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ievads

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vecākā tehniskā universitāte Balti-
jas valstīs un otra lielākā universitāte Latvijā, kas veic zinātnisko pētniecību 
un piedāvā mācību programmas inženieru, tehnoloģiju, dabas un vides zi-
nātnēs, 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 
pieprasītām tehniskām un sociālām problēmām. Fundamentālo un lietišķo 
zinātnisko pētījumu gaitā uzkrātais zināšanu potenciāls pakāpeniski tiek 
realizēts uzņēmējdarbībā.

RTU zinātniskās darbības pamatā ir 6 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 struktūrvie-
nības: arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Būvniecības inženier-
zinātņu fakultāte, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, 
elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Mašīnzinī-
bu, transporta un aeronautikas fakultāte, Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte, e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgas 
Biznesa skola un Zinātniskā bibliotēka. RTU ir filiāles Cēsīs, Liepājā, dau-
gavpilī 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, 
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tādēļ RTU ir vadošās pozīcijās visās inženierzinātņu jomās, kā arī dabas un 
sociālajās zinātnēs Latvijā.

RTU 2016. gada zinātniskās darbības pārskats sastāv no divām daļām, tā 
apjoms ir 316 lappuses, un tas ietver 89 informatīvus attēlus.

Pirmajā daļā apkopota informācija par zinātnisko darbību RTU kopu-
mā, doti RTU darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi, galvenās funk-
cijas 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 vir-
zieniem, dalību konferencēs, par publikācijām, izdotajām monogrāfijām, 
īstenotajiem projektiem, inovāciju aktivitātēm un tehnoloģiju pārnesi, pa-
tentiem, aizstāvētajiem bakalaura, maģistra un promocijas darbiem un iegā-
dāto zinātnisko aparatūru.
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rtU Zinātniskās darbības  
2016. gada pārskata kopsavilkUms

1. kopsavilkUms Un attīstības plāni

RTU stratēģijas pamatmērķis ir nodrošināt Nacionālajā attīstības plānā 
2014.−2020.  gadam ietverto vadmotīvu realizēšanu – īstenot Latvijā “eko-
nomisko izrāvienu”. Rīgas Tehniskā universitāte sevi pozicionē kā vienu no 
Latvijas attīstības stūrakmeņiem, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai 
nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī jaunu produktu un pakalpo-
jumu radīšanu, kuri kalpo par pamatu Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei. RTU 
stratēģija sevī ietver būtiskākos uzdevumus RTU attīstībai laika posmā līdz 
2020. gadam, 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 uzdevumu, 
stratēģijā ir definēti trīs universitātes mērķi – kvalitatīvs studiju process, iz-
cila pētniecība, kā arī ilgtspējīgas inovācijas un komercializācijas darbības. 
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, starpdis-
ciplinaritāti, organizatorisko, finanšu un arī infrastruktūras efektivitāti. Šīs 
piecas horizontālās prioritātes RTU izmanto kā prizmu, lai caurskatītu tās 
mērķu realizāciju un nodrošinātu Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai 
starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, aug-
stāko 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 principiem, tiek no-
drošināta RTU stratēģijas realizācija un notiek ikgadēja sasniegto rezultātu 
analīze. 
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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 (Iz-
glītības un zinātnes ministrijas Zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecī-
ba Nr. 172039, izdota 2006. gada 17. janvārī).

RTU fakultātes un fakultātēm pakļautās struktūrvienības 2016. gadā:
1. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte:

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

2. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Būvniecības un rekonstrukcijas institūts;
 • Būvražošanas institūts;
 • Būvzinātnes centrs;

RTU Zinātniskās darbības 2016. gada 
pārskata kopsavilkums
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 • 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 ķīmijas 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 inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts;
 • Mašīnbūves tehnoloģijas institūts;
 • Mehānikas institūts;
 • Transporta institūts.

RTU filiāles atrodas daugavpilī, Liepājā, ventspilī un Cēsīs.
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s3. Ziņas par rtU Zinātniskās darbības 

reZUltātiem 2016. gadā

3.1. īstenotie pētīJUmU proJekti

Lai īstenotu RTU stratēģisko mērķi – veikt izcilu pētniecisko darbu  –, 
2016.  gadā augstskolas pētnieki iesaistījās vairāk nekā 200 dažādos pētīju-
mos. Nozīmīgākie starptautiskie pētījumi veikti “apvārsnis” (Horizon) 2020 
pamatprogrammā − 2016. gadā īstenoti 8 projekti, galvenokārt būvzinātnē 
un enerģētikas zinātnes nozarē.

2016.  gadā uzsākts jauns “apvārsnis 2020” programmas projekts “etna 
2020” jeb “eiropas Transporta tīklu alianse 2020”, šis projekts veicinās pētī-
jumus transporta drošības, loģistikas jomā, kā arī nodrošinās pētījumus par 
automatizētām transporta sistēmām un infrastruktūru.

Iepriekšējos gados uzsāktajos nacionālā finansējuma valsts pētījumu 
programmu (vPP) un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) grantu projektos tiek 
sasniegti gaidītie rezultāti – zinātniskās publikācijas, tautsaimniecībai nozī-
mīgi pētījumi. vislielāko ieguldījumu nacionālajos pētījumos RTU sniegusi, 
vPP “LaTeNeRgI” ietvaros veicot pētījumus inovatīvas energoelektronikas 
tehnoloģijas energoefektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, kā arī 
vPP “IMIS²” ietvaros veicot nozīmīgus pētījumus nanotehnoloģiju un nano-
kompozītu materiālu jomā.

2016. gadā Rīgas Tehniskā universitāte iesaistījās jaunā klimata zināšanu 
un inovāciju kopienā Climate KIC. Tā ir eiropas lielākā publiskā un privā-
tā sektora inovāciju partnerības kopiena, ko veido dinamiski uzņēmumi 
un akadēmiskas institūcijas, kuru darbība ir saistīta ar klimata pārmaiņu 
mazināšanu. 

RTU aktīvi iesaistījusies arī eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1.1. 
pasākuma “atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompeten-
ces centru ietvaros” projektos. Tajos, sadarbojoties ar komersantiem, RTU 
zinātnieki attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas, lai paaugstinātu uzņē-
mumu konkurētspēju un veicinātu pētniecības un rūpniecības sektora sa-
darbību. RTU realizē projektus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
jomā, elektronikas tehnoloģijas jomā.

Uzsākti jauni pētījumi, sadarbojoties ar Ukrainas zinātniekiem, jaunu 
organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrādē, un tos at-
balsta Latvijas–Ukrainas sadarbības programma. 

Lai veicinātu RTU pētījumu starpdisciplinaritāti, 2016. gadā universitāte 
izsludināja jaunu iekšējo projektu konkursu, kura rezultātā tika atbalstīti 6 
starpfakultāšu pētniecisko grupu projekti katrā no RTU pētniecības platfor-
mām. Projektu īstenošanas laikā, 12 mēnešos, sadarbībā ar komersantiem 
tiks izstrādāti inovatīvi produkti un tehnoloģijas. 
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3.2. Zinātniskās pUblikāciJas

2016.  gadā publicētas 924 anonīmi recenzētas RTU zinātnieku publi-
kācijas, 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 kompā-
niju datubāzēs. atskaites gadā citējamības datubāzēs ISI Web of Knowled-
ge un Scopus indeksētas 353 RTU publikācijas. 2016. gadā RTU zinātnieki 
sagatavojuši 7 zinātniskās monogrāfijas.  

 

426

282

169

32

10

7

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Promocijas darbi

Nodaļas zinātniskajās monogrāfijās

Monogrāfijas

1. att. rtU publikāciju skaits 2016. gadā.

2016. gadā iznākuši izdevuma RTU Zinātniskie raksti 16 krājumi (pa-
visam 173 raksti), no kuriem 15 ir angļu valodā. visi krājumi ir indeksēti 
EBSCO un ProQuest datubāzēs, un 14 no tiem atreferēti krievijas Zināt-
niskās un tehniskās informācijas institūta VINITY datubāzē. Žurnāls En-
vironmental and Climate Technologies ir indeksēts Scopus datubāzē. RTU 
ir starptautiskās aģentūras CrossRef biedrs, un tas 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 piekļuves izdevniecība De Gruyter Open, un to teksti lasā-
mi brīvpieejā izdevniecības mājaslapā. RTU zinātniskais personāls arhivē 
visu savu publikāciju metadatus RTU publikāciju reģistrā oRTUS, un šiem 
tekstiem ir nodrošināta atvērtā piekļuve saskaņā ar attiecīgā izdevuma au-
tortiesību politiku. 

dati par RTU zinātnieku publikācijām tiek analizēti pēc žurnālu ietek-
mes faktora, pēc sadarbības ar Latvijas un starptautiskajām institūcijām un 
pēc to citējamības. dati par pētnieku publikācijām ir viens no noteicošiem 
kritērijiem RTU struktūrvienību un pētnieku darba vērtēšanā. 
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3.3. aiZstāvētie promociJas, maģistra Un 
bakalaUra darbi

2016. gadā RTU ir aizstāvēti 1442 bakalaura un 789 maģistra darbi.
RTU 2016.  gadā ir aizstāvētas 50 doktora disertācijas. aizstāvēto 

disertāciju skaits RTU promocijas padomes zinātnes nozarēs:
 • būvzinātnes nozarē – 5;
 • informācijas tehnoloģijas nozarē – 7;
 • elektronikas un telekomunikāciju nozarē – 6;
 • elektrotehnikas nozarē – 3;
 • enerģētikas nozarē – 5;
 • ķīmijas inženierzinātnes nozarē – 5;
 • ķīmijas nozarē – 2;
 • materiālzinātnes nozarē – 3;
 • transporta un satiksmes zinātnes nozarē – 5;
 • vadībzinātnes nozarē – 5;
 • vides zinātnes nozarē – 4.

RTU doktorantu skaita dinamika no 2006. gada līdz 2016. gadam atspo-
guļota 2. attēlā.

3.4. iZgUdroJUmi

2016.  gadā Latvijas Patentu valdē ir iesniegti 24 Latvijas patentu 
pieteikumi, tātad 2016.  gadā universitātes pētnieki, noformējot savu iz-
strādņu tiesisko aizsardzību, saglabājuši aptuveni 2015.  gada līmeni. Pēc 
Latvijas Patentu valdes informācijas, neskatoties uz relatīvi nelielo patentu 
pieteikumu skaitu, RTU joprojām ieņem augstu vietu Latvijā pēc nacionā-
lo patentu pieteikumu skaita. Latvijas Patentu valdē Latvijas un ārzemju 
pieteicēji 2016. gadā iesnieguši 113 patentu pieteikumus, no tiem ap 21 % ir 
RTU zinātnieku devums. Savukārt izsniegto patentu skaits, pamatojoties uz 

2. att. rtU doktorantu skaita dinamika no 2007. gada līdz 2016. gadam. 
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nacionālajiem pieteikumiem, ir 68 patenti, no kuriem RTU patenti veido ap-
tuveni 10 %. Patentu pieteikumu skaitu samazinājumu izsauca eiropas fondu, 
ka arī citu pētnieciskā darba finansējuma avotu atbalsta trūkums. 

aizvadītajā gadā tika saņemti 7 eiropas patenti, kas vairākkārt pār-
sniedz pēdējo trīs gadu laika sasniegumus. eiropas patentu saņēmēji ir 
līdzautori no vairākām RTU fakultātēm: no Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes – 4 eiropas patentiem, Mašīnzinību, transporta un aero-
nautikas fakultātes  – 2  eiropas patentiem un Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes – arī 2 eiropas patentiem. Par 5 eiropas patentu pieteikumiem 
tika saņemti pozitīvi ekspertīzes lēmumi (Intention to grant European Pa-
tent). kopumā pēdējos četros gados RTU saņēma 10 eiropas patentus.

aktīvākie Latvijas Republikas patentu pieteikumu iesniedzēji:
 • Būvniecības inženierzinātņu fakultāte – 8 pieteikumi,
 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte – 7 pieteikumi,
 • enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte – 5 pieteikumi,
 • Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte – 4 pieteikumi,
 • elektronikas un telekomunikāciju fakultāte – 3 pieteikumi,
 • Inženierekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Starptautisko 

programmu nodaļu – 1 pieteikums.
2016. gadā saņemti 7 Latvijas patenti, no tiem:

3. att. rtU uzturēto patentu dinamika no 2011. gada līdz 2016. gadam.
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4. att. rtU patentu dinamika no 2011. gada līdz 2016. gadam.
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 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei – 4 patenti,
 • Būvniecības inženierzinātņu fakultātei – 2 patenti,
 • enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei – 1 patents,
 • Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei – 1 patents.

3.5. apbalvoJUmi Un sasniegUmi Zinātnē

Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferences 
plenārsēdē goda nosaukumu “RTU gada zinātnieks 2016” saņēma RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas insti-
tūta vadošais pētnieks Phd kārlis agris gross. 

goda nosaukumu “RTU gada jaunais zinātnieks” 2016.  gadā saņēma 
RTU elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju 
institūta docents Sandis Spolītis.

goda nosaukums “RTU gada jaunā zinātniece” 2016.  gadā tika 
piešķirts Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūta vadošajai pētniecei kristīnei Šalmai-ancānei.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieces kristīne Šalma-ancāne un Jev-
geņija Lugiņina par pētījumiem materiālzinātnē saņēma kosmētikas uzņē-
muma “L'oréal” Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē”. 

Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektronikas fakultātes 
elektroapgādes katedras profesoram Dr.  sc.  ing.  Jānim Rozenkronam tika 
piešķirta 2016. gada alfrēda vītola balva par izcilu devumu enerģētikā, šo 
balvu pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmija un aS “Latvenergo”.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fa-
kultātes organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta zinātniskajam asistentam 
kristeram ozolam tika piešķirta jauno zinātnieku balva “Sudraba pūce” 
un 1000 eiro naudas prēmija aS “grindeks” un Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas rīkotajā balvas pasniegšanas ceremonijā. Jaunajam zinātniekam balva 
piešķirta par jauna fluorescentu savienojuma iegūšanu. To nākotnē varētu 
izmantot, lai pētītu dNS un tā mijiedarbību ar fermentiem. 

Rīgas Tehniskās universitātes rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un 
RTU arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes profesors Jānis krastiņš 
saņēma 2016. gada Ministru kabineta balvu. L. Ribickis augsto valsts apbal-
vojumu saņēma par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā 
inženierzinātņu jomā, savukārt J. krastiņš – par nopelniem arhitektūras un 
pilsētvides pētījumos un nozīmīgu monogrāfiju izdošanu.

Izcilā Latvijas zinātnieka, organiskās sintēzes institūta dibinātāja un tā 
pirmā direktora Solomona Hillera vārdbalvu, kuru kopš 2014. gada jauna-
jiem ķīmijas zinātņu doktoriem konkursā piešķir aS “olainfarm” sadarbībā 
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības 
fondu, 2016. gadā saņēma Latvijas organiskās sintēzes institūta darbiniece 
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Dr. chem. Liene grigorjeva. viņa balvu saņēma par promocijas darbu “C–
heteroatoms saites izveidošana Luisa skābes katalizētās aliliskās aizvieto-
šanas reakcijās”. viņa darbu izstrādāja RTU Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes profesora aigara Jirgensona vadībā.

Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakul-
tātes dekāns profesors Jurģis Poriņš saņēma prestižo inženiera Jāņa Lintera 
fonda apbalvojumu par nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā, 
studentu sagatavošanā un ieguldījumu zinātnē. 

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 
fakultātes asociētais profesors dijs Sergejevs saņēma vaS “Latvijas dzelz-
ceļš” balvu par mūža devumu Latvijas dzelzceļa transporta attīstībā. d. Ser-
gejevs kopš 1965. gada savas zināšanas un darbu veltījis dzelzceļa izglītības 
un zinātnes nozares attīstībai. viņš ir viens no RTU dzelzceļa transporta 
institūta izveidotājiem, un viņa vadībā izglītojušies vairāki simti dzelzceļa 
nozares inženieru. 

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu konstrukciju institūta vadošais 
pētnieks kaspars kalniņš un datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fa-
kultātes zinātniskais asistents inženieris kārlis Berkolds saņēma “Iedvesmas 
balvas”, ko piešķir jauno līderu organizācija “JCI Latvia” sadarbībā ar inicia-
tīvu “Iedvesma” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Rīgas Tehniskās universitātes profesors anatolijs Borodiņecs un docente 
Jeļena Tihana par pētniecisko darbu ēku energoefektivitātes jomā saņēma 
Latvijas Zinātņu akadēmijas, aS “Latvijas gāze” un RTU attīstības fonda 
balvas. RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta profesors a. Bo-
rodiņecs ieguva aS “Latvijas gāze” galveno balvu nominācijā “Zinātnie-
kiem par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās nozarēs” 
par viņa izstrādāto un sekmīgi realizēto jauno pētījumu un studiju virzie-
nu “Modernās nulles enerģijas ēkas”. RTU pētniecei Jeļenai Tihanai balva 
piešķirta par promocijas darbu “apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi 
pie zemas temperatūras siltuma avotiem”. Jaunā zinātniece izpētījusi telpu 
apkures iespējas, izmantojot sienā iebūvētus sildelementus. 

Rīgas Tehniskās universitātes docente Ināra Laube un jaunā zinātniece 
kamila gruškeviča ieguvušas eiropas apkures, ventilācijas un gaisa kondi-
cionēšanas federācijas (ReHva  – Federation of European Heating, Venti-
lating and Air-conditioning Associations) balvas. ReHva ir vadošā eiropas 
inženieru apvienība, kurā iesaistījušies vairāk nekā 100 000 profesionāļu no 
27 eiropas valstīm. Šī federācija apvieno zinātniekus un nozares praktiķus, 
lai attīstītu ēku būvniecības un komunikāciju tīklu tehnoloģijas. Ik gadu 
federācija apbalvo jomas profesionāļus par sasniegumiem izglītības, dizaina 
un tehnoloģiju kategorijās. 

astoņi Rīgas Tehniskās universitātes jaunie zinātnieki saņēma vernera fon 
Sīmensa izcilības balvu, kas apliecina viņu veikto pētījumu nozīmību un iespē-
jas tos praktiski pielietot, lai veicinātu cilvēka dzīves kvalitāti. “Siemens” balvu 
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maģistra darbu kategorijā saņēma oskars Bormanis, Poļina Ivanova, agnese 
Skujevska, Renārs Millers un Mārtiņš Miezis. Promocijas darbu kategorijā ap-
balvojumu ieguva Jānis Latvels, dmitrijs Merkulovs un Sandis Spolītis.

Rīgas Tehniskās universitātes dibinātais viedā tekstila uzņēmums “eHo 
Textiles” Somijas jauno uzņēmumu festivālā Upgraded Life Festival saņēmis 
balvu kā daudzsološākais jaunais uzņēmums. “eHo Textiles”, izmantojot 
īpaši izstrādātu tehnoloģiju viedā apģērba radīšanai, ražo apģērbu cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem ķermeņa kustību kontrolei un sekmīgākam treni-
ņu un rehabilitācijas procesam. Uzņēmuma izstrādātie spiediena un stiepes 
sensori ir oriģināli veidotas adītas struktūras, kas jūt spiediena un stiepes 
slodzi. Izmantojot komerciālas adāmmašīnas, tos var ieadīt kā dizaina ele-
mentus, tādējādi tie kļūst par integrētu apģērba vai zeķu daļu. Šādus senso-
rus var viegli pielāgot nepieciešamajiem modeļiem, formām un izmēriem.

Profesora M. Turka grupa (MLĶF) par pētījumu “Sēra dioksīda iz-
mantošana augstas pievienotās vērtības produktu sintēzē” un profesora g. 
Mežinska grupa (MLĶF) par pētījumu “Jauns materiāls un tehnoloģija sau-
les enerģijas kolektoriem” saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta 
atzinības rakstus par 2016. gada sasniegumiem lietišķajā zinātnē. 

Profesors M. Turks (MLĶF) saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas gus-
tava vanaga balvu ķīmijas zinātnēs par darbu kopu “Jaunu metožu un pro-
duktu izstrāde bioorganiskajā un heterociklisko savienojumu ķīmijā”.

4. pārskats par saņemto finansēJUmU 
Zinātnē Un tā iZlietoJUmU

RTU saņemtais zinātnes un pētniecības kopējais finansējums 2016. gadā 
bija 9 052 803 eUR. 

2016.  gadā RTU saņemtā zinātnes finansējuma struktūra atspoguļota 
5. attēlā.

5. att. rtU finansējuma avoti pētniecības darbu veikšanai 2016. gadā, eUr.

Valsts budžeta
finansējums

1 861 217

Zinātniskās darbības 
bāzes finansējums

5 137 136

Ieņēmumi no
līgumdarbiem

759 095

Ārvalstu
finansējums

1 237 001
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2015.  gadā valsts budžeta finansējums palielinājās modeļa “Zinātnis-
kās darbības attīstības finansējums augstskolās (2.  pīlārs – snieguma fi-
nansējums)” 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 pīlā-
riem, no kuriem otrais paredz finansējumu augstskolām par sasniegtajiem 
rezultātiem. Šogad kopumā 6,5 miljoni eUR piešķirti 14 augstskolām un 
koledžām, kas visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā 
studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starptautiskus pētniecības 
projektus un sadarbojušās ar uzņēmējiem.1

augstskolu snieguma finansējuma rezultatīvo rādītāju analīze liecina, ka 
vairākās pozīcijās līderis ir Rīgas Tehniskā universitāte. RTU ieguva procen-
tuāli lielāko augstskolu snieguma finansējumu – 2 187 869 eUR (34 % no 
kopējā finansējuma)2. 

RTU izpildītais zinātnisko darbu apjoms pārskata gadā: 
 • lietišķie pētījumi – 78 %, 
 • fundamentālie pētījumi – 17 %,
 • eksperimentālās izstrādnes – 5 %.

kā redzams 6. attēlā, pārsvars zinātnisko darbu apjoma sadalījumā pa 
zinātnes nozarēm ir inženierzinātnēm.

1 Izglītības un zinātnes ministrija. Zinātniskās darbības attīstības finansējums augstskolās 
(2.  pīlārs) [tiešsaiste]. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2014 [skatīts 2017. gada 
25.  maijā]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izgliti-
bas-finansesanas-modelis/zinatniskas-darbibas-attistibas-finansejums-augstskolas-2-pilars.

2 Izglītības un zinātnes ministrija. Snieguma finansējuma rezultatīvo rādītāju analīze 
[tiešsaiste]. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2016 [skatīts 2017. gada 25.  maijā]. Pie-
ejams: http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-finansesa-
nas-modelis/zinatniskas-darbibas-attistibas-finansejums-augstskolas-2-pilars/2016-gads.

6. att. rtU izpildīto zinātnisko darbu apjoma sadalījums  
pa zinātņu nozarēm 2016. gadā. 
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s5. Zinātniskās darbības bāZes 

finansēJUms

Latvija ir noteikusi kvantitatīvo mērķi – līdz 2020. gadam palielināt pēt-
niecībā un attīstībā ieguldīto finansējumu 1,5 % apmērā no Latvijas iekšze-
mes kopprodukta (IkP). Pašreizējā brīdī finansējums pētniecībā ir krietni 
zem 1 % no Latvijas IkP.3

viens no valsts finansēšanas avotiem zinātnei ir zinātniskās darbības bā-
zes finansējums, kuru Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu no valsts 
budžeta līdzekļiem piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zi-
nātniskajām institūcijām. Bāzes finansējums tiek piešķirts kopš 2006. gada. 

Ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1316, kas nosaka kārtību, 
kādā aprēķina un no valsts budžeta līdzekļiem piešķir bāzes finansējumu 
zinātniskajām institūcijām.

Rīgas Tehniskās universitātes piesaistītā zinātniskās darbības bāzes fi-
nansējuma struktūra:

 • zinātniskais personāls (pētnieks, vadošais pētnieks, zinātniskais asis-
tents) – 2 475 032 EUR,

 • zinātnes apkalpojošais un tehniskais personāls – 1 140 965 EUR,
 • attīstības koeficients 1,34 (projekti, līgumdarbi, publikācijas, aizstāvētie 

promocijas un maģistra darbi) – 1 128 563 EUR.

7. att. iZm piešķirtā zinātniskās darbības bāzes finansējuma rtU atspoguļojums  
pēc iesniegto rādītāju pienesuma, eUr.

3 Bāliņa, S. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 
2011. 7 lpp. ISBN 978-9934-8148-6-0.

 
Attīstības koeficienta

piesaistītais finansējums
1 128 563 

Zinātnes apkalpojošā 
un tehniskā 

personāla piesaistītais 
finansējums

1 140 965 

 

Zinātniskā personāla
piesaistītais finansējums

2 475 032 
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kopš 2012. gada Rīgas Tehniskā universitāte ir apstiprinājusi nolikumu 
“Zinātniskās darbības bāzes finansējuma sadales metodika RTU struktūr-
vienībām”, kas paredz bāzes finansējuma pārdali RTU struktūrvienībām, 
balstoties uz rezultatīvajiem rādītājiem par pēdējiem trim gadiem: publi-
kācijām, patentiem, zinātnei piesaistītā finansējuma, aizstāvētajiem pro-
mocijas 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
Stabilai, kvalitatīvai un optimālai energoapgādes sistēmu darbībai RTU 

pēta un attīsta kontroles, diagnostikas, vadības, analīzes un prognozēša-
nas tehnoloģijas un instrumentus. Tiek izstrādātas diagnostikas metodes 
elektrotīkliem, transformatoriem un elektriskiem dzinējiem, pusvadītāju 
pārveidotāji elektriskai piedziņai, degšanas procesu kontroles tehnoloģijas 
siltumenerģijas ražošanas iekārtām.

 Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki “enerģijas un vides” pētniecības 
platformā attīsta tehnoloģijas un risinājumus, kas saistīti ar elektroapgādes, 
siltumapgādes un transporta energoapgādes sistēmu un to elementu stabilas, 

8. att. pēc 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
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kvalitatīvas un optimālas darbības nodrošināšanu; atjaunojamiem energo-
resursiem, to pārveidošanas un uzkrāšanas tehnoloģijas lietojumu elektro-
apgādē, siltumapgādē un transportā; energoapgādes ķēdēm, t. i., ražošanas, 
piegādes un patēriņa sektoru energoefektivitāti; klimata tehnoloģiju energo-
apgādes ietekmes uz vidi samazināšanu; energosistēmu analīzi un plānoša-
nu, ievērojot tehniskos, vides un sociālekonomiskos aspektus.

Platformas kontaktpersonas:
Oskars Krievs – enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
oskars.krievs@rtu.lv, āzenes iela 12/1–206, Rīga
Diāna Žalostība – enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
diana.zalostiba@rtu.lv, āzenes iela 12/1–307, Rīga

2. pilsētas Un attīstība
atsevišķi izcili, bet savstarpēji nesaistīti pilsētvides uzlabošanas pa-

sākumi nespēj uzlabot pilsētas kā vienotas sistēmas kvalitāti. Tāpēc Rīgas 
Tehniskās universitātes dažādu jomu pētnieku darbu apvienošana vienotā 
platformā ir īpaši nozīmīga. Pilsētu perspektīvo jautājumu risināšanai RTU 
zinātnieki attīsta vairākus virzienus. Tie ir: kultūrvēsturiskās vides sagla-
bāšana, pilsētvides kvalitātes attīstība, enerģijas un siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšana, jaunāko tehnoloģiju izmantojums plānošanā 
un prognostikā, sociāli ekonomisko faktoru ievērtēšana pilsētplānošanā. 

Ilgtspējīga pilsētu attīstība, kas spēj nodrošināt ilglaicīgu dzīves vides 
kvalitāti, ir daudzu nozaru mērķis. Tās pamatā ir iekļaujoša un visaptveroša 
vīzija, piemērota integrēta plānošana un pārredzama pārvaldība.

Platformas kontaktpersonas:
Sandra Treija – arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte 
sandra.treija@rtu.lv, Ķīpsalas iela 6–402, Rīga
Kristīna Tihomirova – Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
kristina.tihomirova@rtu.lv, Paula valdena iela 1–204, Rīga

3. informāciJas Un komUnikāciJU tehnoloģiJas
Rīgas Tehniskās universitātes RTU pētījumu platforma “Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas” ir izveidota, lai attīstītu pētījumus informācijas 
tehnoloģiju nozarē. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez elektroniskām 
ierīcēm, programmatūras to vadīšanai un datu pārraides, tāpēc pētījumi 
šajā platformā ir aktuāli praktiski visās tautsaimniecības nozarēs.

Galvenās darbības jomas:
 • e-studiju sistēmas lietojamības izpēte un jaunu e-studiju tehnoloģiju, 

metožu un sistēmu izstrāde;
 • lietu interneta un liela apjoma datu pārvaldes un apstrādes pētījumi;
 • informācijas pārraides energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu 

izstrāde;
 • pētījumi IkT lietojumiem valodniecībā;

 

MLĶF EEF BIF DITF MTAF IEVF ETF ETHZF APF

Publikācijas + patenti Finansējums Promocijas darbi
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 • viedo pilsētu un reģionu tehnoloģiju izstrāde un jaunu e-pakalpojumu 
radīšana dzīves kvalitātes paaugstināšanai;

 • kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju izpēte un izstrāde, balstoties un ino-
vatīvām ātrdarbīgo optisko pārraides sistēmu tehnoloģijām;

 • visaptveroši datu apstrādes pētījumi izkliedētās sarežģītās vidēs;
 • visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to in-

tegrācijai;
 • augstas veiktspējas signālapstrāde un ātrie pārveidojumi;
 • nākamās paaudzes radiofrekvenču un mikroviļņu sakaru sistēmu izstrāde;
 • transporta sistēmu komunikāciju sistēmu un informācijas kompleksās 

apstrādes pētījumi.
Platformas kontaktpersonas:
Alla Anohina-Naumeca – datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte 
alla.anohina-naumeca@rtu.lv, daugavgrīvas iela 2–545, Rīga
Jurģis Poriņš – elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
jurgis.porins@rtu.lv, āzenes iela 12–209, Rīga
Bruno Žuga – e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte 
bruno.zuga@rtu.lv, kronvalda bulv. 1–111, Rīga

4. transports
Rīgas Tehniskās universitātes pētījumu platforma “Transports” ir izveido-

ta, lai attīstītu starpdisciplinārus pētījumus transporta nozarē. RTU pētījumi 
šajā virzienā saistīti ar transporta drošības un energoefektivitātes paaugstinā-
šanu, kā arī dažādu transporta infrastruktūras problēmu risināšanu.

Galvenie pētījumu virzieni:
 • energoefektīvs un drošs auto un dzelzceļa transports;
 • drošs un ekonomiski efektīvs aviotransports;
 • efektīva transporta infrastruktūra;
 • uzticamas un drošas transportlīdzekļu un transporta infrastruktūras 

tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes.
Platformas kontaktpersonas:
Aleksejs Kataševs – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte 
aleksejs.katasevs@rtu.lv, P. valdena iela 1–207, Rīga
Guna Čivčiša – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte 
guna.civcisa@rtu.lv, viskaļu iela 36–513, Rīga

5. materiāli, procesi Un tehnoloģiJas
“Materiāli, procesi un tehnoloģijas” ir viens no zinātniskās darbības 

prioritārajiem virzieniem Rīgas Tehniskajā universitātē. Realizētie pētījumi 
materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi – sākot no nanodaļiņu sintēzes līdz lielu, 
praktiski izmantojumu konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības 
pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai.
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Galvenie pētījumu virzieni:
 • nanomateriāli un nanotehnoloģijas;
 • videi draudzīgi procesi un tehnoloģijas, biotehnoloģijas;
 • lietišķā ķīmija;
 • funkcionāli materiāli.

Sadarbība notiek gan RTU ietvaros, gan ar citām zinātniskajām insti-
tūcijām Latvijā un pasaulē. Zinātnieki realizē projektus, kas tieši saistīti ar 
materiālu un to īpašību izpēti, kā arī projektus, kas ar šo jomu saistīti ne-
tieši, piemēram, izstrādā datu apstrādes, projektēšanas un prognozēšanas 
programmatūru, veic ekonomiskos aprēķinus jaunu materiālu dizainam vai 
izgatavošanas tehnoloģijai.

Platformas kontaktpersonas:
Andris Šutka – Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 
andris.sutka@rtu.lv, P. valdena iela 3/7–241, Rīga
Jānis Ločs – Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte 
janis.locs@rtu.lv, Pulka iela 3, Rīga

6. drošība Un aiZsardZība
Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības platformas “drošība un aiz-

sardzība” mērķis ir realizēt projektus, kuri tieši paredzēti valsts stratēģisko 
interešu aizsardzībai drošības jomā. Šī platforma ir izveidota, lai veicinātu 
starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar indivīda un valsts dro-
šību. Pētījumu virzieni drošības jomā aptver ļoti plašu problēmu loku, jo 
mūsdienu pasaules apdraudējumi ir komplicēti. To novēršana ir liels izaici-
nājums dažādu zinātņu un nozaru speciālistiem.

Galvenie pētījumu virzieni:
 • stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai;
 • robežu drošība; 
 • valsts ekonomiskā drošība; 
 • civilā aizsardzība.

Pētījumi drošības un aizsardzības sfērā ir nesaraujami saistīti ar valsts 
interesēm, tādēļ svarīga ir aktīva sadarbība ar valstiskajām struktūrām. Tā-
pat būtiski ir veidot sasaisti ar uzņēmējiem, lai no zinātniskajām izstrādēm 
radītu praktiski izmantojamus produktus. RTU zinātnieki jau ir veiksmīgi 
sadarbojušies ar valstiskajām struktūrām, starptautiskajām organizācijām 
un uzņēmumiem. Platformas tālākais uzdevums ir šo sadarbību veicināt un 
attīstīt, lai nākotnē radītu jaunus produktus drošības un aizsardzības prob-
lēmu risināšanai.

Platformas kontaktpersonas:
Juris Ķiploks – enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
juris.kiploks@rtu.lv, āzenes iela 12/1–524, Rīga
Aldis Čevers – Inženierekonomikas un vadības fakultāte
aldis.cevers@rtu.lv, kalnciema iela 6, Rīga



arhitektūras Un  
pilsētplānošanas  
fakUltāte

01

Ziņas par Zinātniskās  
darbības reZUltātiem
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kvalitatīvas dzīves telpas veidošana ir visas sabiedrības prioritāte, un 
dialogs ar sabiedrību ir viena no svarīgākajām mūsdienu arhitektūras 
procesa vadlīnijām. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (aPF) 
akadēmiskais personāls sistemātiski veic pētījumus arhitektūras teorijas, ar-
hitektūras vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības, pilsētbūvniecības 
un telpiskās plānošanas jomās. Svarīgākie RTU aPF pētniecības virzieni ir 
reģionālo formveides principu attīstība mūsdienu Latvijas arhitektūrā, Lat-
vijas arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture, pilsētplānošanas struktūru 
attīstība un ilgtspējīga vides plānošana.

vietas un apkaimes identitāte, pilsētainavas kvalitāte, vides publiskā 
pieejamība un publisko aktivitāšu daudzveidība, gājēju un citu satiksmes 
dalībnieku savstarpējās prioritātes, sabiedriskā transporta loma un vieta 
pilsētu vēsturiskā centrā, ārtelpas detaļiekārtu kvalitāte, mūsdienu tehnolo-
ģiju iespējas 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.

Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāte

dekāna p.i.: profesors Dr. arch.  
Uģis bRaTUŠkins

E-pasts: ugis.bratuskins@rtu.lv
Tālrunis: 67089212
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Laika gaitā mainās ikdienas ritms, modes tendences, cilvēku prasības 
un vēlmes. 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 kri-
tiski domājošas personības  – arhitektus, kas prot apvienot tehnisko preci-
zitāti apjomu un detaļu dizainā un materiālu lietojumā un māksliniecisku 
domas lidojumu, radot kvalitatīvu dzīves telpu ne tikai saviem laikabied-
riem, bet arī nākamajām paaudzēm.

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

arhitektūras un  
pilsētplānošanas  
fakultāte (apf)

arhitektūras un 
pilsētplānošanas 

centrs

arhitektūras  
vēstures un 

teorijas katedra

tēlotājas  
mākslas  
katedra
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1.1. Zinātniskie virZieni 

 • 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 as-

pekti (prof. U. Bratuškins).
 • arhitektoniski telpiskās vides bioklimatiskā kvalitāte Latvijā (doc. 

e. Bondars).

1.2. personāls 

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

1.3. pētniecības reZUltāti

1.3.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

Starptautiskie projekti:
 • OIKOnet A Global Multidisciplinary Network on Housing Research 

and Learning – LifeLong Learning Programme, Erasmus. vadītāja prof. 
S. Treija, dalībnieki prof. U. Bratuškins, lekt. e. Bondars.

 • Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and 
Lessons Learned – TUD COST (European Cooperation in Science and 
Technology) Action TU1201. vadības grupas dalībniece prof. S. Treija.

 

Zinātniskais
personāls

9%Zinātnes
tehniskais
personāls

2%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
15%

Akadēmiskais
personāls

74%
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 • Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integra-
ted 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.

1.3.2. svarīgākās pUblikāciJas

1. Charvat, k., Barvika, S., Mildorf, T. Brownfields Information Brocker. 
In: 21st International Conference on Urban Planning, Regional Deve-
lopment and Information Society. Conference Procedings. germany, 
Hamburg, 22–24 June 2016. vienna: 2016, pp. 125–136. ISBN 978-3-
9504173-0-2.

2. Csizmady, a., Treija, S., Fáczányi, Z., Balogh, P. Participatory design 
Processes for the development of green areas of Large-scale Housing: 
Case Studies from Budapest and Riga. Critical Housing Analysis, 2016, 
vol. 3, Iss. 2, pp. 17–25. ISSN 2336-2839, doI: 10.13060/23362839.201
6.3.2.294.

3. Barvika, S. Capturing the value of architectural Heritage. The Journal 
of the International Association of Assessing Officers “Fair & Equitable”, 
2016, vol. 14, No. 5, pp. 3–14.

4. garkāje, L., viļuma, a. energoefektīvi mājokļi un mikrorajonu arhitek-
tūra [tiešsaiste]. 2016. Pieejams: http://www.rea.riga.lv/files/rea_vest-
nesis/Rea_vestnesis_Nr_31.pdf.

5. Folić, B., kosanović, S., glažar, T., Fikfak, a. design-Build Concept In 
architectural education. Arhitektūra un pilsētplānošana. Nr. 11, 2016, 
49.–55.  lpp.  ISSN  1691-4333, e-ISSN  2255-8764, doI:  10.1515/aup-
2016-0007.

6. Jarulaitienė, g. The Role of Traditional Workmanship in Urban Con-
servation of Røros, Norway. Arhitektūra un pilsētplānošana. Nr.  12, 
2016, 11.–16. lpp. ISSN 1691-4333, e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/
aup-2016-0009.

7. koroļova, a. The Meaning of Urban gardening in Relation to Local 
Peculiarities. In: COST Action TU1201: Urban Allotment Gardens in 
European Cities Future, Challenges and Lessons Learned. Thessaloniki 
Joint MC and Wg Meeting, greece, Thessaloniki, 16–19 March 2016. 
Thessaloniki: 2016, pp. 41–44.

8. krastiņš, J. Pauls kampe Latvijas arhitektūrā. Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 2016, 70. sēj., 
Nr. 2, 32.–58. lpp.

9. krastiņš, J. art Nouveau architecture in Latvia Facing Future. Heritage 
for Planet earth 2017. Smart Travel, Smart architecture, Heritage and 
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its enjoyment for dialogue (Fondacione Romualdo del Bianco 19th 
general assembly of the International experts, Florence, March 11–13 
2017; abstracts Book). Florence: Masso delle Fate edizioni, 2017, p. 58, 
59. ISBN 978-88-6039-412-5.

10. Leitāne-Šmīdberga, L. arhitektūras konkursi Latvijā 1991–2013. Latvi-
jas Arhitektūra, 2016, Nr. 123, 112.–117. lpp. ISSN 1407-4923.

11. Liepa-Zemeša, M., Baldwin Hess, d. effects of Public Perception on 
Urban Planning: evolution of an Inclusive Planning System during 
Crises in Latvia. Town Planing Review, 2016, vol. 87, Iss. 1, pp. 71–92. 
ISSN 0041-0020, e-ISSN 1478-341X, doI: 10.3828/tpr.2016.5.

12. Matijošaitiene, I., gedvilaite, M. Crime in Lithuanian Cities in Rela-
tion to Urban Planning and design aspects. Arhitektūra un pilsētplā-
nošana, 2016, Nr. 11, 24.–31. lpp. ISSN 1691-4333, e-ISSN 2255-8764, 
doI: 10.1515/aup-2016-0004.

13. Miķelsone, I. Methodology in attitudes assigned to architecture as 
distinctly Regional. Arhitektūra un pilsētplānošana, 2016, Nr. 11, 43.–
48. lpp. ISSN 1691-4333, e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/aup-2016-
0006.

14. Rajković, I., Bojović, M. Revitalization of Traditional architecture 
Towards Sustainable development of the Skadar Lake area. Arhitek-
tūra un pilsētplānošana, 2016, Nr.  11, 32.–42. lpp.  ISSN  1691-4333, 
 e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/aup-2016-0005.

15. Resta, g. The Italian Way: Urban Planning Heritage in albania. Arhi-
tektūra un pilsētplānošana. 2016, Nr. 11, 19.–23. lpp. ISSN 1691-4333, 
e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/aup-2016-0003.

16. Staniūnas, e. Modern Conception of the Mission of architecture in arc-
hitectural Theory and Practice. Arhitektūra un pilsētplānošana, 2016, 
Nr. 12, 6.–10. lpp. ISSN 1691-4333, e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/
aup-2016-0008.

17. Tračuma, B. Jūrmalas dzintaru prospekta apbūve. Latvijas Architektū-
ra, 2016, Nr. 127, 84.–92. lpp. ISSN 1407-4923.

18. Treija, S., koroļova, a., Latkowska, M. environmental design Solutions 
to Promote Safety in Urban gardens. In: Growing in Cities. Interdiscip-
linary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings, Swit-
zerland, Basel, 10–11 Sept. 2016. Basel: University of applied Sciences, 
2016, pp. 180–197. ISBN 978-3-033-05757-9.

19. vainio, T. Motivations, Results and the Role of Technology in Partici-
patory design Research during 2000’s – a Review in the Field of arc-
hitecture and Urban Planning. Arhitektūra un pilsētplānošana, 2016, 
Nr. 11, 14.–18. lpp. ISSN 1691-4333, e-ISSN 2255-8764, doI: 10.1515/
aup-2016-0002.

20. viļuma, a. Rūpnīcā ražotas koka ēkas. Latvijas Arhitektūra, 2016, 
Nr. 110, 108.–111. lpp. ISSN 1407-4923.
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2. att. arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

1.4. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • aPF ir eiropas arhitektūras izglītības asociācijas (eaae/aeea) da-
lībniece.

 • aPF ir Ziemeļvalstu arhitektūras akadēmijas (NordaRk) dalībniece.
 • aPF ir eiropas Plānošanas skolu asociācijas (aeSoP) dalībniece.
 • aPF ir Modernisma laika ēku, vietu un apkaimju dokumentācijas un 

konservācijas komitejas (doCoMoMo) dalībniece. 
 • Starptautiskais seminārs “koks arhitektūrā – Latvijas un Zviedrijas pie-

redze” (sadarbībā ar LaS), RTU, Rīga, 16.02.2016.
 • Starptautiskais seminārs “Rīgas lielmērogas dzīvojamo rajonu attīstība” 

(sadarbībā ar dānijas karalisko mākslas akadēmiju), RTU aPF, Rīga, 
01.04.2016.

 • konference “vides pieejamība. Ceļš uz Universālo dizainu Latvijā – 
izaicinājumi un iespējas” (sadarbībā ar Nvo “apeirons” un LaS), 
RTU aPF, Rīga, 23.03.2016. 

 • RTU 57. studentu zinātniskās konferences sekcija “arhitektūra un pil-
sētplānošana”, RTU, Rīga, 28.04.2016.

 • Starptautiskā projekta “oIkonet a global Multidisciplinary Network 
on Housing Research and Learning – LifeLong Learning Programme, 
erasmus” seminārs, RTU, Rīga, 21., 22.04.2017. 

 • RTU 13. starptautiskā vasaras skola, Cēsis, 24.07.–07.08.2016. (sadarbī-
bā ar Forum of Latvian Design).

 • RTU 57. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “arhitektūra un 
pilsētplānošana”, RTU, Rīga, 14.10.2016.

 • Praktisks seminārs “Ģimenes dārziņi Latvijas pilsētās – pieredze un 
aktualitātes” (sadarbībā ar LU, Rīgas un Liepājas pašvaldībām), RTU, 
Rīga, 19.10.2016. 

 • Prof. J. krastiņa līgums Nr. kIaRJC-16-7-lī, noslēgts 2016. gada 6. aprī-
lī ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību par eksperta pakalpo-

14

5

12

3Publikācijas internetā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Publikācijas izdevuma
”RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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jumiem eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas 
Lv04 “kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
projekta “Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un 
virtuālā muzeja izstrāde” (Nr. eeZLv04/INP/2013/3 jeb PvS Id 3002).

 • Prof. J. krastiņa līgums Nr. C-2016/04-01, noslēgts 2016. gada 20. aprīlī 
ar SIa “vilhelma Nami” (vienotais reģistrācijas numurs 40103940620) 
par ēkas Rīgā, Talsu ielā 7a, būvvēstures izpēti, arhitektoniski māksli-
niecisko inventarizāciju un Talsu ielas apbūves pilsētbūvniecisko no-
vērtējumu kvartāla robežās.

 • Prof. J. krastiņa līgums Nr. kIaRJC-16-10-lī, noslēgts 2016. gada 
27.  maijā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību par Rīgas 
Jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma vienību māksliniecisko foto-
fiksāciju eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas 
Lv04 “kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ie-
priekš noteiktā projektā “Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma 
digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” (Nr. eeZLv04/INP/2013/3 
jeb PvS Id 3002).

 • Prof. J. krastiņa līgums Nr. 13/2016-10, noslēgts 2016. gada 10. ok-
tobrī ar SIa “vC4 nekustamie īpašumi (vienotais reģistrācijas numurs 
40103930181) par ēku kompleksa Rīgā, krišjāņa Barona ielā 119, vēs-
turisko un arhitektonisko izpēti un novērtējumu.

 • Prof. J. krastiņa līgums, noslēgts 2016. gada 2. novembrī ar SIa “vent-
malas māja” (vienotais reģistrācijas numurs 41203058564) par žūrijas 
komisijas locekļa pienākumu veikšanu metu piedāvājumu izvērtēšanā 
žūrijas komisijā, kas izveidota ar ventspils pilsētas domes 2016. gada 
28. oktobra rīkojumu Nr. 1603 metu konkursam “daudzdzīvokļu dzī-
vojamo ēku kompleksa “ventmalas mājas” jaunbūve un teritorijas lab-
iekārtošana Ūdens ielā 6, ventspilī”, identifikācijas Nr. vNM 2016/02.

 • a. Melderes dalība izstādē “Masku balle” 16.06.–20.06. Siguldas operas 
festivāla ietvaros, Sigulda, Latvija.

 • a. Melderes dalība izstādē “akvarelis Latvijā. 19.–21. gs.”, izstāžu zāle 
“arsenāls”, Rīga, Latvija.

 • a. Melderes dalība Starptautiskajā akvareļglezniecības biennālē “Baltic 
Bridges”, kauņa, Lietuva.

 • d. Baumanes dalība 9. starptautiskajā šķiedras mākslas biennālē “From 
Lausanne to Beijing”, Beijinga, Ķīna.

 • d. Baumanes dalība Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstādē Sv. Pēte-
ra baznīcā, Rīga, Latvija.

 • d. Baumanes dalība Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstādē Minskas 
laikmetīgās mākslas muzejā, Baltkrievija.

 • I. Nātriņas dalība izstādē “a glimpse ahead”, New Approach Contempo-
rary Medalic Art Research Center, Rack and Hamper Gallery. ņujorka, 
aSv.
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 • I. Nātriņas veicināšanas balva metu konkursā “k. valdemāra pieminek-
ļa (video objekta) izveide Ēdoles ciema dzirnavu dārzā”.

 • I.  Nātriņas dalība izstādē “Fauna medaļu mākslā”. Ģ. eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas muzejs, Jelgava.

 • a. Beznosikas 1. vieta Latvijas Iv Jaunatnes olimpiādes logotipa izstrā-
des konkursā.

dalība zinātnisko izdevumu redkolēģijās
vārds izdevums periods

Jānis krastiņš Scientific Proceedings of Riga Technical 
University. Architecture and Urban Planning

Landscape Architectureand Art  
(Jelgava, Latvia)

Latvijas Arhitektūra

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 Arhitektūra

kopš 2012. gada

 
kopš 
2009. gada

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

1.5. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

 • Maģistra akadēmiskās studiju programmas 2. kursa studentu pētījums 
“Renovēto mājokļu arhitektoniskā kvalitāte” (sadarbībā ar Rīgas ener-
ģētikas aģentūru).

 • Bakalaura akadēmiskās studiju programmas 3. kursa studentu projekts 
“Čiekurkalna attīstības vīzija” (sadarbībā ar Čiekurkalna attīstības bied-
rību). 
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 • Profesionālās arhitekta programmas 1. kursa studentu dalība starptau-
tiskajā studentu konkursā “Ilgtspējīga pilsētvides attīstība Brestā, Balt-
krievijā” (sadarbībā ar “Saint-gobain/ISoveR”).

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

zains”.

1.6. svarīgākie notikUmi Un sasniegUmi 

 • Prof. Jānim krastiņam Europa Nostra kultūras mantojuma balvu žūri-
jas Speciālā atzinība kategorijā “Pētījumi” (Special Mention of the Euro-
pa Nostra Heritage Awards Jury – Category Research; 2016).

 • Prof. Jānim krastiņam Pasaules kultūras padomes atzinība par izcilu 
akadēmisko darbību (2016).

 • Prof. Jānim krastiņam Ministru kabineta balva par nopelniem arhi-
tektūras un pilsētvides pētījumos un nozīmīgu monogrāfiju izdošanu 
(2016).

 • a. Melderes personālizstāde “Portreti”, valmieras muzeja izstāžu nams, 
18.12.2015.–30.01.2016., valmiera, Latvija.

 • a. Melderes personālizstāde “es esmu” – akvareļu izstāde, koncertzāles 
goRS izstāžu telpa, 01.05.–19.06., Rēzekne, Latvija.

 • a. Melderes personālizstāde “vasaras stāsti” ventspils muzeja Livonijas 
ordeņa pilī 16.06.–15.08, ventspils, Latvija.

