijas iekārtošana ar 
sia Robert Bosch.

 • sadarbībā ar vas Latvijas dzelzceļš atklāta jauna laboratorija – dzelzceļa 
tīkla fizikālās imitācijas modeļa laboratorija.

 • sadarbībā ar Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālē atklāta jauna laboratori-
ja – dzelzceļa mikrorprocesoru sistēmu inženierlaboratorija.

 • pētniecības rezultātu popularizēšana Latvijas radio 1, Radio SWH.
 • sadarbībā ar Csdd un sia Drošas braukšanas skola kopīgs 10 dienu zie-

mas autobraukšanas iemaņu un riepu tehniskā stāvokļa pētījums.
 • sadarbība ar sia Autodati studiju procesa informatīvajā nodrošinājumā 

(grāmatu ziedojums).
 • sadarbība ar Wayne State University un profesoru Mārci Jansonu iekšde-

dzes motoru pētnieciskā darbā, studentu apmācības procesa pilnveidē un 
attīstībā.

 • viesošanās Tartu dzīves Zinātņu augstskolā un sadarbības uzsākšana 
pētnieciskā procesa rezultātu nodošanā, kā arī pieredzes apmaiņa zināt-
nisko laboratoriju darbības nodrošināšanai.

5.6. inFRasTRUkTūRa 

 • Universāla digitāla datu savākšanas sistēma (LIFE+ projekta ietvaros).
 • iekšdedzes motoru vadības sistēma VEMS. Motora programmējama elek-

troniskās vadības sistēma ar devēju komplektu.
 • Motoru parametru reģistrācijas sistēma National Instruments Crio-9068 

ar pieciem mērīšanas moduļiem.
 • Kistler motora degšanas procesa spiediena datu reģistrēšanas sistēma ar 

devējiem dīzeļmotoram un piespiedu aizdedzi motoram.
 • Kistler degkameras spiediena devējs aizdedzes svecē.
 • vieglo automobiļu divstatņu pacēlājs.
 • vieglo automobiļu dubultšķēru veida pacēlājs.
 • Ultraskaņas gaisa padeves caurule Sonic Nozzle.
 • automobiļu motoru mobilais celtnis ar rokas vadību.
 • atslēdznieku instrumentu komplekti.
 • automobiļu lukturu mērījumiem piemērots luksmetrs.
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 • Mikroprocesoru centralizācijas prototips.
 • Mastech digitālie multimetri.
 • augstās precizitātes trokšņa un vibrācijas devēji. 
 • Zinātnes atbalsta programmas aprīkojums.

5.7. sTUdiJU Un ZināTnes MiJiedaRbība

 • pētījumu rezultāti par ekobraukšanu un degvielas un enerģiju patēriņu ie-
kļauti studiju priekšmetā “automobiļu teorija”.

 • ir izstrādāti mācību moduļi maģistra studijas līmenim “dzelzceļa savieto-
jamība, sertifikācija un drošība”.

 • studentu iesaistīšana ziemas braukšanas iemaņu pētniecībā kopā ar 
Csdd un sia Drošas braukšanas skolu. Rezultāti tiek izmantoti studiju 
priekšmetos “auto satiksmes drošība” (pamatkurss un speckursi) un “au-
tomobiļu teorija”.

 • informācija no pārnesumkārbu remonta rūpnīcas RECRO tiek nodrošināta 
studiju priekšmetos “automobiļu tehniskā ekspluatācija” un “automobiļu 
remonts”.

 • kopā ar Francijas, polijas, krievijas un Ukrainas universitātēm ir izstrādāts 
jauns maģistra mācību kurss “ātrgaitas dzelzceļš. ekspluatācija un infra-
struktūra”.

5.8. svaRīgākie noTikUMi, sasniegUMi

 • “Laia” studentu zinātnisko darbu konkursā – 1. vieta studentam naurim 
Zviedrim un 3. vieta Mārtiņam Šūpolam, darbu vadītāji – ēriks vonda, Jā-
nis Rudzītis.

 • organizēta un vadīta Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskā zi-
nātniskā konference.

 • Transporta institūts organizējis starptautisko tehnisko forumu “Latvijas 
dzelzceļš tuvākā un tālākā perspektīvā”.