 • a.  Melderes personālizstāde “Satikšanās”, Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejs, 17.09.–23.10., Madona, Latvija.

 • d. Baumanes personālizstāde galerijā “apsīda”, Rīga, Latvija.
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būvniecības 
inženierZinātņU 
fakUltāte
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Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

dekāns: profesors Dr. sc. ing.  
Juris smiRnovs

E-pasts: Juris.smirnovs@rtu.lv
Tālrunis: 67089278

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) zinātnieku sasniegumi ir 
labi zināmi ne tikai Latvijā, bet arī eiropā. esam tieši iesaistījušies daudzās 
starptautiskās vispasaules profesionālās organizācijās atbilstoši mūsu darbī-
bas virzieniem un tēmām. Pēdējos gadu desmitos esam veiksmīgi apguvuši 
eiropas ietvarprogrammu projektu līdzekļus, sadarbojušies ar uzņēmējiem, 
izstrādājuši jaunas tehnoloģijas, konstruktīvos risinājumus un inovatīvus 
materiālus. To apliecina par fakultātes tradīciju kļuvušās starptautiskās 
konferences IMST (Innovative Materials, Structures and Technologies) re-
gulārā norise, tā atkal tiek organizēta 2017. gada rudenī (http://imst.rtu.lv/). 
Un tieši šāda visu fakultātes pētāmo zinātnisko tematiku vienojoša konfe-
rence paredzēta arī turpmāk reizi divos gados. Tās darbi tiek publicēti atse-
višķā izdevumā un indeksēti Scopus datubāzē. 

Zinātniskā pētniecība Būvniecības inženierzinātņu fakultātē ir neatņe-
mama studiju procesa sastāvdaļa. Pamatstudiju programmās studenti sava 
darba rezultātus ataino bakalaura darbos. Maģistrantūrā un doktorantūrā 
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zinātniskās izpētes darba rezultāti jau ir ievērojami augstākā līmenī un tiek 
publicēti starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, izstrādātie zinātniskie 
produkti saņem patentus. Tiem ir liela praktiska nozīme un pielietojamība 
Latvijas tautsaimniecībā. 

Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
Dr. sc. ing. Jānis kaMINSkIS
e-pasts: janis.kaminskis@rtu.lv
Tālrunis: 67089287

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

Fakultātes struktūra

Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības jomas (%)

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

būvniecības 
inženierzinātņu 
fakultāte (bif)

siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas 

institūts

būvniecības un 
rekonstrukcijas 

institūts

būvražošanas  
institūts

būvzinātnes  
centrs

transportbūvju 
institūts

materiālu un  
konstrukciju  

institūts
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institūts

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

1.1. institūta strUktūrvienības

1.2. Zinātniskie virZieni

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

 • Rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības un 
drošuma analīze (prof. k. Rocēns).

 • Cementa inženierkompozītu darbības analīze (prof. L. Pakrastiņš).
 • Būvkonstrukciju svārstību prognozēšana saliktu dinamisko iedarbību 

gadījumos un to slāpēšanas sistēmas (prof. I. Radiņš, asoc. prof. L. gaile).
 • Racionālās liellaiduma tērauda konstrukcijas (prof. d. Serdjuks).
 • grafiskās komunikācijas didaktika, datorizētā projektēšana arhitektū-

rā, būvniecībā un mašīnbūvē. Papildinātās realitātes lietojumi izglītības 
procesā (prof. M. dobelis).

būvniecības un 
rekonstrukcijas  

institūts

būvkonstrukciju 
katedra

būvmehānikas  
katedra

datorizētās  
inženiergrafikas 

katedra
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1.3. personāls

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

1.4. pētniecības reZUltāti

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • Y8085.4 (10-4/vPP-11/17) “Slāņains koksnes kompozītmateriāls ar ra-
cionālu 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 ra-
cionāls pielietojums vieglo konstrukciju paneļiem ar paaugstinātu īpat-
nējo stiprību un stingumu”.

 • W53-1887 MORE-CONNECT Development and advanced prefabrica-
tion of innovative, multifunctional building envelope elements for MO-
dular REtrofitting and CONNECTions.

1.4.2. patenti

 • Nr. 15083 k. Rocēns, Ģ. Frolovs, a. kukule, J. Šliseris. “Ribotas kom-
pozītplātnes ar centrālo gofrēto slāni uz koksnes bāzes izgatavošanas 
paņēmiens un iekārta”.

1.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. Šliseris, J., Yan, L., kasal, B. Numerical Modelling of Flax Short Fibre 
Reinforced and Flax Fibre Fabric Reinforced Polymer Composites. 
Composites Part B: Engineering, 2016, vol. 89, pp. 143–154. ISSN 1359-
8368, doI: 10.1016/ j.compositesb.2015.11.038.

Akadēmiskais
personāls

74%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
5%

Zinātnes tehniskais
personāls

9%

Zinātniskais 
personāls

12%
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2. Sprince, a., Pakrastiņš, L., vatin, N. Crack Formation in Cement-Based 
Composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
2016, vol.  123, Iss.  1, pp.  1–4. ISSN  1757-8981, e-ISSN  1757-899X, 
doI: 10.1088/1757-899X/123/1/012050.

3. goremikins, v., Blesak, L., Novak, J., Wald, F. experimental Method 
on Investigation of Fibre Reinforced Concrete at elevated Temperatu-
res. Acta Polytechnica, 2016, vol. 56, No. 4, pp. 258–264. ISSN 1210-
2709, e-ISSN 1805-2363, doI: 10.14311/aP.2016.56.0258.

4. gusevs, e., Serdjuks, d., artebjakina, g., afanasjeva, a., goremi-
kins,  v.  Behaviour of load-carrying members of velodromes’ long-
span steel roof. Magazine of Civil Engineering, 2016, No. 5, pp. 3–16. 
ISSN 2071-4726.

5. Saknite, T., Serdjuks, d., goremikins, v., Pakrastins, L., vatin, N. Fire 
design of arch-type timber roof. Magazine of Civil Engineering, 2016, 
No. 4, pp. 26–39. ISSN 2071-4726.

6. Buka-vaivade, k., Serdjuks, d., goremikins, v., vilguts, a., Pakras-
tins,  L. experimental verification of design procedure for elements 
from cross-laminated timber. In: Procedia Engineering, 2016. Lithuania, 
vilnius, 26–28 May 2016. vilnius: eLSevIeR, 2016, pp. 1–9.

7. Šliseris, J., andrae, H., kabel, M., Wirjadi, o., dix, B., Plinke, B. es-
timation of Fiber orientation and Fiber Bundles of MdF. Materials 
and Structures, 2015, pp.  1–10. ISSN  1359-5997, e-ISSN  1871-6873, 
doI: 10.1617/s11527-015-0769-1.

8. Maclean, J., goremikins, v., Bisby, L., Stratford, T. effects of Localised 
or Non-Uniform Heating on Reinforced Concrete Columns. In: Struc-
tures in Fire. Proceedings of the Ninth International Conference, New 
York, 8–10 June 2016. Lancaster: deStech Publications, 2016, pp. 102–
109. ISBN 978-1-60595-320-5.

9. dobelis, M., kalinka, M., Borodinecs, a. The Capture of BIM Compa-
tible 3d Building Model from Laser Scanner data. In: Proceedings of 
the 17th International Conference on Geometry and Graphics. Beijing, 
China, august 4–8 2016, p. 1–12. ISBN 978-7-5682-2814-5.

 

7

3

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

2. att. būvniecības un rekonstrukcijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 
2016. gadā. 
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10. veide, Z., Stroževa, v. The visualizations Methods of geometrical 
Forms in Teaching of CIvil engineering Students. In: Environment. 
Technology. Resources. Proceedings of the 10th International Scientific 
and Practical Conference. Latvia, Rēzekne, 18–20 June 2015. Rēzek-
ne: Rēzeknes augstskola, 2016, pp. 313–316. ISBN 978-9984-44-172-6. 
ISSN 1691-5402, e-ISSN 2256-070X, doI: 10.17770/etr2015vol2.254.

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 
atbalstošo programmatūru izmantošanu studiju kursos un tās popula-
rizēšanu.

 • Sadarbība ar kobes Universitāti Japānā par inženiergrafikas izglītības 
jautājumiem augstskolās un ar tiem saistītiem pētījumiem. 

 • Sadarbība ar Universidade Federal do ABC (Brazīlija) uzsākta 2016. gada 
beigās, ar to saistīts 6 mēnešu ilgs pēcdoktorantūras zinātnieka 
pētniecības darba posms RTU par biomimētisku sistēmu 3d modelē-
šanu un 3d drukāšanu (Cruz del Sur projekts).

1.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Sadarbības partneri no SIa “Infoera” regulāri lasa vieslekcijas un orga-
nizē praktiskās nodarbības studiju kursā studentiem par BIM un PLM 
koncepciju atbalstošo programmatūru lietošanu.

 • Pieredzējuši projektētāji no SIa “Peikko LaTvIa”, SIa “SM&g Projects 
Latvia”, SIa “k-FoRMa” un SIa “Ig-kurbads” lasa vieslekcijas par būv-
konstrukciju projektēšanas īpatnībām atbilstoši eirokoda standartu sai-
mei.

2. būvražošanas institūts

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

2.2. Zinātniskie virZieni

 • efektīva perforētu metālisko materiālu izmantošana būvniecībā (prof. 
v. Mironovs).

 • Feromagnētiskā pulvera izmantošanas tehnoloģija naftas produktu ab-
sorbcijai no ūdens un grunts virsmas (prof. v. Mironovs).

 • Progresīvu nesagraujošās pārbaudes metožu izstrādāšana un patentē-
šana (asoc. prof. M. vilnītis).

 • Inovatīvu būvniecības tehnoloģiju izstrādāšana (asoc. prof. M. vilnī-
tis).

 • Būvniecības tehnoloģijas un būvfizika (asoc. prof. M. vilnītis).
 • Būvpamatņu analīze un būvniecības ģeotehnisko aspektu pētniecība 

(asoc. prof. k. Bondars).
 • Nogāžu stabilitātes pētījumi ar mērķi rezultātus lietot Latvijas autoceļu 

būvniecībā (asoc. prof. k. Bondars).
 • karjeru nogāžu stiprināšana to izstrādes procesā (asoc. prof. k. Bon-

dars).

2.3. personāls 

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

būvražošanas  
institūts

civilo ēku  
būvniecības 

katedra

būvražošanas 
katedra

ekoloģiskās 
būvniecības centrs

 

Akadēmiskais
personāls

81%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
9%

Zinātniskais personāls
10%
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2.4. pētniecības reZUltāti 

2.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

2.4.2. patenti

2.4.3. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Rubene, S. Methodology for detection of Moisture distribution 
throughout the Cross Section of autoclaved aerated Concrete Ma-
sonry Constructions by application of eIS Method. Promocijas darbs. 
Rīga: [RTU], 2016. 112 lpp.

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

veikt kompānijas “koster” 
aizsargpārklājumu 
testēšanu 

“koster 
baUchemie ag”

lietišķie pētījumi materiālzinātne mārtiņš 
vilnītis

patenta id gads
struktūrvienība

nosaukums
kods nosaukums

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

14849 2014 4053 betona mehānikas 
laboratorija

ierīce šķiedru ieklāšanai 
fibrobetonā un tās lietošanas 
paņēmiens

15041 2016 24402 būvražošanas katedra būvmateriālu stiprības 
nesagraujošās pārbaudes 
paņēmiens 
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2. Lisicins, M., Lapkovskis, v., Mironovs, v. Utilisation of Industrial Steel 
Wastes in Polymer Composite design and Its agricultural applicati-
ons. Agronomy Research, 2016, vol. 14, No. 3, pp. 831–835. ISSN 1406-
894X.

3. Locs, S., Boiko, I., Mironovs, v., Tamanis, e., devoyno, o. Research of 
Laser Cladding of the Powder Materials for die Repair. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 721, pp. 280–284. doI: 10.4028/www.scientific.
net/keM.721.280.

4. Mironovs, v., Boiko, I., koppel, T., Lisicins, M. Cellular Tubular Struc-
tures from Perforated Metallic Tape and Its application. Agronomy Re-
search, 2016, vol. 14, Iss. 1, pp. 1053–1062. ISSN 1406-894X.

5. Mironovs, v., Indriksone, e., Beljaeva, I., glushenkov, v., korjakins, 
a. Combined Magnetic Pulsed Compaction of oxide Ceramic Pow-
der Materials. Key Engineering Materials, 2016, vol.  674, pp.  88–93. 
ISSN 1013-9826, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.88.

6. Mironovs, v., koppel, T., Lisicins, M., Boiko, I. Screen elements Made 
of Perforated Steel Tape and Their application for Shielding electro-
magnetic Fields. Key Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 41–47. 
ISSN 1013-9826, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.41.

7. Mironovs, v., Lisicins, M., onufrievs, P., Muktepavela, F., Medvids, a. 
Hardening of Steel Perforated Tape by Nd:Yag Laser. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 721, pp. 456–460. doI: 10.4028/www.scientific.
net/keM.721.456.

8. Mironovs, v., ozernovs, o., Lapkovskis, v., golyandin, d. Production 
of Crumb Rubber – Iron Powder Mixture for Perspective Synthesis of 
Carbon-Iron Powder Sorbent. Agronomy Research, 2016, vol. 14, Iss. 1, 
pp. 1063–1068. ISSN 1406-894X.

9. Mironovs, v., Stankēvičs, P., kromanis, a., Lungevics, J. Influence of 
Machining Parameters on 3d Surface Roughness of Powder Bushings. 
key Engineering Materials, 2016, vol. 721, pp. 378–382. doI: 10.4028/
www.scientific.net/keM.721.378.

10. Mironovs, v., Usherenko, Y., Stankevich, P., Barone, e. Compaction of 
Powdered Materials Reinforced with Milled W-B Fibers. Key Engine-
ering Materials, 2016, vol. 721, pp. 275–279. doI: 10.4028/www.scien-
tific.net/keM.721.275.

11. Rubene, S., vilnītis, M. Impact of Porous Structure of the aaC Ma-
terial on Moisture distribution throughout the Cross Section of the 
aaC Masonry Blocks. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, 
2016, vol. 11, pp. 13–20. ISSN 1790-5044, e-ISSN 2224-3461.

12. Shishkin, a., Laksa, a., Timermane, Z., aguedal, H., Mironovs, 
v., ozolins, J. Illite Clay Ceramic Hollow Sphere – obtaining and 
Properties. Key Engineering Materials, 2016, vol.  721, pp.  316–321. 
doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.316.
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13. Šiškins, a., Mironovs, v., Zemčenkovs, v., antonov, M., Hussainova, I. 
Hybrid Syntactic Foams of Metal – Fly ash Cenosphere – Clay. Key 
Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 35–40. doI: 10.4028/www.
scientific.net/keM.674.35.

14. Mironovs, v., Stankēvičs, P., Beljaeva, I., glushenkov, v. Static-dyna-
mic Powder Material Compaction Methods. No: 15th International 
Scientific Conference “Engineering for Rural Development”. Proceedings. 
vol. 15, Latvija, Jelgava, 25.–27. maijs, 2016. Jelgava: Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2016, 1128.–1132. lpp. ISSN 1691-5976.

15. Mironovs, v., Stankēvičs, P., Ušerenko, J. Борсодержащие отходы и 
их использование для изготовления композитных материалов. 
No: Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, 
композиционные материалы, защитные покрытия, сварка. 12-
ая международная научно-техническая конференция, Baltkrievija, 
Минск, 25–27 май, 2016. Минск: Беларуская навука, 2016, с. 124–
127. ISBN 978-985-08-2004-4.

16. Mironovs, v., Tatarinovs, a., kolbe, M., gluschenkov, v. detachment 
of Conductive Coatings by Pulsed electromagnetic Field. In: Pro-
ceedings of the 7th International Conference on High Speed Forming. 
germany, dortmund, 27–28 april 2016. dortmund: 2016, pp. 69–77. 
doI: 10.17877/de290R-16974.

17. Šiškins, a., Mironovs, v., Zemčenkovs, v., antonov, M., Hussainova, 
I. Hybrid Syntactic Foams of Metal – Fly ash Cenosphere – Clay. Key 
Engineering Materials, 2015, vol.  674, pp.  35–40. ISSN  1013-9826, 
doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.35.

18. Skels, P., Bondars, applicability of small strain stiffness parameters for 
pile settlement calculation, 12th International Conference “Modern 
Building Materials, Structures and Techniques”, 26–27 May 2016, vil-
nius, Lithuania.

19. krivane d., Bondars k., Savikina J., korjakins, a. Using STP Sludge to 
Produce Porous Ceramics. In: The 25th International Baltic Conference 
of Engineering Materials & Tribology. BaLTMaTTRIB 2016, 3–4 No-
vember 2016, Riga.

2. att. būvražošanas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

1

12

14

6

Promocijas darbs

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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20. Rubene, S., vilnītis, M. Methodology for detection of Moisture dis-
tribution throughout the Cross Section of autoclaved aerated Conc-
rete Masonry Constructions by application of eIS Method. In: Proce-
edings of EUREKA, 2016. 4th Conference and Working Session, the 
Czech Republic, Lednice, 13–14 october 2016. Brno: 2016, pp. 50–59. 
ISSN 2464-4595.

2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

Sadarbībā ar Latvijas vadošajām būvfirmām un būvmateriālu ražo-
tājiem pastāvīgi tiek organizēti semināri un vieslekcijas par aktuālāka-
jiem būvniecības nozares jautājumiem (piemēram, 2016.  gadā uzņēmumi 
“knauf”, “PeRI”, “koster” un “Rehau” studiju programmas “Būvniecība” 
studentiem). 

kā vieslektori fakultātē lekciju kursus vadīja profesori Michele Guida 
(“Jaunākie zinātniskie pētījumi radona noteikšanai”), Jana Parilkova (“Mit-
ruma migrācija porainā vidē”) un Andrzej Czemplik (“Inovatīvas būvniecī-
bas metodes”).

Būvražošanas institūta mācībspēki ir piedalījušies dažādās zinātniskās 
komitejās:

 • M. vilnītis – konference “Scientific Problems in engineering Cons-
truction Projects”, vroclavas Tehnoloģiju universitāte, 2016. gada 22.–
24. jūnijs;

 • M. vilnītis – studentu zinātniskā konference vroclavas Tehnoloģiju 
universitātē, zinātniskā komiteja, 2016. gada 22.–25. septembris;

 • M. vilnītis – konference “People, Buildings and environment 2016”, 
zinātniskā komiteja, Brno Tehnoloģiju universitāte, 2016. gada 29. sep-
tembris–1. oktobris.

2.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Būvražošanas institūtā (BIF) tiek attīstīti inovatīvi zinātniskie pētniecī-
bas virzieni, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm būvniecības nozarē, īpaša 
uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar Latvijas vadošajām būvfirmām un būv-
materiālu ražotājiem, kā arī sadarbībai ar eiropas universitāšu zinātniekiem 
radniecīgos pētniecības virzienos. Tādā veidā notiek maģistrantūras un 
doktorantūras studentu iesaistīšanās pētniecības projektu izstrādāšanā un 
realizācijā, radot potenciālu jaunu un spējīgu pētnieku iesaistei institūta 
darbā. 

2016. gadā Būvražošanas institūtā ir aizstāvēti 27 bakalaura un 7 maģis-
tra darbi.
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26. septembrī RTU BIF ar vieslekciju “Remonta darbu tehnoloģija – ka-
pilārā siltumizolācija un ugunsdrošības risinājumi” topošajiem būvniekiem 
uzstājās SIa  “knauf” tehniskais vadītājs andris veinbergs un FireWin 
produktu grupas vadītājs kristaps Puļķis. Semināra fokusā bija jautājumi 
par “knauf” risinājumiem ārsienu siltināšanai no iekšpuses un “knauf” 
 FireWin produktu izmantošanu, veicot pārbūvi un atjaunošanu.

14. novembrī SIa “knauf” tehniskais vadītājs andris veinbergs vieslek-
ciju RTU BIF topošajiem būvniekiem vadīja par aktuālo tēmu “Ilgtspējīgi 
būvfizikālie risinājumi ar Knauf sistēmām”. Semināra fokusā bija teorētisko 
zināšanu lietošana praksē un inovatīvi risinājumi ar akcentu no drošības uz 
komfortu un no komforta uz drošību.

2.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

 • 56. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, Būvražošanas 
sekcija. 2016. gada 27. aprīlis.

 • Profesors v. Mironovs – 
 ‑ Executive Committee of the Association of Baltic Materials Societies;
 ‑ Latvijas materiālu pētīšanas biedrības (LMPB) loceklis. Sekcijas 

“Metāliskie materiāli” vadītājs;
 ‑ Executive Committee at the Association of Electromagnetic forming 

(Samara, Russia);
 ‑ LZP inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas Inženier-

zinātņu apakškomisijas eksperts.
 • asoc. prof. v. ā. Lapsa – 

 ‑ Latvijas Betona savienības valdes priekšsēdētājs;
 ‑ Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes loceklis;
 ‑ Būvniecības koordinācijas centra biedrs.

 • asoc. prof. k. Bondars – 
 ‑ Latvijas Būvinženieru savienības biedrs;
 ‑ Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes priekšsēdētājs;
 ‑ Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis.

 • asoc. prof. M. vilnītis – Latvijas Būvinženieru savienības valdes locek-
lis no 2015. gada.

 • M. vilnītis un k. Bondars – 
 ‑ žūrijas komisijas locekļi konkursā “Būvindustrijas gada balva” 

2016. gadā;
 ‑ žūrijas komisijas eksperti skatei “gada labākā būve Latvijā” 

2016. gadā.
 • Mg. sc. ing. kārlis kostjukovs – Latvijas Būvinženieru savienības biedrs.
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E3. būvZinātnes centrs

direktors: Dr. sc. ing. Jānis Rubulis
adrese: Ķīpsalas iela 6a, P. valdena 1, Rīga
Tālrunis: 29438018
e-pasts: janis.rubulis@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 lo-

ģiskās 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.
 • CoPeRNICUS satelītattēlu datu vākšana un sagatavošana lietotājiem. 

darbs pie publicēšanas serveriem.
 • Perforēto metālisko atlikuma materiālu atkārtota izmantošana būv-

konstrukcijās.
 • 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 staro-

juma, izstrādāšana.
 • Struktūras un īpašību izpēte kompozītmateriāliem un daudzfāžu ma-

teriāliem, ieskaitot smagos betonus ar metāla piedevām, metāla putas, 
pulvermetalurģijas izstrādājumus, kausēto metālkeramiku.

3.3. personāls 

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

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 cil-
vēka 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.

 

  . 

Zinātni
apkalpojošais personāls

8%

Zinātniskais personāls
92%
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 • Waterchain (RTU PvS Id 1989) Pilot watersheds as a practical tool to 
reduce the harmful inflows into the Baltic Sea is approved under Central 
Baltic Programme Intereg CB50.

 • LZP Projekts Z 12.412. efektīvu un ilgtspējīgu zema blīvuma būvma-
teriālu izstrāde, izmantojot ražošanas atkritumus un vietējos dabas re-
sursus. vadītājs: RTU prof. Dr. sc. ing. a. korjakins; izpildītāji: v. Mi-
ronovs, a. Šiškins.

 • Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un 
tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruk-
tūras attīstīšana. vienošanās Nr. 2011/0041/2dP/2.1.1.3.1./11/IPIa/
vIaa/004 (RTU, BRI) “Pulveru apstrādes un analīzes iekārtu kom-
plekss”. Izpildītāji v. Mironovs, a. Šiškins, v. Lapkovskis. 

 • eiropas projekts Ca CoST action Ca15102 – Solutions for Critical 
Raw Materials Under Extreme Conditions (Risinājumi būtisko izejvie-
lu pielietojumiem ekstremālos apstākļos) (CRM-eXTReMe). Projek-
ta vadības komitejas loceklis, darba grupas Wg4 vadītāja vietnieks – 
Dr. sc. ing. v. Lapkovskis.

 • Rīgas Tehniskās universitātes jauno zinātnieku atbalsta projekts 
2016/2017 No. ZP-2016/37. Riga Technical University through the 
Scientific Research Project Competition for Young Researchers. Izpildītājs 
Dr. sc. ing. v. Lapkovskis.

3.4.2. līgUmdarbi

 • Ūdensvada skalošana tīkla posmā no urbumiem līdz attīrīšanas stacijai 
un ūdensvada skalošana Jelgavas pilsētā ar plānoto vienvirziena 
plūsmas metodi, L 8311. Zinātniskais vadītājs J. Rubulis.

 • Ūdens kvalitātes uzlabošana ādažu novada centra ciemata ūdensvada 
kritiskajos posmos ar vienvirziena skalošanas metodi, L 8288. Zinātnis-
kais vadītājs J. Rubulis.

 • Ķīmiskā savienojuma efektivitātes noteikšana attiecībā uz Fresarium 
oxysporum f. sp. cuberne inaktivēšanu, L 8291.

 • Ķīmiskā savienojuma efektivitātes noteikšana attiecībā uz Septoria tri-
tici inaktivēšanu, L 8344.

 • Laboratorijas veiktspējas efektivitātes un optimizācijas iespēju novērtē-
jums, L 8268. Zinātniskā vadītāja/eksperte k. Tihomirova.

 • Upes gultnes un grīvas aizsērējuma un tā likvidācijas novērtēšana, 
L 8267. Zinātniskā vadītāja/eksperte k. Tihomirova.

 • Par pakalpojuma sniegšanu – kopējā organiskā oglekļa (ToC) koncen-
trācijas noteikšanu cietos paraugos, L 8244. Zinātniskā vadītāja/eksper-
te k. Tihomirova.
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3.4.3. patenti

 • a. Šiškins, v. Mironovs, T. Juhna, J. ozoliņš. “Metāla izdalīšanas me-
tode no ūdens šķīdumiem”. Lv patent 15188 a (patenta pieteikums, 
Nr. P-16-51, 22.06.2016.).

 • v.  Mironovs, e.  Indriksone, a.  Šiškins, a.  korjakin. “Materiāls kar-
stumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai, kas satur silīcija 
karbīdu”. Lv 15186 a (patenta pieteikums, Nr. Р-15-136, 16.12.2015.).

 • v. Mironovs, P. Stankēvičs, J. Rudzītis. Iekārta materiālu triboloģisko 
īpašību novērtēšanai (patenta iesniegums, Nr. P-16-109, 29.12.2016.). 

 • J. ozoliņš, M. Reimanis, L. Mežule, T. Juhna, J. Ločs, J. Mālers, L. Bēr-
ziņa-Cimdiņa. “Method for producing monolithic titanium suboxi-
de Tiox ceramic electrode for water electrochemical treatment and 
electrode produced using same”. eP 2835362B1.

 • Ē. Skripsts, k. Ruģele, v. dubrovskis, J. Rubulis. “a method of anaero-
bic digestion of acidic whey in four-chamber system”. eP 2886654B1.

3.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Mezule, L., Juhna, T. effect of labile organic carbon on growth of in-
digenous escherichia coli in drinking water biofilm. Chemical Engine-
ering Transactions, 2016, vol. 49, pp. 619–624.

2. Nescerecka, a., Hammes, F., Juhna, T. a pipeline for developing and 
testing staining protocols for flow cytometry, demonstrated with SYBR 
green I and propidium iodide viability staining. J. Microbiol. Methods, 
2016, vol. 131, pp. 172–180. doi:10.1016/j.mimet.2016.10.022.

3. Nescerecka, a., Juhna, T., Hammes, F. Behavior and stability of adeno-
sine triphosphate (aTP) during chlorine disinfection. Water Res. 2016, 
vol. 101, pp. 490–497. doi:10.1016/j.watres.2016.05.087.

4. gruškeviča, k., Būmanis, Ģ., Tihomirova, k., Bajāre, d., Juhna, T. 
 alkaline activated Material as the adsorbent for Uptake of High 

    

5

16

19

1Publikācija internetā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Raksti konferenču tēžu krājumos

 

2. att. būvzinātnes centra zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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 Concentration of Zinc from Wastewater. Key Engineering Materials, 
2016, vol. 721, pp. 123–127. ISSN 1662-9795. doi:10.4028/www.scien-
tific.net/keM.721.123.

5. denisova, v., Mezule, L., Juhna, T., ozolins, J. electrochemical drin-
king Water disinfection with Tio2 Ceramic electrodes at Flow Condi-
tions. Key Engineering Materials, 2016, vol. 721, pp. 133–137.

6. Tihomirova, k., dalecka, B., Mezule, L. application of conventional 
HPLC RI technique for sugar analysis in hydrolysed hay. Agronomy Re-
search, 2016, vol. 14, Iss. 5, pp. 1713–1719.

7. Mezule, L., Strods, M., dalecka, B. Influence of Mechanical Pre-treat-
ment on Fermentable Sugar Production from Lignocellulosic Biomass. 
Agronomy Research, 2016, vol. 14, Iss. 4, pp. 1427–1434. 

8. Mezule, L., Juhna, T. efficient, environmentally friendly techniques 
for lignocellulosic biomass pre-treatment/hydrolysis to produce liquid 
biofuels. Journal of Biotechnology, 2016, vol. 231, S33. 

9. Shishkin, А., Mironovs, v., Zemchenkov, v., antonov, M. Hybrid syn-
tactic foams of metal – fly ash cenosphere – clay. Key Engineering Mate-
rials, 2016, vol. 674, pp. 35–40.

10. Lisicins, M., Lapkovskis, v., Mironovs, v. Utilisation of Industrial Steel 
Wastes in Polymer Composite design and Its agricultural applicati-
ons. Agronomy Research, 2016, vol. 14, No. 3, pp. 831–835. ISSN 1406-
894X. 

11. Mironovs, v., ozernovs, o., Lapkovskis, v., golyandin, d. Production 
of Crumb Rubber – Iron Powder Mixture for Perspective Synthesis of 
Carbon-Iron Powder Sorbent. Agronomy Research, 2016, vol. 14, Iss. 1, 
pp. 1063–1068. ISSN 1406-894X. 

12. Mironovs, v., Boiko, I., koppel, T., Lisicins, M. Cellular Tubular Struc-
tures from Perforated Metallic Tape and Its application. Agronomy Re-
search, 2016, vol. 14, Iss. 1, pp. 1053–1062. ISSN 1406-894X. 

13. Šiškins, a., Mironovs, v., goljandin, d., korjakins, a. Influence 
of Milled Waste glass to Clay Ceramic Foam Properties Made by 
direct Foaming Route. World academy of Science, engineering and 
Technology: International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Ma-
terials and Metallurgical Engineering, 2016, vol. 10, No. 5, pp. 572–575. 
ISSN 2010-376X, e-ISSN 2010-3778.

14. aguedal, H., Hentit, H., Merouani, d. R., Iddou, a., Shishkin, a., Ju-
mas, J. C. Improvement of the Sorption Characteristics of diatomite 
by Heat Treatment. Key Engineering Materials, vol.  721, dec. 2016, 
pp. 111–116.

15. Benhammadi, S., Shishkin, a., Iddou, a., aguedal, H., de Menor-
val, L. C. adsorption of Lead (II) in Liquid-Solid Interfaces on Natu-
ral and Modified Hydroxyapatite. Key Engineering Materials, vol. 721, 
dec. 2016, pp. 117–122.
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16. Shishkin, a., Mironovs, v., Zemchenkov, v., antonov, M., Hussaino-
va, I. Hybrid Syntactic Foams of Metal – Fly ash Cenosphere – Clay. 
Key Engineering Materials, vol. 674, Jan. 2016, pp. 35–40.

17. Shishkin, a., Laksa, a., Shidlovska, v., Timermane, Z., aguedal, H., 
Mironovs, v., ozolins, J. Illite Clay Ceramic Hollow Sphere – obtai-
ning and Properties. Key Engineering Materials, vol.  721, dec. 2016, 
pp. 316–321.

18. koppel, T., Shishkin, a., Hussainova, I., Haldre, H., Tint, P. electro-
magnetic shielding properties of ceramic spheres coated with paramag-
netic metal. Agronomy Research, 2016, vol. 14, No. S1, pp. 1015–1022.

19. Zariņš, a., Haritonova, d., Rubāns, a., Silabriedis, g., Zvirgzds, J. 
Field Tests of astrometric Subsystem. Geodesy and Cartography, 2016, 
vol. 42, Iss. 1, pp. 1–6. ISSN 2029-6991, e-ISSN 2029-7009, doI: 10.38
46/20296991.2016.1168029.

20. dobelis, d., Zvirgzds, J. Network RTk Performance analysis: a Case 
Study in Latvia. Geodesy and Cartography, 2016, vol. 42, No. 3, pp. 69–
74. ISSN 2029-6991, e-ISSN 2029-7009, doI: 10.3846/20296991.2016.
1226383.

3.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • 2016. gada decembra sākumā tika parakstīts RTU un kTH līgums par 
kopējām doktorantūras studijām. Programma balstīta cotutelle princi-
pā, kad doktoranti izstrādā promocijas darbu, studējot vienlaicīgi RTU 
un kTH, rezultātā iegūstot abu augstskolu apvienoto doktora grādu. 
2017. gada janvārī Ūdens pētniecības laboratorijas zinātniskā asistente 
Brigita daļecka devās uz Zviedriju, lai uzsāktu studijas.

 • Sadarbības līgums Nr. 011000-10/2009/3 starp RTU un IPM aN par 
zinātniski tehnisko sadarbību starp Baltkrievijas Nacionālo tehnisko 
universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti – Minska, Baltkrievija (va-
dītāji: prof. v. Mironovs un prof. dr. Iljussenko), 2009–š. g.

 • Sadarbības līgums RTU (Rīga) – WHZ Zwickau, vācija. vadītāji: prof. 
v. Mironovs, prof. M. kolbe. 28.04.2014.–š. g.

 • Sadarbības līgums RTU (Rīga) – SSaU, Samara, krievija. vadītāji: prof. 
v. Mironovs, prof. v. glushenkov. 2015–š. g.

 • Sadarbības līgums RTU (Rīga) – TvgTU, Tvera, krievija. vadītāji: prof. 
v. Mironovs, prof. v. Petrashevich. 2015–š. g.

 • Bāzes finansējuma līgums BIF, BRk, PMLab 34-24602-N7045.6. vadī-
tājs: prof. v. Mironovs.

 • Sadarbībā ar Izglītības ministriju martā dalība Earth observation round 
Table, Tallinā. Ziņots par Copernicus datu izmantošanu Latvijā.
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3.6. infrastrUktūra

 • Tiešsaistes duļķainības mērītājs TurbiGuard In-line Process Monitor for 
Medium 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.
 • Mikroskops Keyence Corp. & Magnet-Physik Dr. Steingroever GmbH.
 • grafiskās darba stacijas satelītattēlu apstrādei, trīs serveri un diskma-

sīvs 12Tb datu uzglabāšanai.

3.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

Būvzinātnes centra zinātniskajās laboratorijās aktīvi darbojas un izstrā-
dā zinātniskos darbus grādu ieguvei gan doktoranti, gan maģistranti, kā arī 
viesstudenti no dažādām pasaules valstīm.

 • doktoranti:
 ‑ Аndrejs Šiškins, 4 g. doktorants, tēma “Naftas produktu savākšanai 

pielietojamu sorbentu no rūpnieciskiem atkritumiem un Latvijas 
dabīgam izejvielām iegūšana un īpašību pētīšana”. vadītāji: prof. 
J. ozoliņš un prof. v. Mironovs.

 ‑ Pavels Stankēvičs, 3 g. doktorants, tēma “Metālpulveru materiālu iz-
mantošana ritoša sastāva detaļās”. vadītājs: prof. v. Mironovs. 

 ‑ elīna Barone, 3 g. doktorante, tēma “SiC materiālu īpašību izpēte un 
izmantošanas iespēju analīze”. vadītājs: prof. v. Mironovs. 

 ‑ Juris Treijs, 4 g. doktorants, tēma “Feromagnētiskie sorbenti un to 
iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā”. vadītājs: 
prof. v. Mironovs.

 ‑ oļegs ozernovs, 2 g. doktorants, tēma “gumijas atkritumu sasmal-
cināšana pulverī un tā efektīvas pielietošanas iespējas”. vadītājs: 
prof. v. Mironovs. 

 ‑ Tarmo Koppel, Mg. sc. Programma Erasmus+, 2016. gada septem-
bris – 2017. gada janvāris, Tallinas Tehniskā universitāte.

 • Būvzinātnes centra zinātniskās laboratorijas regulāri aicina sadarbības 
partnerus vadīt vieslekcijas RTU studentiem.
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 • Prof. Dr. sc. ing Matthijas Kolbe. Westsächsische Hochschule Zwickau. In-
stitut für Produktionstechnik/Umformtechnik Zwikkau, vācija, 2016. g. 
maijs. vad. prof. v. Mironovs.

 • Cieša sadarbība ar Ģeomātikas katedru 3d telpisko modeļu izstrādē no 
lāzerskeneriem un dronu uzņemtajām fotogrāfijām.

3.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • kamilai gruškevičai pasniegta jauno zinātnieku balva (REHVA Young 
Scientist Award) par sniegto ieguldījumu energoefektivitātes un ēku 
iekštelpu vides uzlabošanā.

 • 14. oktobrī notika 33. Pasaules kultūras padomes apbalvošanas cere-
monija. īpašas atzinības diplomu saņēma Ūdens pētniecības laborato-
rijas vadītājs Tālis Juhna.

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/

4.1. 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).
 • vieglie putubetoni (vad. pētn. g. Šahmenko, prof. a. korjakins).
 • ekoloģiskie kaņepju betoni (vad. pētn. g. Šahmenko, prof. a. korja-

kins)

materiālu un  
konstrukciju institūts

(mki)

kompozītu materiālu 
un konstrukcijas 

katedra 

būvmateriālu un 
būvizstrādājumu 

katedra
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 • Ražotnes atkritumu pārstrāde un būvmateriālu ražošana (prof. 
a. korjakins, prof. d. Bajāre).

 • Ģeopolimēri (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. Bajā-

re, vad. pētn. g. Šahmenko).
 • augstas veiktspējas kompozītu materiālu tehnoloģijas (vad. pētn. 

k. kalniņš).
 • 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 projek-

tēšana (pētn. a. kovaļovs).
 • galīgo elementu metode trīs slāņu un daudzslāņu kompozītu kon-

strukciju 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).

4.3. personāls

 

Akadēmiskais personāls
17%

Zinātnes
tehniskais personāls

24%
Zinātniskais 

personāls
59%

1. att. materiālu un konstrukciju institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.
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4.4. pētniecības reZUltāti

4.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • valsts pētījumu programma “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas 
vides drošumam (IMaTeH)”, 2014–2017.

 • eiropas Savienības (eS) 7 Ietvaru programmas (IP) projekts “Innovati-
ve 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 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 nodrošināša-
nai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz 
nulles patēriņa ēkām”, 2013/0027/1dP/1.1.1.2.0/13/aPIa/vIaa/007, 
2013–2015.

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

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

 • COST Action TU1104 “Smart energy Regions”, 2013–2016.
 • COST Action TU1301 “NoRM for Building materials (NoRM4BUIL-

dINg)”, 2014–2017.
 • COST Action TU1404 “Towards the next generation of standards for 

service 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.

 • aS “Inspecta Latvia”. Cementu saturošo jumta paneļu stiprības liecē 
noteikšana.

 • SIa “BML group”. granīta plāksnes lieces stiprības testi.
 • SIa “Pillar architekten ”. Ķieģeļu stiprības testēšana.
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 • SIa “green Industry Innovation Center”. klimata kameras salturības 
un Uv testu veikšana sagatavotajiem paraugiem un atzinuma par BCM 
jaunā materiāla atbilstību būvniecības apdares materiālu standartiem 
sagatavošana.

 • SIa “Controlit Factory”. Stikla šķiedru auduma paraugu testēšana sa-
skaņā ar ISo 13934-1 standartu.

 • SIa “THeRMeko”. Inovatīvu siltumizolācijas materiālu un to iestrā-
dāšanas tehnoloģiju radīšana, šo materiālu un tehnoloģiju izpēte.

 • SIa “Re&Re”. Stradiņa slimnīcas ēku plaisu monitorings.
 • SIa “RBSSkaLS Būvvadība”. Rīgā, Jēkaba 2, ēkas plaisu monitorings.
 • SIa “Barons kvartāls”. Lokālā apsekošana pazemes autostāvvietas sienai 

un pamatiem objektam Rīgā, Cēsu ielā 31.
 • SIa “Rīgas namu pārvaldnieks”. Rīgā, dagdas ielā 3 k-2, pagraba 

pārseguma tehniskā stāvokļa noteikšana.

4.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. Barkanov, e., eglītis, e., almeida, F., Bowering, M., Watson, g. optimal 
design of Composite Lateral Wing Upper Covers. Part II: Nonlinear 
Buckling analysis. Aerospace Science and Technology, 2016, vol.  51, 
pp. 87–95. ISSN 1270-9638, doI: 10.1016/j.ast.2016.01.020.

2. Barkanov, e., eglītis, e., almeida, F., Bowering, M., Watson, g. Weight 
optimal design of Lateral Wing Upper Covers Made of Composite Ma-
terials. Engineering Optimization, 2016, vol. 48, No. 9, pp. 1618–1637. 
ISSN 0305-215X, e-ISSN 1029-0273, doI: 10.1080/0305215X.2015.11
28422.

3. Rucevskis, S., Janeliukstis, R., akishin, P., Chate, a. Mode Shape-Based 
damage detection in Plate Structure without Baseline data. Structural 
Control and Health Monitoring, 2016, vol.  23, No.  9, pp.  1180–1193. 
ISSN 1545-2255, doI: 10.1002/stc.1838.

19

11

22

9

2Promocijas darbi

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

 

2. att. materiālu un konstrukciju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.
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4. Wesolowski, M., Barkanov, e. air damping Influence on dynamic 
Parameters of Laminated Composite Plates. Measurement, 2016, 
vol.  85, pp.  239–248. ISSN  0263-2241, doI: 10.1016/j.measure-
ment.2016.02.036.

5. Janeliukstis, R., Rucevskis, S., akishin, P., Chate, a. Wavelet Trans-
form Based damage detection in a Plate Structure. Procedia Engine-
ering, 2016, vol.  161, pp.  127–132. ISSN  1877-7058, doI: 10.1016/j.
proeng.2016.08.509.

6. Janeliukstis, R., Rucevskis, S., Wesolowski, M., Chate, a. damage Iden-
tification dependence on Number of vibration Modes Using Mode 
Shape Curvature Squares. Journal of Physics: Conference Series, 2016, 
vol.  744, No.  1, pp.  1–12. ISSN  1742-6588, e-ISSN  1742-6596, doI: 
10.1088/1742-6596/744/1/012054.

7. kovaļovs, a., Rucevskis, S., kulakov, v., aniskevich, a. delamination 
detection in Carbon Fibre Reinforced Composites Using electrical 
Resistance Measurement. IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering, 2016, vol. 111, No. 1, pp. 1–6. ISSN 1757-8981, e-IS-
SN 1757-899X, doI: 10.1088/1757-899X/111/1/012010.

8. kovalovs a., Jelinska N., kalnins M., Chate a., Search for Composi-
tion of Nanoparticles Containing Poly (vinyl alcohol)/Poly (vinyl 
acetate) Blend Composites having the Highest value of the Modulus 
of elasticity by the Response Surface Methodology. IOP Conf. Series: 
Materials Science and Engineering, 2016, vol. 111, 6 pages/012006. 
doI: 10.1088/1757-899X/111/1/012006.

9. Janeliukstis, R., Rucevskis, S., Wesolowski, M., Chate, a. damage Iden-
tification dependence on Number of vibration Modes Using Mode 
Shape Curvature Squares. Proceedings of the XIII International Confe-
rence on Motion and Vibration Control XII International Conference on 
Recent Advances in Structural Dynamics, Uk, Southampton, 3–6 July, 
2016. Southampton: University of Southampton, 2016, pp. 1–12.

10. Rucevskis, S., Janeliukstis, R., akishin, P., Chate, a. vibration-Based 
approach for Structural damage detection. Proceedings of the 23rd In-
ternational Congress on Sound and Vibration, greece, athens: Interna-
tional Institute of acoustics and vibration (IIav), 2016, pp. 1–8. ISBN 
978-960-99226-2-3, ISSN 2329-3675.

11. girskas, g., Skripkiūnas, g., Šahmenko, g., korjakins, a. durability of 
Concrete Containing Synthetic Zeolite from aluminum Fluoride Pro-
duction Waste as a Supplementary Cementitious Material.  Construction 
and Building Materials, 2016, vol.  117, pp.  99–106. ISSN  0950-0618, 
doI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.04.155.

12. Coppola, L., Buoso, a., Coffetti, d., kara, P., Lorenzi, S. electric arc 
Furnace granulated Slag for Sustainable Concrete. Construction and 
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Building Materials, 2016, vol. 123, pp. 115–119. ISSN 0950-0618, doI: 
10.1016/j.conbuildmat.2016.06.142.

13. Bajare, d., kazjonovs, J., korjakins, a. development of Latent Heat Sto-
rage Phase Change Material Containing Plaster. Medziagotyra, 2016, 
vol.  22, No.  1, pp.  94–97. ISSN  1392-1320, e-ISSN  2029-7289, doI: 
10.5755/j01.ms.22.1.7745.

14. Būmanis, Ģ., Bajare, d., korjakins, a. durability of High Strength 
Self Compacting Concrete with Metakaolin Containing Waste. Key 
Engineering Materials, 2016, vol.  674, pp.  65–70. ISSN  1013-9826, 
 e-ISSN 1662-9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.65.

15. Coppola, L., kara, P., Lorenzi, S. Concrete Manufactured with Crushed 
asphalt as Partial Replacement of Natural aggregates. Materiales de 
Construcción, 2016, vol. 66, No. 324. ISSN 1988-3226, doI: 10.3989/
mc.2016.06515.

16. Coppola, L., Lorenzi, S., garlati, S., kara, P. The Rheological and Mecha-
nical Performances of Concrete Manufactured with Blended admixtu-
res Based on Phosphonates. Key Engineering Materials: Engineering 
Materials and Tribology, 2016, vol. 674, pp. 159–164. ISSN 1013-9826, 
e-ISSN 1662-9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.159.

17. kononova, o., krasņikovs, a., Stonys, R., Šahmenko, g., vītols, R. 
Investigation of Influence of Nano-Reinforcement on the Mechani-
cal Properties of Composite Materials. Journal of Civil Engineering 
and Management, 2016, vol. 22, No. 3, pp. 425–433. ISSN 1392-3730, 
 e-ISSN 1822-3605, doI: 10.3846/13923730.2015.1106578.

18. kara, P., Csetényi, L., Borosnyói, a. Performance Characteristics of 
Waste glass Powder Substituting Portland Cement in Mortar Mixtures. 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, vol. 123, 
No.  1. ISSN  1757-8981, e-ISSN  1757-899X, doI: 10.1088/1757-
899X/123/1/012057.

19. Mironovs, v., koppel, T., Lisicins, M., Boiko, I. Screen elements Made 
of Perforated Steel Tape and Their application for Shielding electro-
magnetic Fields. Key Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 41–47. 
ISSN 1662-9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.41.

20. Mironovs, v., Boiko, I., koppel, T., Lisicins, M. Cellular Tubular Struc-
tures from Perforated Metallic Tape and Its application. Agronomy Re-
search, 2016, vol. 14, No. 1, pp. 1053–1062. ISSN 1406-894X. 

4.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Zviedrijas CBI betona institūta delegācija apmeklēja RTU Būvnie-
cības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtu 
(MkI), lai iepazītos ar zinātniskajiem sasniegumiem, apspriestu tālākos 
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 sadarbības virzienus un zinātnisko projektu sagatavošanu sadarbības 
projekta ietvaros.

 • asoc. profesors Gintautas Skripkiunas (vgTU, Lietuva) apmeklēja 
RTU BIF MkI, lai iepazītos ar zinātniskiem sasniegumiem, apspriestu 
tālākos sadarbības virzienus un zinātnisko projektu sagatavošanu.

 • Profesors Zonkgjin Li (Department of Civil Environmental Engine-
ering, Hong Kong) nolasīja lekcijas betona nozarē un apsprieda tālākos 
sadarbības virzienus un zinātnisko projektu sagatavošanu. 

 • Publicēti institūta pētnieku un eiropas sadarbības partneru 7 raksti zi-
nātniskos žurnālos. 

 • vad. pētnieks Ģirts Bumanis un doktorante Laura dembovska apmek-
lēja vgTU (viļņa, Lietuva) ar mērķi veikt pētījumus energoefektivitā-
tes nozarē.

 • Profesore diāna Bajāre apmeklēja Barselonas Universitāti (Spānija) ar 
mērķi veikt pētījumus energoefektivitātes nozarē.

 • Profesore diāna Bajāre apmeklēja dānijas Tehnisko universitāti (dāni-
ja) ar mērķi sagatavot pētniecības projektu.

 • Profesors aleksandrs korjakins apmeklēja vgTU (viļņa, Lietuva) 
Erasmus programmas ietvaros.

 • vad. pētnieks genādijs Šahmenko apmeklēja vgTU (viļņa, Lietuva) 
Erasmus programmas ietvaros.

 • vgTU (viļņa, Lietuva) doktorante Ramune Lebedeva 3 mēnešus veica 
pētījumus RTU BIF MkI Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā.

 • vad. pētnieks Lyuben Lyubenov (University of Structural Engineering 
and Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov”, Sofija, Bulgārija) 2 nedēļas 
veica pētījumus RTU BIF MkI Būvmateriālu un būvizstrādājumu ka-
tedrā Erasmus programmas ietvaros.

 • vgTU (viļņa, Lietuva) doktorants Aurelijus Daugėla 3 mēnešus veica 
pētījumus RTU BIF MkI Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā.

 • doktorantūras students Māris Šinka apmeklēja genta Universitāti 
(Beļģija).

 • Bakalaura studiju studente Laura vītola Erasmus programmas ietvaros 
apmeklēja vgTU 9 (viļņa, Lietuva), sadarbojoties ar prof. Inu Pundieni.

 • Bakalaura studiju studente Laura vītola apmeklēja eduarda Tornja 
konstrukciju zinātņu institūtu (Spānija) ar mērķi veikt betona pētīju-
mus.

 • Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras līdzstrādnieki veica pētī-
jumus siltumizolācijas materiālu nozarē sadarbībā ar SIa “Thermeko” 
(Latvija).

 • vladimiras Universitātes (vladimira) maģistrants Ruslans dvornikovs 
4 mēnešus veica pētījumus un mācījās RTU BIF MkI Būvmateriālu un 
būvizstrādājumu katedrā.
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4.6. infrastrUktūra 

 • dezintegrators celtniecības materiālu sasmalcināšanai; modelis 
DESI 16C, paredzēts gabalveida minerālo un organisko materiālu sa-
smalcināšanai, samaisīšanai un aktivēšanai.

4.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • Izstrādāti un aizstāvēti 5 maģistra darbi.

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

5.1. institūta strUktūrvienības

5.2. Zinātniskie virZieni

 • Būvju automatizācijas sistēmu (BaS) vadības līmeņu struktūras izveide 
Dr. habil. sc. ing. e. dzelzītis).

 • Zema enerģijas patēriņa ēkas (Dr. sc. ing. a. Borodiņecs).
 • apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu enerģijas patē-

riņa optimizēšana (Dr. sc. ing. a. Lešinskis).
 • alternatīvo (saules, vēja, ģeotermālo) enerģijas avotu izmantošana ēku 

energoapgādē (Dr. habil. sc. ing. P. Šipkovs).
 • Siltumapgādes un gāzapgādes sistēmu reģionālā attīstība (Dr.  sc.  ing. 

I. Laube).
 • Ēkas mitruma pārneses procesu izpēte (Dr. sc. ing. J. Zemītis).

siltuma, gāzes un  
ūdens tehnoloģijas 
institūts (sgūti)

ūdens inženierijas  
un tehnoloģijas 

katedra 

siltuma inženierijas 
un tehnoloģijas 

katedra
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 • Ūdens un notekūdens apsaimniekošana; ūdens kvalitāte; ūdens 
infrastruktūra; ūdensvada korozijas pētījumi (Dr.  sc.  ing. T.  Juhna, 
Dr. sc. ing. J. Rubulis, Dr. sc. ing. k. Tihomirova, Dr. sc. ing. L. Mežule, 
Dr. sc. ing. k. gruškeviča).

 • Ēku norobežojošo konstrukciju enerģētisko parametru normēšana un 
energosertificēšana (prof. a. Borodiņecs).

5.3. personāls

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

5.4. pētniecības reZUltāti

5.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • EU Horizon 2020 (H2020-ee-2014-1-PPP) “development and advan-
ced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope 
elements for Modular Retrofitting and CoNNeCTions”, 2014–2018.

 • Nordplus Higher Education 2015 programma “environmental Compu-
tational design”, 2015–2016.

 • apstiprināts eRaF projekts “Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas 
ēku risinājumi”.

 • SgUTI darbinieki pievienojas CoST programmai “Ca16114 Rethin-
king Sustainability Towards a Regenerative economy”.

5.4.2. līgUmdarbi

 • SIa “THeRMeko”. L8176 par tehnisko konsultāciju pakalpojuma 
sniegšanu. 

 

Akadēmiskais
personāls

47%

Zinātni apkalpojošais
personāls

13%

Zinātnes
tehniskais personāls

4%

Zinātniskais 
personāls

36%
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 • L8224, “Inovatīvā asfalta formulas izstrāde un efektivitātes analīze, la-
boratorisko izturības testu veikšana”.

 • SIa “Rīgas ūdens”. L8167, par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu.

5.4.3. svarīgākās pUblikāciJas 

1. kalamees, T., Lupišek, a., Sojkova, k., Mørck, o. C., Borodinecs, a., 
almeida, M., Rovers, R., kuusk, k., Silva, S., op’t veld, P. What kind 
of heat loss requirements nZeB and deep renovation sets for building 
envelope? In: Central Europe towards Sustainable Building. 22–24 June 
2016, Prague. ed. Hajek, P., Tywonjak, J., Lupišek, a., Sojkova, k. Pra-
gue: grada Publishing, a.s. for Czech Technical University in Prague, 
2016, pp. 137−144. ISBN 978-80-271-0248-8.

2. Zemītis, J., Borodiņecs, a., Frolova, M. Measurements of Moisture 
Production caused by various Sources. Energy and Buildings, 2016, 
vol. 127, pp. 884–891. doI: 10.1016/j.enbuild.2016.06.045.

3. Nefedova, a., Bykova, J., kukolev, M., Zajacs, a., Borodiņecs, a. Possi-
bility of Thermal Storage System Use with different accumulating Ma-
terial in SPbSTU. In: 5th International Conference on Topical Problems of 
Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Ecology,  TPACEE 
2016. Tyumen State University of architecture and Civil engineerin-
gul, Russia, Proceeding, 27–29 april 2016. Tyumen: 2016, pp.  1–6. 
ISSN 2261-236X, doI: 10.1051/matecconf/20167302010. (Scopus)

4. Borodiņecs, a., Nazarova, J., Zajacs, a., Malyshev, a., Pronin, v. Speci-
fics of Building envelope air Leakage Problems and airtightness Me-
asurements. In: Proceedings of 15th International Conference on Topical 
Problems of Architecture, Civil Engineering, Energy Efficiency and Eco-
logy, TPACEE 2016. Russia, Tyumen, 27–29 april 2016. Tyumen: 2016, 
pp. 1–6. ISSN 2261-236X, doI: 10.1051/matecconf/2016730202.

5. Tumanova, k., Borodiņecs, a. Heat consumption for hot water sup-
ply in residential buildings. In: CESB 2016 – Central Europe Towards 
Sustainable Building 2016. Innovations for Sustainable Futur, Czech 
Republic, Prague, 22–24 June 2016. Prague: grada Publishing, 2016, 
pp. 331–337. ISBN 978-802710248-8. 

6. kalamees, T., Lupíšek, a., Sojková, k., Mørck, o., Borodiņecs, a., al-
meida, M., Rovers, R. What kind of heat loss requirements NZeB and 
deep renovation sets for building envelope? In: CESB 2016 – Central 
Europe Towards Sustainable Building 2016. Innovations for Sustainable 
Future, Czech Republic, Prague, 22–24 June 2016. Prague: grada Pub-
lishing, 2016, pp. 137–144. ISBN 978-802710248-8.

7. Borodiņecs, a., Zemītis, J., Millers, R., Tumanova, k., geikins, a., Ne-
fedova, a. Specifics of Multi-apartment Building deep Complex Ret-
rofitting. In: CESB 2016 – Central Europe towards Sustainable Building 
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2016. Innovations for Sustainable Future, Czech Republic, Prague, 22–
24 June 2016. Prague: grada Publishing, 2016, pp. 49–55. ISBN 978-
802710248-8. 

8. Tumanova, k., Borodiņecs, a. The extensive analysis of Circumstan-
ces between Heat Consumption of Multi-apartment Buildings and 
Information Campaigns. energy Procedia, 2016, vol. 96, pp. 945–952. 
ISSN 1876-6102, doI: 10.1016/j.egypro.2016.09.171.

9. Zemītis, J., Borodiņecs, a., geikins, a., kalames, T., kuusk, k. ven-
tilation System design in Three european geo Cluster. Energy Pro-
cedia, 2016, vol.  96, pp.  285–293. ISSN  1876-6102, doI:  10.1016/j.
egypro.2016.09.15.

10. križmane, M., Šlihte, S., Borodiņecs, a. key Criteria across existing 
Sustainable Building Rating Tools. Energy Procedia, 2016, vol.  96, 
pp. 94–99. ISSN 1876-6102, doI: 10.1016/j.egypro.2016.09.107.

11. križmane, M., Borodiņecs, a., dzelzītis, e. enabling the Landscape for 
deep green Renovation. Energy Procedia, 2016, vol. 96, pp. 404–412. 
ISSN 1876-6102, doI: 10.1016/j.egypro.2016.09.168.

12. Šlihte, S., križmane, M., & dzelzitis, e. Cost analysis of in-house heat 
substations in next generation heat networks. Energy Procedia, vol. 96, 
2016, pp. 511–516. doI: 10.1016/j.egypro.2016.09.093.

5.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Izveidota sadarbība ar “SYSTeMaIR” un “koMoveNT” firmu.
 • Izveidota sadarbība ar South-Eastern Finland University of Applied 

Sciences, Building services engineering departamentu.

2. att. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2016. gadā. 

9

1

8

1

2

 

Promocijas darbi

Publikācija zinātnisko rakstu krājumā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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 • egīls dzelzītis, andris krūmiņš un anatolijs Borodiņecs – aktīvi bied-
ri eiropas apkures un ventilācijas inženieru savienību pārstāvniecībā 
ReHva (Representatives of European Heating and Ventilation Associa-
tions).

 • SgŪTI personāls ir šādu konferenču zinātnisko komiteju loceļi:
 ‑ 10th International Symposium on Heating, Ventilating and Air Con-

ditioning – ISHvaC 2017 (http://www.ishvac2017.org).
 ‑ SBE16 Tallinn and Helsinki Conference “Build Green and Renovate 

Deep” (http://www.sbe2016.org/).
 ‑ Central Europe towards Sustainable Building 2016, Prague, Czech 

Republic (http://cesb.cz).
 ‑ Topical Problems of Architecture, Civil engineering, Energy efficiency 

and Ecology – 2016 (TPaCee 2016 http://www.tpacee2016.org/en/
science-committee).

 ‑ Energy Management of Municipal Transportation Facilities and 
Transport – eMMFT 2017.

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.
 • Ēku inženiersistēmas montāžas laboratorija – ventilācijas sistēmas 

stends.

5.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

SgŪTI mācību process ir cieši saistīts ar pētniecību. visos studiju lī-
meņos tiek attīstītas studentu iemaņas veikt mērījumus, datu un litera-
tūras analīzi, dinamiskas simulācijas utt. Papildus tam tiek nodrošināta 
bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentu savstarpējā sadarbī-
ba. Studentu grupas piedalās dažādās studentu sacensībās, gatavo rakstus 
un projektu pieteikumus un veic pētniecisko darbu. 
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5.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • kamila gruškeviča 2016. gadā saņēma ReHva atzinības rakstu “jau-
nais zinātnieks”.

 • Inara Laube 2016. gadā saņēma ReHva atzinības rakstu par ieguldīju-
mu tehnoloģiju attīstībā.

 • anatolijs Borodiņecs – vieslektors Pēterburgas Politehniskajā universi-
tātē (Sanktpēterburga, krievija).

 • aleksejs Prozuments piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz FoSS 
Pv pētniecības centru kiprā, 2016.

 • anatolijs Borodiņecs – vieslektors starptautiskajā seminārā “green 
University”.

 • Parakstīts sadarbības līgums ar Federal State Budget Educational Insti-
tution for Higher Education “Emperor Alexander I St. Petersburg State 
Transport University”.

6. transportbūvJU institūts

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

3. 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 

 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma  

Doktora studija  
programma  

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma  

Akadēmiskais
personāls 
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6.1. institūta strUktūrvienības 

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).

6.3. personāls

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

6.4. pētniecības reZUltāti

6.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • Starptautiskā programma “CoST action TU1406 – Transport and 
Urban development. Quality specifications for roadway bridges, stan-
dardization at a european level (BridgeSpec)”. a. Paeglītis – vadības 
komitejas loceklis, 2014.–2018. g.

transportbūvju  
institūts

ceļu un tiltu  
katedra

ģeomātikas  
katedra

 

Akadēmiskais
personāls

66%

Zinātni 
apkalpojošais

personāls
4%

Zinātniskais
personāls

30%
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 • valsts pētījumu programmas vPP-2014 “Inovatīvi materiāli un viedās 
tehnoloģijas vides drošumam (IMaTeH)” projekts Nr. 3 (Id 1854) 
“Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm”. vadītājs 
a. Paeglītis, 2014.–2017. g.

6.4.2. dalība ZinātniskaJos pasākUmos

1. Paeglīte, I., Paeglītis, a., Smirnovs, J. Traffic Load effects on dynamic 
Bridge Performance. 8th International Conference on Bridge Mainte-
nence, Safety and Management, 26–30 June, Foz do Iguacu, Brazil. 

2. Paeglīte, I., Paeglītis, a., Smirnovs, J. dynamic Behavior of Pre-Stressed 
Slab Bridges. 12th International conference “Modern Building Mate-
rials, Structures and Techniques” (MBMST 2016). 26.–27. maijs, 2016, 
viļņa, Lietuva.

3. Freimanis, a., Paeglītis, a. Mesh sensitivity analysis for quasi-static si-
mulations. 12th International conference “Modern Building Materials, 
Structures and Techniques” (MBMST 2016). 26.–27. maijs, 2016, viļņa, 
Lietuva.

3. Haritonovs, v., Tihonovs, J., Smirnovs, J. High Modulus asphalt Conc-
rete with dolomite aggregates. 6th Transport Research arena, Warsaw, 
Poland, 18–21 april 2016. 

4. vaivods, e., Smirnovs, J., Lāma, a. analysis of Traffic Safety Level of 
Roundabouts in Latvia. In: International Scientific and Technical Confe-
rence “Highways: Safety and Reliability”. Conference Reports. Belarus, 
Minsk, 24–25 November 2016.

5. kaminskis, J., kaļinka, M. Fundamental element of the geode-
tic infrastructure – Struve arc. International Scientific Conference. 
6–8 September 2016, Tallin, estonia.

6. Ågren, J., Strykowski, g., Bilker-koivula, M., omang, o., Märdla, S., 
Forsberg, R., ellmann, a., oja, T., Liepins, I., Parseliunas, e., kamins-
kis, J. The Nkg2015 gravimetric geoid model for the Nordic-Baltic 
region, 1st Joint Commission 2 and IgFS Meeting International Sym-
posium on gravity, geoid and Height Systems 2016, September 19–23, 
2016, Thessaloniki, greece. 

6.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

raksti pilna teksta konferenčU rakstU krāJUmos
1. Paeglīte, I., Paeglītis, a., Smirnovs, J. Traffic Load effects on dynamic 

Bridge Performance. In: Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Re-
silience of Bridges and Bridge Networks. T. Bittencourt, d. Frangopol, 
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a.  Beck ed. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis group, 2016, 
pp. 2364–2369. ISBN 978-1-138-02851-7.

2. Paeglīte, I., Paeglītis, a., Smirnovs, J. dynamic Behavior of Pre-Stressed 
Slab Bridges. Procedia Engineering, 2016, pp. 1–8. ISSN 1877-705.

3. Haritonovs, v., Tihonovs, J., Smirnovs, J. High Modulus asphalt 
Concrete with dolomite aggregates. Transportation Research Proce-
dia, 2016, vol. 14, pp. 3485–3492. ISSN 2352-1465, doI: 10.1016/j.tr-
pro.2016.05.314.

4. vaivods, e., Smirnovs, J., Lāma, a. analysis of Traffic Safety Level of 
Roundabouts in Latvia. In: International Scientific and Technical Confe-
rence “Highways: Safety and Reliability”. Conference Reports, Belarus. 
Minsk: 2016, pp. 168–174.

5. antov, d., Smirnovs, J. Improving road safety in the Baltic states – role 
of strategies. Injury Prevention, 2016, 22 Suppl 2, a30.

6. dobelis, M., kaļinka, M., Borodiņecs, a. The Capture of BIM Compa-
tible 3d Building Model from Laser Scanner data. In: The 17th Inter-
national Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016). abstracts, 
China, Beijing, 4–8 august 2016. Beijing: Beijing Institute of Techno-
logy Press, 2016, pp. 265–266. ISBN 9787568228145.

7. auziņš a. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība. Zināt-
niskā monogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2016. 270 lpp.  ISBN 
9789934107801, doI: http://dx.doi.org/10.7250/9789934107801.

pUblikāciJas ZinātniskaJos žUrnālos
1. Paeglītis, a., Freimanis, a. Comparision of Constant-Span and Influ-

ence Line Methods for Long-Span Bridge Load Calculations. Baltic 
Journal of Road and Bridge Engineering, 2016, vol. 11, No. 1, pp. 84–
91. ISSN 1822-427X, e-ISSN 1822-4288, doI: 10.3846/bjrbe.2016.10.

2. Zaumanis, M., Haritonovs, v. Long term monitoring of full scale pa-
vement test section with eight different asphalt wearing courses. Ma-
terials and Structures/Materiaux et Constructions, vol. 49, Iss. 5, 1 May 
2016, pp. 1817–1828. doI: 10.1617/s11527-015-0614-6.

3. dobelis, d., Zvirgzds, J. Network RTk Performance analysis: a Case 
Study In Latvia. Geodesy and Cartography, 2016, vol.  42, Iss.  3, 
pp. 1–9. ISSN 2029-6991, e-ISSN 2029-7009.

4. Haritonova, d. Sea Level variations at the Latvian Coastal Hydrolo-
gic Stations. Geodesy and Cartography, 2016, vol.  42, Iss.  2, pp.  31–
38. ISSN 2029-6991, e-ISSN 2029-7009, doI: 10.3846/20296991.2016.
1198564.

5. Balodis, J., Silabriedis, g., Mitrofanovs, I., Balodis, k., Baltmane, I., 
kaļinka, M., Morozova, k., Jumare, I. Changing the National Height 
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System and geoId Model in Latvia. Geodesy and Cartography, 2016, 
vol. 42, Iss. 1, pp. 20–24. ISSN 2029-6991. 

6. Balodis, J., Morozova, k., Silabriedis, g., Jaeger, R., kaelber, S., Ha-
ritonova,  d., Janpaule, I., kaminskis, J. Case Study: one Centimeter 
Precision Regional Quasi-geoid. International Journal of Engineering 
Science and Innovative Technology (IJESIT), 2016, vol. 5, Iss. 1, pp. 66–
75. ISSN 2319-5967.

6.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Licencēta starptautiska, kopīga ar viļņas Ģedimina Tehnisko universi-
tāti, maģistra akadēmisko studiju programma “Inovatīvā ceļu un tiltu 
inženierija” (Innovative Road and Bridge Engineering), 1,5 gadi (angļu 
valodā).

 • Licencēta starptautiska, kopīga ar viļņas Ģedimina Tehnisko univer-
sitāti, maģistra akadēmisko studiju programma “Inovatīvā ģeomātika” 
(Innovative geomatics), 1,5 gadi (angļu valodā).

 • Starptautiskās betona federācijas (fib, 8. komitejas “Betona konstrukci-
ju ilglaicība” loceklis prof. a. Paeglītis.

 • ICTCT – International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic 
 Safety loceklis prof. J. Smirnovs.

 • Prof. a. Paeglītis – viens no redaktoriem vgTU, RTU, TTU kopējā zi-
nātniski pētnieciskajā žurnālā “The Baltic Journal of Road and Bridge 
engineering” (Citēts Scopus, Web of science)

2. att. transportbūvju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

1

1

1

15

10

4

 

Promocijas darbi

Zinātniskā monogrāfija

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksts pilna teksta konferenču
rakstu krājumā
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 • Ģeomātikas katedra – kolektīvais biedrs Latvijas Mērnieku biedrībā 
(LMB).

 • Ģeomātikas katedra – Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIg) aka-
dēmiskais biedrs.

 • asoc. prof. J. kaminskis – Starptautiskās Ģeodēzijas asociācijas (Iag) 
loceklis.
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datorZinātnes 
Un informāciJas 
tehnoloģiJas 
fakUltāte
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Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte

dekāns: profesors  
Dr. habil. sc. ing.  
Jānis gRUndspEņĶis

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

datorzinātne un informācijas tehnoloģija kā zinātnes nozares ir ārkār-
tīgi plašas un strauji attīstās. Jau tagad datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas fakultātes (dITF) zinātnieki ir guvuši atzīstamus panākumus un 
saņēmuši virkni apbalvojumu, kuru uzskaitījums aizņemtu pārāk daudz 
vietas, tādēļ šī informācija izpaliks. Mūsdienās faktiski nav iespējams sa-
sniegt izcilus rezultātus visos virzienos, tādēļ mūsu fakultāte fokusējas tikai 
uz dažiem no tiem. Ja vēl pāris gadus atpakaļ katrs no mūsu četriem insti-
tūtiem – Informācijas tehnoloģijas institūts, datorvadības, automātikas un 
datortehnikas institūts, Lietišķo datorsistēmu institūts, Lietišķās matemā-
tikas institūts – un vides modelēšanas 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 virzienus – visaptveroša 
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intelektuālā skaitļošana evolucionējošiem digitālajiem uzņēmumiem; visap-
tveroša datu apstrāde (komunikācijas, skaitļošanas un pārvaldības) izklie-
dētās sarežģītās vidēs; visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu 
izstrādei un to integrācijai; 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 publicēt studentu zinātniskajā konferencē referētos 
darbus, tomēr galveno uzsvaru turpmāk liksim uz zinātnisko publikāci-
ju kvalitāti, to publicēšanu prestižos zinātniskajos žurnālos, uz citējamību 
starptautiski atzītās datubāzēs un mūsu pētījumu rezultātu starptautisku at-
pazīstamību. Šīs iniciatīvas prasa arī organizatorisku darbu, tādēļ fakultātē 
strādā zinātniskā darba koordinatore un ir nodibināta Zinātnes komisija.

esmu pārliecināts, ka ar mūsu zinātnisko darbinieku entuziasmu un 
potenciālu 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 

datorzinātnes un 
informācijas  

tehnoloģijas fakultāte
(ditf)

vides 
modelēšanas 

centrs

datorvadības, 
automātikas un 
datortehnikas 

institūts

lietišķās 
matemātikas 

institūts

informācijas 
tehnoloģijas 

institūts

lietišķo 
datorsistēmu 

institūts
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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

1.1. institūta strUktūrvienības 

1.2. Zinātniskie virZieni

 • Robotu vadības sistēmas, intelektuālie roboti.
 • e-medicīna, datorsistēmas medicīniskajā diagnostikā un terapijas izvēlē.
 • attēlu apstrādes metodes, datorgrafika un datorredze.
 • datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas.

datorvadības, 
automātikas un 

datortehnikas institūts

attēlu apstrādes 
un datorgrafikas 

katedra

datoru tīklu un 
sistēmu tehnoloģijas 

katedra

datorvadības 
sistēmu  
katedra
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1.3. personāls

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

1.4. pētniecības reZUltāti

1.4.1. aiZstāvēti promociJas darbi

 • Mihails kovaļovs “kaulu struktūras radioloģisko attēlu analīzes un 
3d vizualizēšanas metožu un algoritmu izstrāde” (zin. vad. a. glazs), 
18.04.2016.

 • ayub k. “Research and development of a new UWB based wireless sen-
sor network framework” (zin. vad. v. Zagurskis), 2016. 

1.4.2. pUblikāciJas 

1. krutikova, o., glazs, a. Solving the Task of Face Recognition in Ca-
ses of Insufficient Training Set. In: Proceedings of the 10th Internatio-
nal Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and 
Image Processing. Portugal, Funchal, Madeira, 1–4 July 2016. Madeira: 
IadIS Press, 2016, pp. 303.–308. ISBN 978-989-8533-52-4.

2. Sisojevs, a., Starinskis, R. an approach for Fast Statistical data extrac-
tion from Biomedical objects. Datorvadības tehnoloģijas. No.  16, 
2016, pp. 64.–71. ISSN 2256-0343, e-ISSN 2256-0351, doI: 10.7250/
tcc.2015.009.

3. Sisojevs, a., Starinskis, R. and Strādiņš, P. an Semi-automatic appro-
ach For Fast Statistical data extraction from aortic valve. In: Proce-
edings of the International Conference Computer Graphics, Visualiza-
tion, Computer Vision and Image Processing 2016, Portugal, Madeira, 
Funchal, 1–4 July 2016. Madeira: IadIS Press, 2016, pp. 293–297. ISBN 

 

 

Akadēmiskais
personāls

66%

Zinātni apkalpojošais
personāls

12%

Zinātnes tehniskais
personāls

6%

Zinātniskais personāls
16%
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978-989-8533-52-4. (Tiks citēts: Scopus, Thomson Reuters, eBSCo, 
IeT Inspec, eLSevIeR)

4. Sisojevs a., Boločko, k. (2016) vector-Based approach to Skeleton 
extraction from the Human Hand’s 3d Model. In: 13th International 
Conference on Applied Computing 2016 Processing (IADIS). Proce-
edings, germany, Mannheim, 28–30 october 2016. Mannheim: IadIS, 
2016, pp. 195–199. (Tiks citēts: Scopus, Thomson Reuters, eBSCo, IeT 
Inspec, eLSevIeR)

5. ayub, k. Research and development of a new UWB based wireless sen-
sor network framework. Promocijas darbs. Rīga, 2016,142 p.

6. ayub, k. Zagurskis, v. adoption features and approach for UWB Wire-
less Sensors Network based on Pilot Signal assisted MaC. International 
Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS), 
vol. 8, No. 1, 2016, pp. 40–46. ISSN: 2076-0930. (Scopus & INSPeC)

7. Zagurskis, v., ayub, k. SMaRT Incubator: Implementation of Impulse 
Radio-Ultra WideBand Based Pa-MaC architecture in Wireless Body 
area Network. In: 2nd International Conference on Systems Informatics, 
Modelling and Simulation (SIMS 2016): Proceedings. Latvia, Riga, 1–3 
June 2017. Los alamitos: Ieee Computer Society Conference Publish-
ing Services, 2016, pp. 25–31. ISBN 978-1-5090-2693-7. Iee eexplore. 
(Scopus & INSPeC)

8. kovaļčuks, a. The distribute Multi-agent-Based architecture for Users 
authentication System. In: 2nd International Conference on Systems In-
formatics, Modelling and Simulation (SIMS 2016): Proceedings. Latvia, 
Riga, 1–3 June 2017. Los alamitos: Ieee Computer Society Conferen-
ce Publishing Services, 2016, pp.  105–110. ISBN 978-1-5090-2693-7. 
Iee eexplore. (Scopus & INSPeC)

9. kļaviņš, Ē., Zagurskis, v. Unmanned aerial vehicle Movement Trajec-
tory detection in open environment. Procedia Computer Science, 2016, 
vol. 104, pp. 400–407. ISSN 1877-0509, doI: 10.1016/j.procs.2017.

2. att. datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

 

2

1

1

6

Promocijas darbi

Publikācija zinātniskajā žurnālā

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Raksts konferences tēžu krājumā
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1.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Sadarbība ar kauņas Tehnoloģisko universitāti un kauņas kardioloģis-
ko institūtu – iesniegts kopējs pieteikums EUREKA projektam.

 • Projekts “3d protēžu izstrādes automatizācijas risinājums Nr. 1988. va-
dītājs a. ņikiteņko, piedalījās zinātniskie pētnieki p. i. a. Sisojevs un 
M. kovaļovs (no 01.12.2015. līdz 01.07.2016.).

 • Sadarbības līgums Nr.  L8275 par konsultāciju un izstrādes pakalpo-
juma sniegšanu datorredzes algoritmiem (līguma reģistrācijas nu-
murs 03000-3.1.2/87), SIa “aPPLY” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 
44103077477), 05.04.2016.–10.05.2016. atbildīgais no RTU puses  – 
a.  Sisojevs. Projektā piedalījās no RTU puses zinātniskie pētnieki 
p. i. a. Sisojevs, M. kovaļovs, o. krutikova, zinātniskais asistents p. i. 
a.  Supoņenkovs.

 • Sadarbības memorands ar Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fa-
kultātes Radioloģijas katedru.

 • Sadarbības līgums Nr.  01/2012 ar SIa “air Studio” (Latvija). Līguma 
priekšmets: sadarbība pētījumu un inovāciju bezpilota lidojumu apa-
rātu un to vadības aprīkojuma jomā. Līguma darbības laiks: 2012.–
2017. gads.

 • kopīga dalība pētniecības projektu pieteikumos ar Itālijas univer-
sitāti Modena and Reggio Emilia, Department of Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria. (Līguma darbības laiks: beztermiņa).

1.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

 • Zinātniskais virziens “Robotu vadības sistēmas” un “Intelektuālie ro-
boti” saskan ar analogu nosaukumu studiju kursiem bakalaurantūrā, 
maģistrantūrā un doktorantūrā.

 • Zinātniskais virziens “e-medicīna” saskan ar studiju kursiem “Medicī-
nas elektroniskās un datorizētās sistēmas medicīnā”, “datoru tehnolo-
ģijas biomedicīnā” un “datorizēta lēmuma pieņemšana medicīnā”. 

 • Zinātniskais virziens “datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas saskan ar 
analogu nosaukumu studiju kursiem bakalaurantūrā, maģistrantūrā un 
doktorantūrā.
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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 tehnoloģijas lēmumu atbalsta sistēmās (asoc. prof. L. alek-
sejeva).

 • Intelektuālās skaitļošanas metodes datu ieguvē (asoc. prof. L. alekse-
jeva).

 • Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas (asoc. prof. L. aleksejeva).
 • Projektu vadības informācijas sistēmas (doc. S. Bērziša).
 • Mākslīgie neironu tīkli (vad. pētn. J. Čižovs).
 • Sociotehnisku sistēmu imitācijas modelēšanas tehnoloģijas (prof. 

e.  ginters).
 • Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu modificēšana un uzturēšana 

(prof. J. grabis).
 • Sistēmu integrācija un no konteksta atkarīgas sistēmas (doc. J. kam-

pars).
 • Mākoņdatošana un mērogojamu adaptācijas algoritmu izstrāde (doc. 

J. kampars).
 • klīnisko un profilaktisko medicīnas pētījumu informācijas sistēmu iz-

strādāšana (lekt. a. kiršners).
 • klīnisko un profilaktisko medicīnas pētījumu rezultātu analīze ar datu 

iegūšanas metodēm un algoritmiem (lekt. a. kiršners).
 • vizuālu interaktīvu imitācijas modelēšanas sistēmu izstrādes metodika 

(asoc. prof. a. Lektauers).
 • Ģeogrāfiskajā informācijā sakņotas imitācijas modelēšanas (ģeosimu-

lācijas) metodika (asoc. prof. a. Lektauers).

informācijas  
tehnoloģijas institūts

(iti)

modelēšanas un 
imitācijas katedra

vadības informācijas 
tehnoloģijas katedra
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 • augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas CUda lietišķais lieto-
jums (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).
 • Uz imitācijas modelēšanas balstīta loģistikas sistēmu vadība (prof. 

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

(prof. J. Merkurjevs).
 • Lielo datu apjomu un datu plūsmu apstrāde un analīze ar mašīnapmā-

cības metodēm (doc. S. Paršutins). 
 • datizraces un zināšanu atklāšanas lietojums bioinformatikā (lekt. 

I.  Poļaka).
 • Loģistikas informācijas tehnoloģijas un sistēmas (asoc. prof. a. Romā-

novs).
 • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība (asoc. prof. a. Romānovs).
 • e-komercijas un vadības informācijas sistēmu modelēšana (asoc. 

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

2.3. personāls

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

Akadēmiskais
personāls

45%

Zinātni
apkalpojošais personāls

15%

Zinātnes
tehniskais personāls

12%

Zinātniskais personāls
28%
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2.4. pētniecības reZUltāti

2.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

1. FP7 ICT Programme Collaborative Project “CaaS – Capability as a Ser-
vice for digital enterprises”. atbildīgā persona prof. J. grabis.

2. 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.

3. valsts pētījumu programmas 2.2.1. “Nākamās paaudzes informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju (IkT) pētniecības valsts programma 
( NexIT)” 3. projekts “Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi 
tautsaimniecībā” (izpildītājs, apakšprojekts “veikt pētījumus un izstrā-
dāt inovatīvus risinājumus viedo transporta sistēmu tematikā” 2014.–
2017. g.). atbildīgā persona prof. J. Merkurjevs. 

4. eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts “Informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, pētījums “daudzkriteriālas 
uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”. atbildīgā perso-
na prof. J. grabis.

5. eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts “Informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, pētījums “Programmatūras 
adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību au-
dita konteksta informācijai”. atbildīgā persona prof. J. grabis.

6. eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts “Informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, pētījums “adaptīvās mākoņ-
datošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai 
parametru kopai”. atbildīgā persona doc. J. kampars.

7. Erasmus+ programmas projekts Nr. 2014-1-МК01-КА203-000275 
“Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai eiropā”. Projekta 
dalībniece doc. S. Bērziša.

8. RTU jauno zinātnieku projekts “Projektu vadības informācijas sistēmas 
pielāgošana projekta vides vajadzībām”. atbildīgā persona doc. S. Bēr-
ziša.

2.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

1. amal, H., Leja, M., Funka, k., Lašina, I., Škapars, R., Sīviņš, a., ancāns, 
g., kikuste, I., vanags, a., Tolmanis, I., kiršners, a., kupcinskas, L., 
Haick, H. Breath Testing as Potential Colorectal Cancer Screening Tool. 
International Journal of Cancer, 2016, vol. 138, Iss. 1, pp. 229–236, e-
ISSN 1097-0215, doI: 10.1002/ijc.29701. (Scopus)

2. Bērziša, S., grabis, J. design of Project Management Capabilities. 
In: Product-Focused Software Process Improvement: 17th Internatio-
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nal Conference on Product-Focused Software Process Improvement 
( PROFES 2016): Proceedings. Norway, Trondheim, 22–24 November 
2016. Trond heim: Springer International Publishing, 2016, pp.  387–
395. ISBN 978-3-319-49093-9, e-ISBN 978-3-319-49094-6, ISSN 0302-
9743, doI: 10.1007/978-3-319-49094-6_26.

3. Bērziša, S., Poļaka, I., Šūpulniece, I., grabis, J., ozoliņš, e., Meiers, e. 
Method for decomposition of Monolithic enterprise applications. In: 
Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing. 
United States, New York, NY, 4–8 april 2016. Pisa: aCM, 2016, pp. 1210–
1213. ISBN 978-1-4503-3739-7, doI: 10.1145/2851613.2851897. (Sco-
pus)

4. Chandra, C., grabis, J. Supply Chain Configuration: Concepts, Solu-
tions, and applications. New York: Springer New York, 2016. 297 p. 
ISBN 978-1-4939-3555-0, doI: 10.1007/978-1-4939-3557-4. (Scopus)

5. ginters, e., Baltruks, M., Sakne, I., Merkurjevs, J. dual Use Bicycle 
Path Network designing and exploitation environment – veloRou-
ter. In: European Modeling and Simulation Symposium (EMSS 2016). 
Proceedings, Cyprus, Larnaca, 26–28 September 2016. Larnaca: 2016, 
pp. 10–14. ISBN 978-88-97999-68-3. (Scopus)

6. ginters, e., Buil, R., Piera eroles, M. Multi-agent System Simulation 
for Urban Policy design: open Space Land Use Change Problem. In-
ternational Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 
2016, vol.  7, No.  2, pp.  1–18. ISSN 1793-9623, e-ISSN 1793-9615, 
doI: 10.1142/S1793962316420022. (Scopus)

7. gorskis, g., aleksejeva, L., Polaka, I. database analysis for onto-
logy Learning. Procedia Computer Science, december 2016, vol. 102, 
pp. 113–120. (12th International Conference on application of Fuzzy 
Systems and Soft Computing, ICaFS 2016, 29–30 august 2016, vien-
na, austria. edited by R. a. aliev, W. Pedrycz, M. Jamshidi, J. kacprzyk 
and I. B. Turksen). ISSN 1877-0509, doI: 10.1016/j.procs.2016.09.377. 
(Scopus, ISI Web of knowledge)

2. att. informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

  

 

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti konferenču
tēžu krājumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Zinātniskā monogrāfija 1

23

2

28
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8. grabis, J., Chandra, C. Joint optimization of Process design and ope-
rational Policies. IEEE Engineering Management Review, 2016, vol. 44, 
pp. 32–45. ISSN 0360-8581, doI: 10.1109/eMR.2016.2595118. (Scopus)

9. grabis, J., kampars, J. design of Capability delivery adjustments. 
In: Advanced Information Systems Engineering Workshops:  CAiSE 
2016 International Workshops: Proceedings. Ljubljana, 6–10 June 
2016. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp.  52–62. 
ISBN 9783319395630, e-ISBN 978-3-319-39564-7, ISSN 1865-1348, 
doI: 10.1007/978-3-319-39564-7_5. (Scopus)

10. Leja, M., Rudule, a., Park, J., Murillo, R., Liepniece-karele, I., Isajevs, S., 
kikuste, I., Rudzīte, d., krike, P., Paršutins, S., Poļaka, I., kiršners, a., 
Šantare, d., daugule, I., Herrero, R. The Preliminary Results of  gISTaR 
Pilot Study in Latvia. Helicobacter, 2016, vol. 21, Iss. SI, pp. 73–73. ISSN 
1083-4389, e-ISSN 1523-5378, doI: 10.1111/hel.12344.

11. Merkurjeva, g., Boļšakovs, v., Martins, J., gonçalves, R., Bueno Benito, 
g. Intelligent Simulation for Tourism and Cultural Heritage Manage-
ment. In: Proceedings of the European Modeling and Simulation Sympo-
sium. Cyprus, Larnaca, 26–28 September 2016. Rende: 2016, pp. 328–
335. ISBN 978-88-97999-76-8. (Scopus)

12. Piera eroles, M., Buil, R., ginters, e. State Space analysis for Model 
Plausibility validation in Multi-agent System Simulation of Urban Po-
licies. Journal of Simulation, 2016, vol.  10, No.  3, pp.  216–226. ISSN 
1747-7786, e-ISSN 1747-7778, doI: 10.1057/jos.2014.42.

13. Sultanovs, e., Skorobogatjko, a., Romānovs, a. Centralized Healthcare 
Cyber-Physical System’s architecture development. In: Proceedings of 
the 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical University. Latvia, Riga, 13–14 october 
2016. Riga: RTU Press, 2016, pp. 153–158. ISBN 978-1-5090-3731-5, 
e-ISBN 978-1-5090-3730-8, doI: 10.1109/RTUCoN.2016.7763155-8. 
(Scopus)

14. Šantare, d., kojalo, I., Liepniece-karele, I., Ķikuste, I., Tolmanis, I., 
Poļaka, I., vikmanis, U., Boka, v., Leja, M. Comparison of the Yield from 
Two Faecal Immunochemical Tests at Identical Cutoff Concentrations – 
a Randomized Trial in Latvia. European Journal of Gastroenterology and 
Hepatology, 2016, vol. 28, Iss. 8, pp. 904–910. ISSN 0954-691X, e-ISSN 
1473-5687, doI: 10.1097/Meg.0000000000000650. (Scopus)

15. Šutovs, a., Čižovs, J., aleksejeva, L., okss, a., kataševs, a. artificial 
Neural Network Based approach for Control Points detection in Smart 
Textile Signals. Procedia Computer Science, 2016, vol. 104, pp. 548–555. 
ISSN 1877-0509, doI: 10.1016/j.procs.2017.01.171. (Scopus) 
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2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • 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 Universität Magdeburg (vācija), sadarbība studiju 

jomā.
 • virdžīnijas universitātes (Old Dominion University), aSv, sadarbība 

studiju jomā.
 • Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte (University of Applied Sciences) 

Igaunija, sadarbība studiju jomā. 
 • krievijas Zinātņu akadēmijas Informātikas un automātikas institūts 

Pēterburgā SPIIRAS (krievija), sadarbība zinātnes jomā.
 • Nacionālās zinātņu akadēmijas apvienotais informātikas problēmu in-

stitūts (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 

sistēmu pētījumu laboratorija, sadarbība zinātnes jomā.
 • Imanuela kanta Baltijas federālā universitāte (krievija), sadarbība stu-

diju un zinātniskajā jomā.
 • ekonomikas un kultūras augstskola, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “MYeCo”, sadarbība studiju jomā.
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, sadarbība studiju jomā.
 • “exigen Services Latvia”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “Netcracker Latvija”, sadarbība studiju jomā. 
 • “Rimi Baltic”, sadarbība studiju jomā.
 • “SeB Trygg Liv holding aB”, Rīgas filiāle, sadarbība studiju jomā.
 • “SeB banka”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “aBC software”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “Solvers”, sadarbība studiju jomā.
 • Rostokas Universitāte (vācija), pētījumi eRP sistēmu apmācības jomā.
 • Stokholmas Universitāte (Zviedrija), kopīga pētījumu īstenošana.
 • “PricewaterhouseCoopers”, kopīgi pētniecības projekti.
 • “ZZdats”, kopīgi pētniecības projekti.
 • komerccentrs “daTI grupa”, kopīgi pētniecības projekti.
 • SIa “evolution Latvija”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “Tieto Latvija”, sadarbība studiju jomā.
 • “accenture” Latvijas filiāle, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “Proof IT”, sadarbība studiju jomā.
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 • SIa “CUBe Systems”, sadarbība studiju jomā.
 • valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvalde, sadarbība studiju 

jomā.
 • SIa “autentica”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “visma enterprise”, sadarbība studiju jomā.
 • SIa “Cabot Latvia”, sadarbība studiju jomā.
 • vSIa “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, sadarbība studiju 

jomā.
 • National University of Ireland Galway, Insight Centre for Data Analytic, 

sadarbība studiju jomā.

2.6. infrastrUktūra 

 • Licences mācību līdzekļiem Arena un the Fresh Connection. 
 • galda dators Capital NEO GX24 – 7 gab. 
 • Monitors Samsung 23'' – 3 gab.
 • Portatīvais dators Lenovo ThinkPad E560 –1 gab. 
 • Skeneris Epson V370 – 1 gab.
 • Sertifikāta abonements Commercial Wildcard SSL –1 rok.
 • Servera RAM Dell 16 gB.
 • Monitors Samsung S24E450B – 6 gab.
 • Monitors Philips 223V5LSB – 4 gab.
 • Tāfeles Flipchart – 10 gab.
 • Projektors Epson LCD. 
 • datu krātuve Synology.
 • Televizors Samsung UE50J5502AKXXH.
 • Televizors Samsung UE40J6202AKXXH.
 • Novērošanas kameras Hikvision – 4 gab.

2.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

1. 2014.–2017.  g. Latvijas valsts pētījumu programmas “Nākamās pa-
audzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IkT) pētniecības 
valsts programma (NexIT)” projekta “Sensoru tīklu un signālu apstrā-
des pielietojumi tautsaimniecībā” un 2016–2019. g. RTU un RSU zi-
nātniski pētnieciskā projekta “Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu 
pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu 
izstrāde un izpēte” (PvS Id 2165) ietvaros veiktie zinātniskie un ekspe-
rimentālie pētījumi tika izmantoti mācību procesā:

 • Pētījumi mūsdienu kiberfizikālu medicīnisko sistēmu jomā 
noslēdzās ar medicīnas iestādēm izstrādātu kiberfizikālu sistēmu 
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lietošanas stratēģiju, kas tika atspoguļota divās zinātniskās publikā-
cijās un nodaļā zinātniskā monogrāfijā:
 ‑ Sultanovs, e., Romānovs, a. Centralized Healthcare Cyber-

Physical System’s data analysis Module development. In: 
Proceedings of the 2016 IEEE 4th Workshop on Advances in In-
formation, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE). Lit-
huania, vilnius, 10–12 November 2016. Piscataway: Ieee, 2016, 
pp. 1–6. ISBN 978-1-5090-4474-0, e-ISBN 978-1-5090-4473-3, 
doI: 10.1109/aIeee.2016.7821826. (Scopus, ISI WoS)

 ‑ Sultanovs, e., Skorobogatjko, a., Romānovs, a. Centralized 
 Healthcare Cyber-Physical System’s architecture development. 
In: Proceedings of the 2016 57th International Scientific Conferen-
ce on Power and Electrical Engineering of Riga Technical Univer-
sity. Latvia, Riga, 13–14 october 2016. Riga: RTU Press, 2016, 
pp. 153–158. ISBN 978-1-5090-3731-5, e-ISBN 978-1-5090-3730-
8, doI: 10.1109/RTUCoN.2016.7763155. (Scopus, ISI WoS)

 ‑ Nodaļa zinātniskā monogrāfijā “Sensoru tīklu un signālu apstrā-
des pielietojumi tautsaimniecībā”. [Sagatavota publikācijai RTU 
izdevniecībā.]

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

2. Maģistrantūras un doktorantūras līmeņa veiktie zinātniskie un eksperi-
mentālie pētījumi IT drošības un risku pārvaldības jomā tika atspogu-
ļoti divās zinātniskās publikācijās un tika prezentēti divās konferencēs 
(RTU 57. studentu konferencē un 2016 IEEE 4th Workshop on Advan-
ces in Information, Electronic and Electrical Engineering):

 • dorogovs, P. e-Service Security Challenges: availability, Integrity, 
Confidentiality. Baltic Journal of Modern Computing, vol. 4, No. 1, 
2016, pp. 68–78. (ISI WoS)

 • Podnieks, o., Romānovs, a. evaluating a tool for IT security solu-
tion implementation for IT enterprises. In: Proceedings of the 2016 
IEEE 4th Workshop on Advances in Information, Electronic and 
Electrical Engineering. Lithuania, vilnius, 10–12 November 2016. 
(Scopus, ISI WoS, IeeeXplore), 

kā arī izmantoti maģistrantūras mācību kursā “Informācijas tehnoloģijas 
pārvaldība” (2 kP) kā pamats lekciju materiāliem par pētījuma tēmām.

3. COST Action IC1404 Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical 
Systems (2014–2018) projekta ietvaros veiktie zinātniskie un eksperi-
mentālie pētījumi tika izmantoti mācību procesā un atspoguļoti divās 
publikācijās:
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 • ņikiforova, o., Romānovs, a., kuņicina, N., Zabašta, a. MPM4CPS 
workshop and MC meeting Ideas from Latvian team. In: Cost  Action 
MPM4CPS: Gdansk post-proceedings. viena: vienna University of 
Technology press, 2016, pp. 1–6.

 • Zabašta, a., kuņicina, N., ņikiforova, o., Romānovs, a. How to 
exploit an experience gained in CPS Related Projects for Mas-
ter Students Training Program in Erasmus+ Project. In: Cost 
Action MPM4CPS: Malaga post-proceedings. Technical Report 
No. ITI16/02, departamento de Lenguajes y Ciencias de la Compu-
tación, Universidad de Málaga, 2016, pp. 206–221.

4. viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes doktorantūras studente Dovi-
le Kurpyte mācijās Erasmus+ programmā (2016. g. 1. jūlijs–31. augusts) 
RTU asoc. prof. andreja Romānova vadībā, tēma “development of the 
Information and communication technology (ICT) solutions for Natu-
ral sciences skills”.

5. RTU studenti ir iesaistīti zinātnisko projektu realizācijā:
 • Ieva ancveire strādā par zinātnisko asistenti eiropas Reģionālā un 

attīstības fonda projekta “Informācijas un komunikāciju tehnolo-
ģiju kompetences centrs” pētījumā “Programmatūras adaptācijas 
algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita kon-
teksta informācijai”.

 • krišjānis Pinka strādā par zinātnisko asistentu eiropas Reģionālā un 
attīstības fonda projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs” pētījumā “adaptīvās mākoņdatošanas platfor-
mas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai”. 

 • Žanis Bonders strādā par zinātnisko asistentu eiropas Reģionālā un 
attīstības fonda projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs” pētījumā “daudzkriteriālas uzņēmuma 
transporta maršrutu plānošanas atbalsts”.

6. Maģistrantūras studenti studiju kursā “Projektēšanas laboratorija” ap-
gūst pētīšanas metodes, izmantojot institūta pētnieku izstrādāto pētīju-
mu un publikāciju piemērus. Studiju kursā studenti sagatavo zinātnis-
ku publikāciju, un labākās publikācijas ir publicētas RTU Zinātnisko 
rakstu krājumā: 

 • aleksandrovičs, v., Filičevs, e., kampars, J. Internet of Things: 
Structure, Features and Management. Information Technology and 
Management Science. No. 19, 2016, pp. 78–84. ISSN 2255-9086, e-
ISSN 2255-9094, doI: 10.1515/itms-2016-0015.

 • Bormane, L., gržibovska, J., Bērziša, S., grabis, J. Impact of Requi-
rements elicitation Processes on Success of Information System 
development Projects. Information Technology and Management 
Science. No.  19, 2016, pp.  57–64. ISSN 2255-9086, e-ISSN 2255-
9094, doI: 10.1515/itms-2016-0012.



86 

 • Pinka, k., kampars, J., Minkevičs, v. Case Study: IoT data Integ-
ration for Higher education Institution. Information Technology 
and Management Science. No. 19, 2016, pp. 71–77. ISSN 2255-9086, 
 e-ISSN 2255-9094, doI: 10.1515/itms-2016-0014.

 • Riņģis, M., Bērziša, S. efficiency Measurement of Project Manage-
ment Software Usage at State Social Insurance agency. Information 
Technology and Management Science. No. 19, 2016, pp. 65–70. ISSN 
2255-9086, e-ISSN 2255-9094, doI: 10.1515/itms-2016-0013.

 • Tihomirovs, J., grabis, J. Comparison of SoaP and ReST Based 
Web Services Using Software evaluation Metrics. Information Tech-
nology and Management Science. No.  19, 2016, pp.  92–97. ISSN 
2255-9086, e-ISSN 2255-9094, doI: 10.1515/itms-2016-0017.

7. Studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” doktoranti piedalījās 
RTU Zinātnisko rakstu krājuma rakstu recenzēšanā. 

2.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

2016. gada janvārī RTU projekts “INFRoM” augstu novērtēts starptau-
tiskā mērogā. Rīgas Tehniskās universitātes profesora Jurija Merkurjeva 
zinātniskā vadībā īstenotais pārrobežu sadarbības projekts “Integrēta inte-
lektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam” 
(“INFRoM”) ieguvis augstu atzinību no Igaunijas–Latvijas–krievijas pārro-
bežu sadarbības programmas apvienotā tehniskā sekretariāta. Programmas 
noslēguma pasākumos projekts atzīts par labāko nominācijās “Labākais 
projekta risinājums”, “Ieguldījums nākotnē un projekta attīstības iespējas”, 
kā arī “Labākā projekta vadība”, kurā šo augsto novērtējumu ieguvusi RTU 
Projektu pārvaldības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības 
nodaļas projektu vadītāja Marija Nikipelova, sniedzot profesionālu atbalstu 
RTU zinātniekiem un projekta sadarbības partneriem. kopumā programmā 
tika īstenoti 50 pārrobežu sadarbības projekti. Projektā RTU Informācijas 
tehnoloģijas institūta zinātnieki sadarbībā ar kolēģiem no krievijas Zināt-
ņu akadēmijas Sanktpēterburgas Informātikas un automatizācijas institūta 
izveidojuši IT platformu, kas, apstrādājot satelīta datus un iedzīvotāju snieg-
to informāciju, palīdz prognozēt dabas objektu izmaiņas, tādas kā plūdu 
draudus, mežu ugunsgrēkus, teritoriju piesārņojumu, kā arī monitorēt un 
analizēt situācijas attīstību, lai tā kalpotu kā instruments pašvaldību dar-
biniekiem lēmumu pieņemšanas procesā. Projekts izstrādāts, pateicoties 
eiropas Savienības Igaunijas–Latvijas–krievijas Pārrobežu sadarbības 
pro grammas eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–
2013. g. finansējumam.

Laikā posmā no 27.01.2016. līdz 29.01.2016. Modelēšanas un imitā-
cijas katedras lektors un vadošais pētnieks vitālijs Boļšakovs piedalījās 
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starptautiskā apmācības skolā European Cooperation in Science and Techno-
logy (EU COST) aktivitātes “Innovation in Intelligent Management of He-
ritage Buildings” (i2MHB) ietvaros, kas notika Spānijā, Aguilar de Campoo 
pilsētā. Pasākumā piedalījās pētnieki no 10 eiropas valstīm. dalībnieki bija 
speciālisti no daudzām nozarēm, to skaitā: būvniecības inženieri, arhitekti, 
informācijas tehnoloģijas inženieri, mākslas restauratori, ķīmiķi un biolo-
gi. Pasākuma intensīvajā programmā notika vairākas lekcijas, prezentācijas 
un semināri pētnieku iepazīstināšanai ar detalizētu informāciju par citām 
nozarēm, lai varētu ar kopīgiem spēkiem izstrādāt un realizēt starpnozaru 
pētniecības darbus un projektus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, 
restaurācijai un uzturēšanai. apmācības skolas laikā dalībnieki arī iepazi-
nās ar vietējo pētnieku izstrādāto inovatīvo laboratoriju, kas atbalsta vietējo 
kultūrvēsturiskā mantojuma ēku uzturēšanu un renovāciju un kuras dar-
bība balstās uz vairāku nozaru pētījumiem. Pasākuma mērķis bija veicināt 
ciešāku starpnozaru un starptautisku pētnieku sadarbību, lai nodrošinātu 
inovatīvu un intelektuālu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 
uzturēšanu.

2016. g. 13. un 14. aprīlī notika starptautisks pasākums projekta CoST 
akcijas Td1406 Innovations in Intelligent Management of Heritage Buildings 
ietvaros. Pasākumu organizēja akcijas vadības komitejas pārstāvis no Latvi-
jas prof. gaļina Merkurjeva.

28.04.2016. notika 57. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konfe-
rences apakšsekcija “Loģistikas un informācijas tehnoloģijas”. Par labāko 
referātu bakalauru grupā tika atzīts Jūlijas Taraņenko referāts “vienkris-
tālshēmas pielietojums iekārtas attālinātai vadībai”. Zinātniskais vadītājs 
Dr. sc. ing. S. Paršutins. Maģistra grupā par labāko referātu tik atzīts oskara 
Podziņa “IT drošības risinājumu izstrāde IT uzņēmumam”. Zinātniskais va-
dītājs Dr. sc. ing. andrejs Romānovs.

01.06.2016.–03.06.2016. RTU notika starptautiskā zinātniskā konference 
2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simu-
lation, SIMS2016, kuru organizēja dITF Informācijas tehnoloģijas institūts, 
sadarbojoties ar Lielbritānijas Imitācijas modelēšanas biedrību. konferencē 
piedalījās zinātnieki no Lielbritānijas, Latvijas, vācijas, Turcijas, Čehijas, 
Portugāles, Marokas, Slovākijas un Polijas (http://sims2016.info).

7.07.2016. dITF ITI MIk profesors Jurijs Merkurjevs kļuva par pirmo 
Baltijas valstu pārstāvi eiropas Rūpnieciskās vadības akadēmijā.

25.08.2016. Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra 
darbu konkursā, ko rīko Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar infor-
mācijas tehnoloģiju uzņēmumiem “exigen Services Latvia” un “accenture 
Latvia”, bakalaura darbu konkurencē otro vietu ieguva RTU Studiju prog-
rammas “Informācijas tehnoloģija” absolvents artjoms Šutovs par darbu 
“Balstpunktu noteikšana viedā tekstila signālos ar mākslīgo neironu tīklu”. 
darba vadītājs – dITF ITI Modelēšanas un imitācijas katedras vadošais 



88 

pētnieks Jurijs Čižovs. autors piedāvāja metodi dinamisko datu pārveidoša-
nai statiskajā veidā ar mērķi atklāt cilvēka soļa signāla balstpunktus, izman-
tojot mākslīgo neironu tīklu.

14.09.2016.–19.09.2016. prof. J. Merkurjevs piedalījās eiropas Rūpniecis-
kās vadības akadēmijas ģenerālajā asamblejā un starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “38th aIM Conference “Industrial engineering and Manage-
ment education, a Joint Company-Universirty Challenge”, kas norisinājās 
Beļģijā.

28.09.2017. Informācijas tehnoloģijas institūta doktorants M. Baltruks 
tika apbalvots ar labākā doktoranta ziņojuma diplomu par raksta “dual use 
bicycle path network designing and exploitation environment – veloRouter” 
(e. ginters, M. Baltruks, I. Sakne, Y. Merkuryev) prezentēšanu 13. starptau-
tiskajā konferencē “Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconfe-
rence (I3M 2016)”, kas norisinājās 26.–28. septembrī kiprā.

2016. gada 7. oktobrī RTU dITF un LU speciālistu grupa MIk profesora 
egila gintera vadībā viesojās aviācijas pētījumu centrā Rīgas Starptautis-
kajā lidostā. Zinātnieki iepazinās ar elektroniskās apmācības risinājumiem 
Airbus un Boeing servisa speciālistu sagatavošanai. Tika apspriestas virtuā-
lās un papildinātās realitātes (vR/aR) pielietojumu izmantošanas iespējas 
inženieru apmācībā.

RTU Informācijas tehnoloģijas institūts kopš 2016. gada septembra orga-
nizē zinātniskus seminārus, kuros piedalās IT nozares pārstāvji, zinātnieki 
un doktoranti. Semināru mērķis ir informācijas apmaiņa starp nozari un 
zinātni: 

 • 23.09.2016. “Spēju virzīta kontekstzinīgu un adaptīvu sistēmu izstrāde”, 
prof. Jānis grabis, Rīgas Tehniskā universitāte;

 • 28.10.2016. “Robotu kustību plānošana”, asoc. prof. agris ņikitenko, 
Rīgas Tehniskā universitāte;

 • 11.11.2016. “Nelineāru un nestacionāru NdvI indeksa laika rindu 
prognozēšanas metodes un sistēmas”, Mg. sc. comp. artūrs Stepčenko, 
3. kursa doktorants, Rīgas Tehniskā universitāte;

 • 25.11.2016. “Latviešu valoda jaunajās tehnoloģijās”, Dr.  sc.  comp. In-
guna Skadiņa (SIa “Tilde” pētniecības vadītāja un LU profesore) un 
Dr. sc. comp. Raivis Skadiņš (SIa “Tilde” izstrādes un pētniecības di-
rektors).

 • 02.12.2016. “CeRT.Lv loma Latvijas IT drošības sistēmā. atbildīga ie-
vainojamību atklāšanas politika (RdP). kādas zināšanas nepieciešamas 
nozarei?” varis Teivāns, CeRT.Lv (Informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentu novēršanas institūcija) vadītāja vietnieks, Incidentu analīzes 
nodaļas vadītājs.

 • 09.12.2016. “daudzaģentu sistēmas izstrādāšana piegādes ķēdes vadī-
bai”, Mg. sc. ing. darja Plinere, Rīgas Tehniskā universitāte.
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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. volodko).
 • Siltuma pārneses procesu modelēšana (prof. I. Iltiņš).
 • Stohastiskie diferenciālvienādojumi (prof. J. Carkovs, prof. k. Šadur-

skis, 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

1. att. lietišķās matemātikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

lietišķās  
matemātikas  

institūts

inženiermatemātikas 
katedra

varbūtību teorijas 
un matemātiskās 

statistikas katedra

 

Akadēmiskais
personāls

71%

Zinātni apkalpojošais
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

7%

Zinātniskais personāls
9%
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3.4. pētniecības reZUltāti

3.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

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

3.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Lam, M., ghidaoui, M., kolyshkin, a. The Roll-Up and Merging of 
Coherent Structures in Shallow Mixing Layers. Physics of Fluids, 2016, 
vol. 28, No. 9, 094103-1.–094103-11. (Scopus)

2. koliškina, v., kolyshkin, a., volodko, I. Linear Stability analysis of 
Confined Slightly Curved Shallow Mixing Layers. In: AIP Conferen-
ce Proceedings: International Conference on Numerical Analysis and 
Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). greece, Rhodes, 23–29 
September 2015. Melville: american Institute of Physics Inc., 2016, 
pp. 324–327. (Scopus)

3. koliškina, v., kolyshkin, a., gordon, R., Martens, o. direct eddy cur-
rent method for volumetric flaws of cylindrical shape. In: Proceedings 
of the 7th European congress on computational methods in applied scien-
ces and engineering. Crete, greece, 5–10 June 2016, pp. 7659–7665. 
(Scopus)

4. koliškina, v., kolyshkin, a., volodko, I., kalis, H. on the Stability of 
a Convective Motion generated by a Chemically Reacting Fluid in 
a Pipe. In: AIP Conference Proceedings: International Conference on 
Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). 
 greece, Rhodes, 23–29 September 2015. Melville: american Institute 
of Physics Inc., 2016, pp. 136–140. (Scopus)

5. kolyshkin, a., kremeņeckis, v. Stability of Shallow Mixing Layers 
with Free Surface and Nonuniform Friction. aPLIMaT 2016. In: 15th 
Conference on Applied Mathematics: Proceedings. Slovakia, Bratislava, 
2–4 February 2016. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016, 
pp. 674–679. (Scopus)

6. Carkovs, J., Matvejevs, a. Stochastic Stability of Pipeline, Induced 
by Pulsed Fluid Flow. In: 15th Conference on Applied Mathematics 
( APLIMAT 2016): Proceedings. Slovakia, Bratislava, 2–4 February 
2016. Bratislava: Slovak University of Thechnology, 2016, pp.  189–
196. (Scopus)

7. Carkovs, J., Pavļenko, o. on Reducibilty of the Covariance Semig-
roup for Markov Linear dynamical Systems by 2-Moment Lyapunov 
Spectrum Subspace. In: 15th Conference on Applied Mathematics (APLI-
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MAT 2016): Proceedings. Slovakia, Bratislava, 2–4 February 2016. Bratis-
lava: Slovak University of Technology, 2016, pp. 197–207. (Scopus)

8. Carkovs, J., Pola, a., Šadurskis, k. Reducibility by Moments of Line-
ar Impulse Markov dynamical Systems with almost Constant Coef-
ficients. In: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: 
Natural, Exact, and Applied Sciences, 2016, vol. 70, No. 1, pp. 34–40. 
(Scopus)

9. asmuss, S., Breidaks, J., Budkina, N. on approximation of density 
Function by Shape Preserving Smoothing Histospline. In: 15th Confe-
rence on Applied Mathematics (APLIMAT 2016): Proceedings. Slovakia, 
Bratislava, 2–4 February 2016. Bratislava: Slovak University of Techno-
logy, 2016, pp. 30–43. (Scopus)

10. Carkovs, J., goldšteine, J. on Second order Moment Lyapunov 
Spectrum for Markov Linear Impulse dynamical Systems. In: 15th 
Conference on Applied Mathematics (APLIMAT 2016): Proceedings. Slo-
vakia, Bratislava, 2–4 February 2016. Bratislava: Slovak University of 
Thechnology, 2016, pp. 177–188. (Scopus)

11. kalis, H., Barmina, I., Zake, M., koliškins, a. Mathematical Modelling 
and experimental Study of electrodynamic Control of Swirling Flame 
Flows. In: 15th International Scientific Conference “Engineering for Rural 
Development”. Proceedings. vol. 15. Latvija, Jelgava, 25.–27. maijs, 2016. 
Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016, 134.–141.  lpp. 
(Scopus)

12. Čerņajeva, S., volodko, I. Improvement of Teaching Methodology of 
Mathematics for Students and Pupils Using the MooC Platform. In: 
15th International Scientific Conference “Engineering for Rural Develop-
ment”: Proceedings. vol. 15, Latvija, Jelgava, 25.–27. maijs, 2016. Jelga-
va: 2016, 1286.–1290. lpp. (Scopus)

13. Budkina, N., asmuss, S. dynamic visualization of optimization and 
approximation Processes in Teaching Mathematics. In: Proceedings of 
the 16th International Conference “Teaching Mathematics: Retrospective 
and Perspectives”. Lithuania, Palanga, 7–9 May 2015. vilnius: vilnius 
University Publishing House, 2016, pp. 7–20. 

2. att. lietišķās matemātikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

  
3

2

15

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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14. dzenīte, I., Ligere, J., Matvejevs, a. MHd Flow in the duct with Per-
fectly Conducting Hartmann Walls and Slip Condition on Side Walls. 
In: 10th PAMIR International Conference “Fundamental and Applied 
MHD”: Proceedings. Italy, Cagliary, 20–24 June 2016. Cagliary: 2016, 
pp. 297–283. 

15. volodko, I., Čerņajeva, S. assessment of Students’ knowledge by Me-
ans of Tests. In: Rural Environment. Education. Personality. (REEP): 
Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Latvija, Jelga-
va, 13.–14. maijs, 2016. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2016, 328.–333. lpp. 

3.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Zinātniskie 
pētījumi: šķidruma mehānika, šķidruma plūsmu stabilitāte, nestacio-
nāro plūsmu modelēšana. Pēdējo 15 gadu laikā kopā ar HKUST pētnie-
kiem publicēti desmit raksti a līmeņa žurnālos (Journal of Fluid Mec-
hanics, Physics of Fluids, Journal of Hydraulic Engineering, Mechanics 
Research Communications).

 • Tallinn University of Technology. Zinātniskie pētījumi: virpuļstrāvas 
metodes matemātiskie modeļi, elektriski vadošo materiālu kvalitātes 
kontrole. 2016. gadā publicēti divi raksti kopā ar pētniekiem no Talli-
nas Tehnoloģiju universitātes.

3.6. infrastrUktūra 

 • Iegādāti pieci jauni datori.

3.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

kursos “augstākā matemātika” un “Skaitliskās metodes” ir iekļautas 
sadaļas par eS projekta rezultātiem FP7 programmas ietvaros. Ir aplūkoti 
modelēšanas 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

 • Lietišķo datorsistēmu institūts 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 in-
ženierija, ontoloģija, daudzkritēriju optimizācija un citas jomas).

 • Robotika (autonomas intelektuālās sistēmas, daudzu robotu sistēmas, 
autonomi roboti).

 • Programmatūras inženierija, programmatūras projektēšanas, izstrādes 
un testēšanas rīki un metodes, to skaitā objektorientētā programmatū-
ras izstrādes pieeja un programmatūras drošība.

 • Modeļos, to skaitā formālos modeļos, balstītas programmatūras izstrā-
de (modeļvadāma arhitektūra).

 • Sarežģītu sistēmu struktūras un funkcionālā modelēšana un izmanto-
šana sistēmu izstrādē.

 • e-mācības, to skaitā intelektuālas datorizētas apmācības sistēmas.
 • Tīmekļa tehnoloģijas un modelēšana intelektuālu sistēmu kontekstā.
 • datubāzes, to izstrādes automatizācija.
 • Lietišķie pētījumi viedo sistēmu lietojumiem dažādās tautsaimniecības 

jomās (lauksaimniecība, apdrošināšana, finanšu sistēmas, e-pārvalde, 
loģistikas 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

1. att. lietišķo datorsistēmu institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos. 

4.4. pētniecības reZUltāti

4.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

eS un starptautiskās programmas:
 • Erasmus+ “ka2-Cooperation for Innovation and the exchange of 

good Practices, Strategic Partnerships for Higher education” projekts 
2016-1-CZ01-ka203-023949 “european Network for academic Inte-
grity” (2016.–2019. g.). Projekta vadītāja no RTU puses – asoc. prof. 
a. anohina-Naumeca.

 • Erasmus+ projekts IoT-oPeN.eU “Innovative open education on 
IoT: improving higher education for european digital global compe-
titiveness” (2016.–2019. g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. 
a. ņikitenko.

 • Erasmus+ Lifelong Learning Programme projekts ETN FETCH “Future 
education and Training in Computing: How to support learning at any-
time anywhere” 539461-LLP-1-2013-1-Bg-eRaSMUS-eNW (2013.–
2016. g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. J. grundspeņķis. 

 • Programmas Erasmus+ “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības 
un jaunatnes jomās” līdzfinansēts projekts “Collaboration and Inno-
vation for Better, Personalized and IT-Supported Teaching — Colibri” 
(2014.–2017. g.). Projekta vadītāja no RTU puses – prof. M. kirikova. 

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts:
 • LZP projekts 342/2012 “Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelek-

tuālai programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, 
zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām” (2013.–
2016. g.). Projekta vadītājs – prof. J. grundspeņķis.

Akadēmiskais
personāls

46%

Zinātni apkalpojošais
personāls

10%

Zinātnes tehniskais
personāls

12%

Zinātniskais personāls
32%
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valsts pētījumu programmas projekts:
 • valsts pētījumu programma “kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un 

biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai” (SoPHIS). Pro-
jekts Nr. 2 “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu 
inženierijas tehnoloģijas” (Nr.  10-4/vPP-4/11) (2014.–2017. g.). Pro-
jekta vadītājs no RTU puses – prof. J. grundspeņķis. 

Sadarbības projekti:
 • CoST akcija Nr.  IC1404 “Information and Communication Techno-

logies Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems” (MPM-
4CPS) (2014.–2018. g.). Latvijas pārstāvji vadības komitejā ir o. ņiki-
forova, a. Romanovs, N. kuņicina, a. Zabašta.

 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētī-
jums 1.3 “Spējās paradigmas izmantojums mazo un vidējo uzņēmumu 
biznesa atbalsta procesu pārvaldībā” sadarbībā ar datorzinību centrs. 
(2016.–2017. g.). vadītāja no RTU puses – prof. M. kirikova.

 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētī-
jums 1.14 “datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa iz-
strāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai” sadarbībā ar Lursoft. 
(2016.–2017. g.). vadītāja no RTU puses – prof. M. kirikova.

 • CoST akcija Nr.  IC1303 "algorithms, architectures and Platforms for 
enhanced Living environments" (aaPeLe) (2014.–2017. g.). Latvijas 
pārstāvji vadības komitejā ir e. Lavendelis un a. ņikitenko.

4.4.2. līgUmdarbi

 • SIa “autoMed” – “3d protēžu izstrādes automatizācijas risinājums” 
(2015.–2016. g.).

 • SIa “RoboticSolutions” – “Liellopu galda kārtošanas robota izstrāde” 
(2015.–2016. g.).

 • SIa “Leo PĒTīJUMU CeNTRS” “daudzu robotu sistēmas pielietoju-
miem lauksaimniecībā” (2016.–2018. g.).

 • “Scope Telematics International Sales Limited” – “Prognozējošu mate-
mātisku modeļu izstrāde transporta kustības analīzei”.

 • SIa “ernst& Young Baltic”, SIa “Corporate Solutions” – “Uzkrājuma 
principa un valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesa uzla-
bojumu ieviešanas atbalsta pakalpojumi”.

4.4.3. svarīgākās pUblikāciJas 

raksti pilna teksta konferenčU rakstU krāJUmos
1. anohina-Naumeca, a. The educational Multimedia Clip as a Tool for 

Students’ Self-Learning on Concept Mapping. In: a. Cañas, P. Reiska, 
J. Novak (eds.). Innovating with Concept Mapping: Proceedings of the 
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7th International Conference on Concept Mapping, CMC 2016, 5–9 
September 2016, Tallinn, estonia. Communications in Computer and 
Information Science, vol. 635, 2016, Springer International Publishing, 
pp. 203–214. ISBN: 978-3-319-45500-6, doI: 10.1007/978-3-319-
45501-3_16. (Web of Science, Scopus, SpringerLink)

2. ekmanis, M., Nikitenko, a. Mobile robot camera extrinsic parameters 
auto calibration by spiral motion. In: Proceedings of 15th International 
Scientific Conference Engineering for Rural Development. 2016, pp. 558–
565. ISSN 1691-5976. (Scopus)

3. Urtans, e., Nikitenko, a. active infrared markers for augmented and 
virtual reality. In: Proceedings of 15th International Scientific Conference 
Engineering for Rural Development. 2016, pp. 1018–1029. ISSN 1691-
5976. (Scopus)

4. greche, L., es-Sbai, N., Lavendelis, e. Performance Review of a Mul-
ti-layer feed-forward Neural Network and Normalized Cross Correla-
tion for Facial expression Identification. Proceedings of The 12th In-
ternational Conference on Signal Image Technology & Internet Based 
Systems, Ieee Computer Society, 2016, pp. 223–229. (Scopus)

5. dāboliņš, J., grundspeņķis, J. Intelligent Tutoring System for Learning 
graphics in Cad/CaM. In: Perspectives in Business Informatics Research: 
15th International Conference (BIR 2016). Proceedings. Czech Republic, 
Prague, 14–16 September 2016. Cham: Springer International Publishing. 
Lecture Notes in Business Information Processing, 2016, vol. 261, pp. 239–
246. ISBN 978-3-319-45320-0, e-ISBN 978-3-319-45321-7, ISSN 1865-
1348, e-ISSN 1865-1356, doI: 10.1007/978-3-319-45321-7_17. (Scopus)

6. kirikova, M., Matulevičius, R., Sandkuhl, k. The enterprise model 
frame for supporting security requirement elicitation from business 
processes. 12th International Baltic Conference on databases and In-
formation Systems (dB and IS), Riga, Latvia, 04–06 July 2016. Commu-
nications in Computer and Information Science, 2016, vol. 615, pp. 229–
241. doI: 10.1007/978-3-319-40180-5_16. (Scopus)

7. Finke, a. Requirements Inheritance in Continuous Requirements en-
gineering: a Position Paper. Joint Proceedings of the ReFSQ 2016 Co-
Located events. Joint Proceedings of ReFSQ-2016 Workshops, docto-
ral Symposium, Research Method Track, and Poster Track co-located 
with the 22nd International Conference on Requirements engineering: 
Foundation for Software Quality (ReFSQ 2016). CEUR Workshop Pro-
ceedings, vol. 1564, 2016. (Scopus)

8. Peņicina, L. Controlling Business object States in Business Process 
Models to Support Compliance. In: PoEM-DC 2016. Doctoral Con-
sortium Papers at PoEM 2016. Proceedings of the doctoral Consor-
tium at the 9th IFIP Wg 8.1 Working Conference on The Practice of 
enterprise Modeling (PoeM-dC 2016). CEUR workshop proceedings, 



 97

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

vol.  1765, Sweden, Skövde, 7–10 November 2016. aachen: RWTH, 
2016, pp. 6–13. ISSN 1613-0073. (Scopus)

9. grundspenkis, J. Towards the Formal Method for evaluation of Concept 
Map Complexity from the Systems viewpoint. databases and Informa-
tion Systems IX, g. arnicans et al. (eds.), Frontiers in Artificial Intelligen-
ce and Applications, 2016, vol. 291, pp. 341–354. (Web of Science)

10. osis, J., Solomencevs, a. Comparison of Topological Functioning Mo-
del for Software engineering with BPMN approach in the Context of 
Model driven architecture. In: Proceedings of the 11th International 
Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering 
(ENASE 2016). Italy, Rome, 27–28 april 2016. [S.l.]: SciTePress, 2016, 
pp. 337–348. ISBN 978-989-758-189-2. (Scopus, Thomson Reuters, el-
sevier, dBLP, INSPeC, eI)

11. Solomencevs, a. Topological Functioning Model for Software deve-
lopment within Mda (Survey). In: Proceedings of the 11th International 
Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering 
(ENASE 2016). Italy, Rome, 27–28 april 2016. [S.l.]: SciTePress, 2016, 
pp. 315–326. ISBN 978-989-758-189-2. (Scopus, Thomson Reuters, el-
sevier, dBLP, INSPeC, eI)

12. ovčiņņikova, v., Nazaruka, Ē. The validation Possibility of Topologi-
cal Functioning Model using the Cameo Simulation Toolkit. In: Pro-
ceedings of the 11th International Conference on Evaluation of Novel 
Approaches to Software Engineering (ENASE 2016). Italy, Rome, 27–28 
april 2016. [S.l.]: SciTePress, 2016, pp.  327–336. ISBN 978-989-758-
189-2. (Scopus, Thomson Reuters, elsevier, dBLP, INSPeC, eI)

13. Nazaruka, Ē., ovčiņņikova, v., alksnis, g., Sukovskis, U. verification of 
BPMN Model Functional Completeness by using the Topological Func-
tioning Model. In: Proceedings of the 11th International Conference on Eva-
luation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2016). Italy, 
Rome, 27–28 april 2016. [S.l.]: SciTePress, 2016, pp. 349–358. ISBN 978-
989-758-189-2. (Scopus, Thomson Reuters, elsevier, dBLP, INSPeC, eI)

14. kataļņikova, S., Novickis, L., Prokofjeva, N. knowledge Representation 
in Intelligent Collaborative educational Systems. In: BIR-WS 2016 [on-
line]. BIR Workshops and Doctoral Consortium 2016. Joint Proceedings 
of the BIR 2016 Workshops and doctoral Consortium co-located with 
15th International Conference on Perspectives in Business Informatics 
Research (BIR 2016), Czech Republic, Prague, 14–16 September 2016. 
aachen: RWTH, 2016, pp. 1–10. ISSN 1613-0073. (Scopus)

15. Prokofjeva, N., Uhanova, M., kataļņikova, S., Zavjalova, o., Jure-
noks, a. Introductory Programming Training of First Year Students at 
Riga Technical University. In: BIR-WS 2016 [online]. BIR Workshops 
and Doctoral Consortium 2016. Joint Proceedings of the BIR 2016 
Workshops and doctoral Consortium co-located with 15th Interna-
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tional Conference on Perspectives in Business Informatics Research 
(BIR 2016), Czech Republic, Prague, 14–16 September 2016. aachen: 
RWTH, 2016, pp. 1–9. ISSN 1613-0073. (Scopus)

16. Jurenoks, a., Novickis, L. Simulation-Based experimental Research of 
Wireless Sensor Network Life expectancy Reconfiguration Method in 
Transport Logistics area. In: 2nd International Conference on Systems 
Informatics, Modelling and Simulation. Latvia, Riga, 1–3 June 2016. 
Riga: 2016, pp. 135–140. ISBN 978-1-5090-2693-7. (Scopus)

Nodaļas zinātniskās monogrāfijās:
17. Nikitenko, a., durst, J. autonomous systems and autonomy. In: Digital 

Infantry Battlefield Solutions: Introduction to ground robotics. U. Roma-
novs (ed.), Riga, Milrem, 2016, pp. 81–99. ISBN 978-9984-583-91-4. 

18. anohina-Naumeca, a. The Conceptual Model of Formative assess-
ment of Structural knowledge. In: J. M. Spector et al. (eds.), Learning, 
Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Re-
search, Practice, and Policy. Springer International Publishing, 2016, 
pp. 1–41. e-ISBN 978-3-319-17727-4, doI: 10.1007/978-3-319-17727-
4_16-1. (SpringerLink)

pUblikāciJas ZinātniskaJos žUrnālos
19. Pudane, M., Lavendelis, e. Radin, M. Human emotional behavior si-

mulation in intelligent agents: processes and architecture. Procedia 
Computer Science, 2016. pp. 517–524. (Scopus)

20. Lavendelis, e. a Cloud Based knowledge Structure Update and Mac-
hine Learning Framework for Heterogeneous Multi-agent Systems. 
International Journal of Artificial Intelligence, vol. 14, No. 2, october 
2016, CeSeR Publishing, pp. 157–170. (Scopus, SNIP: 1,159)

21. Petroviča, S., Pudāne, M. Simulation of affective Student-Tutor Inte-
raction for affective Tutoring Systems: design of knowledge Structu-
re. International Journal of Education and Learning Systems, 2016, No. 
1, pp. 99–108. ISSN 2367-8933.

2. att. lietišķo datorsistēmu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

Nodaļa zinātniskajā
monogrāfijā

Promocijas darbs

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Raksts konferences tēžu krājumā

26

1

9

8

1

1
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4.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

dalība konferenčU vadības komiteJās
 • Jānis osis  – organizācijas komitejas loceklis un līdzpriekšsēdētājs 

speciālajā sekcijā “Special Session on Model-driven Innovations for 
Software engineering – MdI4Se 2016” (27–28 April 2016, Rome, Italy, 
within the “11th International Conference on Evaluation of Novel Softwa-
re Approaches to Software Engineering – ENASE 2016”).

 • gundars alksnis – organizācijas komitejas loceklis un līdzpriekšsēdē-
tājs speciālajā sekcijā “Special Session on Model-driven Innovations 
for Software engineering – MdI4Se 2016” (27–28 April 2016, Rome, 
Italy, within the “11th International Conference on Evaluation of Novel 
Software Approaches to Software Engineering – ENASE 2016”).

 • Leonīds Novickis – organizācijas komitejas loceklis un līdzpriekšsēdē-
tājs seminārā “4th International Workshop on Intelligent educational 
Systems, Technology-enhanced Learning and Technology Transfer 
Models (INTeL-edU 2016)” (Prague, Czech Republic, 14 September 
2016).

 • Mārīte kirikova –
 ‑ vadības komitejas līdzpriekšsēdētāja “The 15th International Con-

ference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 
2016)” (14–16 September 2016, Prague, Czech Republic);

 ‑ vadības komitejas locekle un dC līdzpriekšsēdētāja “The 20th east-
european Conference on advances in databases and Information 
Systems (adBIS’2016)” (28–31 August 2016, Prague, Czech Republic).

dalība konferenčU programmU komiteJās
 • alla anohina-Naumeca –

 ‑ 3rd International Conference on Advanced Technology and Sciences, 
Konya, Turkey, 1–3 September 2016;

 ‑ 4th International Conference on Advanced Technology and Sciences, 
Rome, Italy, 23–25 November 2016;

 ‑ 4th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and 
Electrical Engineering (AIEEE’2016), Vilnius, Lithuania, 10–12 No-
vember 2016;

 ‑ 5th International Scientific and Practical Conference “Arts and Music 
in Cultural Discourse”, Rezekne, Latvia, 1–2 December 2016;

 ‑ Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, An-
talya, Turkey, 27–20 September 2016;

 ‑ International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and 
Computational Intelligence (BigDaCI’16), Funchal, Madeira, Portu-
gal, 2–4 July 2016;
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 ‑ International Conference on E-learning, Bratislava, Slovakia, 
8–9 September 2016.

 • alla anohina-Naumeca, Leonīds Novickis, Natālija Prokofjeva, vja-
česlavs Šitikovs, Marina Uhanova, Tatjana Rikure – 4th International 
Workshop on Intelligent Educational Systems, Technology-enhanced 
Learning and Technology Transfer Models (INTEL-EDU 2016) in con-
junction with 15th International Conference on Perspectives in Business 
Informatics Research, Prague, Czech Republic, 14–16 September 2016. 

 • alla anohina-Naumeca, Jānis grundspeņķis – 7th International Confe-
rence on Concept Mapping, Tallinn, Estonia, 6–9 September 2016.

 • Jānis grundspeņķis, Mārīte kirikova, alla anohina-Naumeca, gun-
dars alksnis, Ērika Nazaruka  – the 17th International Conference on 
Computer Systems and Technologies (CompSysTech’16), Palermo, Italy, 
23–24 June 2016.

 • egons Lavendelis – 
 ‑ 2016 International Workshop on Wireless Sensor, Actuator and Robot 

Networks, Kauai, Hawaii, USA, 15–18 February 2016;
 ‑ DCAI’16 13th International Conference on Distributed Computing 

and Artificial Intelligence, Sevilla, Spain, 1–3 June 2016;
 ‑ 2016 Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO), 

Riga, Latvia, 3–4 November 2016.
 • Mārīte kirikova – 

 ‑ IEEE 10th International Conference on Research Challenges in Infor-
mation Science, Grenoble, France, 1–3 June 2016;

 ‑ The 15th International Conference on Perspectives in Business Infor-
matics Research (BIR 2016), Prague, Czech Republic, 14–16 Septem-
ber 2016;

 ‑ The 17th International Conference on Business Process Modeling, De-
velopment and Support in conjunction with CAiSE’16 (BPMDS’2016), 
Ljubljana, Slovenia, 13–16 June 2016;

 ‑ The 18th IEEE Conference on Business Informatics (CBI2016), Paris, 
France, 29 August – 1 September;

 ‑ The 19th International Conference on Business Information Systems, 
(BIS 2016), Leipzig, Germany, 6–8 July 2016;

 ‑ The 20th East-European Conference on Advances in Databases and 
Information Systems (ADBIS’2016), Prague, Czech Republic, 28–
31 August 2016;

 ‑ The 3rd International Workshop on Advances in Services Design Ba-
sed on the Notion of Capability (ASDENCA 2016), Ljubljana, Slove-
nia, 13 June 2016;

 ‑ The 28th International Conference on Advanced Information Systems 
Engineering (CAiSE’16), Ljubljana, Slovenia, 13–16 June 2016;
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 ‑ The 7th Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2016), in 
conjunction with 19th International Conference on Business Informa-
tion Systems, Leipzig, Germany, 6–8 July 2016;

 ‑ The 9th IFIP WG 8.1 Working Conference on The Practice of Enter-
prise Modeling (PoEM), Skövde, Sweden, 8–10 November 2016;

 ‑ The 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and 
Design. Information Systems: Development, Research, Applications, 
Education, Gdańsk & Sopot, Poland, 29 September 2016;

 ‑ The 9th Workshop on Information Logistics and Applications of Se-
mantic Technologies (ILOG 2016), in conjunction with 15th Interna-
tional Conference on Business Informatics Research, BIR 2016, Pra-
gue, Czech Republic, 14–16 September 2016.

 • Jānis grundspeņķis, Mārīte kirikova – 
 ‑ 2nd Workshop on Continuous Requirements Engineering (CRE’16), 

Gothenburg, Sweden, 14 March 2016;
 ‑ 1st Workshop on Managed Complexity (ManComp2016), in conjunc-

tion with 15th International Conference on Business Informatics Re-
search, BIR 2016, Prague, Czech Republic, 14 September 2016.

 • Jānis grundspeņķis – 
 ‑ 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database 

Systems (ACIIDS 2017), Kanazawa, Japan, 3–5 April 2017;
 ‑ 12th International Baltic Conference on Databases and Information 

Systems 2016 (Baltic DB&IS’2016), Riga, Latvia, 4–6 July 2016.
 • Ludmila Peņicina – The Ninth International Conference on Information, 

Process, and Knowledge Management, eKNOW 2017, Nice, France, 19–
23 March 2017.

 • Jānis osis, gundars alksnis, Ērika Nazaruka – International Workshop 
on Model Driven Innovations for Software Engineering (MDI4SE 2016) 
in conjunction with 11th International Conference on Evaluation of No-
vel Approaches to Software Engineering, Rome, Italy, 27–28 April 2016.

 • Jānis osis, gundars alksnis – Special Session on Collaborative Formal 
Methods (COLLAFORM 2016) in conjunction with 11th International 
Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, 
Rome, Italy, 27–28 April 2016.

 • Pāvels Rusakovs – 10th Multi Conference on Computer Science and In-
formation Systems (MCCSIS 2016, e-Learning), Funchal, Madeira, Por-
tugal, 1–4 July 2016.

 • oksana ņikiforova – The 11th International Conference on Software En-
gineering Advances (ICSEA 2016), Rome, Italy, 21–25 August 2016.

 • Larisa Zaiceva –
 ‑ The 3rd International KES Conference on Smart Education and 

 e-Learning (KES-SEEL-16), Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 15–17 
June 2016;
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 ‑ The 16th IEEE International Conference on Advanced Learning 
Techno logies (ICALT2016), Austin, Texas, USA, 25–28 July 2016.

 • Natālija Prokofjeva  – The Eighth International Conference on Mobile, 
Hybrid, and On-line Learning (eLmL 2016), Venice, Italy, 24–28 April 2016.

žUrnālU rakstU recenZēšana
 • Jānis osis – “Latvian Journal of Physics and Technical Sciences”.
 • Ērika Nazaruka –

 ‑ “Complex Systems Informatics and Modelling Quarterly” (CSIMQ) 
žurnāla rakstu ārējā recenzente;

 ‑ “Business & Information Systems engineering – the International 
Journal of WIRTSCHaFTSINFoRMaTIk” žurnāla raksta uzaici-
nātā recenzente.

 • Larisa Zaiceva –
 ‑ “Ieee Learning Technology Task Force” austrumeiropas apakš-

grupas žurnāla “educational Technology & Society” (krievu val.) 
redkolēģijas locekle;

 ‑ žurnāla “obrazovanie i nauka. Izvestija Uraljskogo otdelenija Rossij-
skoj akademii obrazovanija” (krievu val.) redkolēģijas locekle;

 ‑ žurnāla “educational Technology & Society” No. 19(3), 2016 (krie-
vu val.) atbildīgā redaktore;

 ‑ “International Journal on Information Technologies and Security” 
redkolēģijas locekle.

 • Leonīds Novickis  – Scientific Journal of Riga Technical University 
“ applied Computer Systems” redkolēģijas loceklis, rīkotājredaktors.

 • Mārīte kirikova –
 ‑ “International Journal of Information System Modeling and de-

sign” (IJISMd) – žurnāla starptautiskās rakstu redakcionālās no-
vērtēšanas padomes locekle;

 ‑ “RTU Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly” 
(CSIMQ) žurnāla rīkotājredaktore;

 ‑ “Business and Information Systems engineering” (BISe) žurnāla 
speciālizdevuma viesredaktore.

 • Jānis grundspeņķis  – žurnāla “automatic Control and Computer 
Sciences / Автоматика и вычислительная техника” viena raksta re-
cenzents.

 • eleonora Latiševa – “Ieee Learning Technology Task Force” austru-
meiropas apakšgrupas žurnāla “educational Technology & Society” 
(krievu val.) rakstu ārēja recenzente.

 • Natālija Prokofjeva  – žurnāla “educational Technology & Society” 
No. 19(3), 2016 (krievu val.) tehniskā redaktore.
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4.6. infrastrUktūra

Lietišķo datorzinātņu katedra:
 • Monitors Philips 21,5 223VSLSB – 20 gab.
 • Stacionārais dators Capital NEO GX24 i7-6700 – 20 gab.
 • Projektors EPSON EB-X31 – 1 gab.

Programmatūras inženierijas katedra:
 • galda dators Capital NEO GX24 1441 – 15 gab.
 • galda dators Capital NEO GX24 is 4460 – 1 gab.

4.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Programmas Erasmus+ “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības 
un jaunatnes jomās” līdzfinansētā projekta “Collaboration and Inno-
vation for Better, Personalized and IT-Supported Teaching – Colibri” 
ietvaros tika sagatavots un prezentēts raksts: Sausina, a., kirikova, M., 
Pedersen, J. M., & Rudzajs, P. variability Handling in educational Con-
text. In: J. gołuchowski, M. Pańkowska, C. Barry, M. Lang, H. Linger, 
& C. Schneider (eds.). Information Systems Development: Complexity 
in Information Systems Development (ISd2016 Proceedings). katowi-
ce, Poland: University of economics in katowice, 2016. ISBN: 978-83-
7875-307-0. (Scopus)

 • LZP projekta 342/2012 “Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelek-
tuālai programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, 
zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām” rezultāti 
tiek izmantoti studiju programmu “datorsistēmas” un “Biznesa infor-
mātika” īstenošanā, iekļaujot tos studiju kursu mācību materiālos un 
formulējot noslēguma darbu tēmas bakalaurantūras un maģistrantūras 
studentiem, kā arī formulējot promocijas darbu tēmas.

 • doktorantūras studiju kursā “Struktūrmodelēšana” ieviesta valsts pē-
tījumu programmas SoPHIS ietvaros izstrādātās programmatūras rīka 
I4S paplašinātās funkcionalitātes izmantošana.

4.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

organiZētie Zinātniskie pasākUmi
 • Zinātniskās konferences “11th International Conference on evaluation 

of Novel Software approaches to Software engineering – eNaSe 2016” 
ietvaros organizēta speciālā sesija “Special Session on Model-driven 
Innovations for Software engineering – MdI4Se 2016”, 27–28 april 
2016, Rome, Italy (J. osis, g. alksnis). 
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 • Zinātniskās konferences “15th International Conference on Perspec-
tives in Business Informatics Research, BIR 2016” ietvaros organizēts 
seminārs “4th International Workshop on Intelligent educational 
Systems, Technology-enhanced Learning and Technology Transfer 
Models (INTeL-edU 2016)”, 14–16 September 2016, Prague, Czech 
Republic (J. grundspeņķis, e. ginters, L. Novickis).

 • organizēts zinātniskais seminārs “2nd Workshop on Continuous 
Requirements engineering (CRe’16)”, 14 March 2016, gothenburg, 
Sweden (M. kirikova).

 • organizēts zinātniskais seminārs “1st Workshop on Managed Com-
plexity (ManComp2016)”, 14 September 2016, Prague, Czech Republic 
(M. kirikova).

apbalvoJUmi
 • 33. Pasaules kultūras padomes balvu pasniegšanas ceremonijā Rīgā 

profesors J. grundspeņķis saņēma Pasaules kultūras padomes īpašās 
atzinības diplomu.

 • Profesors J. grundspeņķis saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pa-
teicības rakstu.

 • Profesore M. kirikova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas at-
zinības rakstu par akadēmisko, administratīvo un zinātnisko darbu, 
veidojot un popularizējot Rīgas Tehniskās universitātes tēlu Latvijā un 
ārvalstīs.

 • asoc. profesoram v. Šitikovam piešķirts nosaukums “RTU goda dar-
binieks”.

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 
modelēšana (vad. pētn. aivars Spalviņš).
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5.2. personāls

1. 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 izmantošanai 
nepieciešamo Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas 
apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri).

Laikā no 2011. g. līdz 2015. g. vides modelēšanas centrs (vMC) ir izvei-
dojis Latvijas hidroģeoloģisko modeli (HM) LaMo pazemes ūdeņu aktīva-
jai zonai. Šis modelis apkopo ģeoloģisko un hidroģeoloģisko informāciju, 
kura ir Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LvĢMC) rīcībā 
un ietver Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datus par Latvijas 
upēm, ezeriem un digitālo reljefu. 

LaMo bāzes versiju vMC izveidoja no 2011.  g. līdz 2012.  g., īstenojot 
eRaF projektu. No 2014. g. līdz 2017. g. LaMo pilnveido, izpildot Latvijas 
valsts pētniecības programmu (vPP) evIdenT.

Par LaMo attīstību informē tabula (sk. 106. lpp.).
Šobrīd tiek izmantota modernākā versija LaMo4.
vMC var sagatavot reģionālus LaMo4 datus un kartes:

 • ģeoloģisko slāņu ģeometrijai un filtrācijas īpašībām;
 • pazemes ūdeņu līmeņiem un plūsmām;
 • par pazemes un virszemes ūdens (jūra, ezeri, upes, atmosfēras nokriš-

ņi) mijiedarbību.
Jau 2015. gadā vMC sāka izmantot LaMo4 kā rīku reģionālu dabas 

procesu pētīšanā Latvijas pazemes ūdens sistēmā.
vMC izmanto LaMo4 datus lokālu modeļu izveidošanai.

Zinātniskais personāls
100%
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Lokālie HM tiek papildināti ar detalizētu informāciju (precīzāku ģeolo-
ģisko slāņu stratigrāfiju un filtrācijas īpašībām, blīvāku upju tīklu u.c.) un 
izmantoti vides aizsardzības uzdevumu risināšanai:

 • pazemes ūdensgūtves, to ražība, aizsargjoslu novietojums, piesārņoju-
mu risks u.c.;

 • piesārņojums ūdenī un gruntī, tā apjoms, kustības virziens un ātrums, 
vides attīrīšanas scenāriji;

 • ietekmes uz vidi novērtējums minerālu karjeriem, pazemes būvēm, 
ūdensgūtvēm un citiem objektiem. 

īstenojot vPP uzdevumu 2016. gadam, sagatavoti upju un ezeru pazemes 
pieteču katalogi, kuri lietojami, veidojot lokālus hidroģeoloģiskos modeļus:

 • Šlangens, J., Lāce, I. LaMo4 upju pazemes ūdens pieteces plūsmu ka-
talogs, 2 sējumi. Rīga: 2016, 150. lpp.; 

 • Šlangens, J., Lāce, I. LaMo4 ezeru pazemes ūdens pieteces plūsmu ka-
talogs. Rīga: 2016, 40 lpp.

Izsmeļoša informācija par LaMo attīstību apkopota: Spalviņš, a., 
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Rīgas Tehniskajā universi-
tātē (2010.  g.–2015.  g.). RTU Zinātniskais žurnāls “Datormodelēšana un 
robežproblēmas”, 55. sēj. Rīga: RTU Press, 2016. Pieejams: http://www.emc.
rtu.lv/issues/2016/Spalvins_zin_darbiba.pdf.

5.3.2. līgUmdarbi

2016. gadā sākās praktiska LaMo datu kā vPP evIdenT iegūtās zinātī-
bas lietošana līgumdarbos ar

 • Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru – par Latvijas hidro-
ģeoloģiskā modeļa (LaMo) izmantošanu;

 • SIa “INTeRgeo BaLTIC” – par Inčukalna gudronu dīķu sanācijas 
procesa optimizāciju;

versija gads

aproksimācijas režģis modeļa upes ezeri

plaknes 
solis, m

režģa 
plakņu 
skaits

režģa šūnu 
skaits, ×106 skaits ieleju 

iegrauzumi

izmantoti 
caurteces 
dati

skaits

lamo1 2012 500 25 14,25 199 nav nē 67

lamo2 2013 500 27 15,43 199 ir nē 67

lamo3 2014 500 27 15,43 469 ir nē 127

lamo4 2015 250 27 61,56 469 ir Jā 127

latvijas hidroģeoloģiskā modeļa lamo versijas
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 • SIa “aQUa-BRaMBIS” – par Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmas op-
timizāciju;

 • SIa “veNTeko” – par būvbedres atsūknēšanas režīmu modelēšanu;
 • SIa “vides konsultāciju birojs” – par grants karjera resursu novērtēšanu;
 • SIa “eMeNdo consulting” – par gruntsūdens infiltrācijas sistēmas ra-

žības noteikšanu.
Sagatavoti pārskati par veiktajiem līgumdarbiem:

1. Spalviņš, a. Ziemeļu un dienvidu sērskābā gudrona dīķu pazemes 
ūdeņus piesārņojošo vielu masas transporta matemātiskā modelēšana. 
Pārskats pakalpojumu līgumam ar personu apvienību “INTeRgeo”. 
Rīga, marts, 2016, 31 lpp., 79 att., 8 pielikumi.

2. Spalviņš, a. Rīgas pilsētas pazemes ūdensgūtņu ražības variantu izvēr-
tējums. Pārskats līgumam ar SIa “aqua-Brambis”. Rīga, jūnijs, 2016, 
RTU, 6 lpp., 18 att.

3. Spalviņš, a. atradnes “Staškeviči” ģeometrijas noteikšana un tās krā-
jumu aprēķināšana. Pārskats SIa “vides konsultāciju birojs” pasūtīju-
mam. Rīga, jūnijs, 2016, RTU, 4 lpp., 18 att.

4. Spalviņš, a. “gruntsūdens režīma izmaiņu modelēšana objektam kau-
guru ielā  3, Jūrmalā”. Pārskats SIa “veNTeko” pasūtījumam. RTU, 
2016, 5 lpp., 5 tab., 9 att.

5. Spalviņš, a. gruntsūdens infiltrācijas sistēmas ražības novērtēšana 
būvobjektam Pulka ielā 8, Rīgā. Pārskats par SIa “eMeNdo consul-
ting” formulētā uzdevuma risinājumu. Rīga, RTU vMC, 2016, 7 lpp.

5.3.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. Spalviņš, a., krauklis, k. Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LaMo4 
kā rīks dabas procesu pētīšanai. Iecavas upes pazemes pieteces avoti. 
Zinātnisko rakstu krājums. No: Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas teh-
noloģijas, materiāli un produkti. atb. red. v. Segliņš. Rīga: LU, 2016, 
6.–11. lpp.

2. Spalvins, a., Lace, I., krauklis, k. Making of crediable permeability 
maps for layers of hydrogeological model of Latvia. In: 30-th European 
Conference on Modelling and Simulation, 31  May – 3  June 2016, Re-
gensburg, germany. 2016, pp. 66–72.

3. Spalvins, a., Lace, I., krauklis, k. a hydrogeological model as a tool 
for investigating the processes of nature: a case stady of the Iecava river 
baseflow, Latvia. In: 16TH International scientific geoconference SGEM 
2016, Hydrology & Water resources, 28 June – 7 July 2016, Bulgaria, 
albena Resort. vol. 1, pp. 17–24.
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4. krauklis, k., Spalviņš, a., Lāce, I. Latvijas zemieņu un augstieņu upju 
īpašību pētīšana ar Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību. RTU Zi-
nātniskie raksti Datormodelēšana un robežproblēmas, 55. sēj., 2016.

5. Spalviņš, a., krauklis, k., Lāce, I., Laicans, J. Rīgas pilsētas dzeramā 
ūdens avotu optimizācijas iespējas. RTU Zinātniskie raksti Datormode-
lēšana un robežproblēmas, 55. sēj., 2016. 

6. Spalviņš, a., krauklis, k., Lāce, I., Sorokina, T., Wallner, H. Inčukalna 
gudrona dīķu radītā piesārņojuma kustības datormodelēšana. RTU Zi-
nātniskie raksti Datormodelēšana un robežproblēmas, 55. sēj., 2016.

7. Spalviņš, a. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Rīgas Tehnis-
kajā universitātē (2010.–2015. g.). RTU Zinātniskie raksti Datormode-
lēšana un robežproblēmas, 55. sēj., 2016.

5.4. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība 

 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. 
 • valsts SIa “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

(LvĢMC). 
 • SIa “eiroprojekts”. 
 • SIa “vides konsultāciju birojs”. 
 • SIa “INTeRgeo-BaLTIC”. 
 • SIa “aQUa-BRaMBIS”. 
 • SIa “veNTeko”. 
 • Lietuva, aS “grota”. 
 • vācija, Dresden Institute of Technology. 
 • Ternopil National Ivan Puluj Technical University. 

2. att. vides modelēšanas centra zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

2

1

4

7Publikācijas internetā

Publikācija zinātnisko rakstu krājumā

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos
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5.5. infrastrUktūra

 • darba stacija HP Z1 G2 Workstation, viss-vienā dators ar SUSE Linux 
Enterprise 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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elektronikas Un 
telekomUnikāciJU 
fakUltāte

04
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Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte

dekāns: profesors Dr. sc. ing.  
Jurģis poRiņŠ

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

Straujais datu apjoma pieaugums un nepieciešamība pēc piekļuves 
informācijai ir noteikuši pēdējo gadu desmitu aktuālāko uzdevumu gan 
telekomunikāciju tehnoloģiju izstrādātājiem, gan ražotājiem, gan arī pakal-
pojumu sniedzējiem. Informācijai jābūt pieejamai pēc iespējas īsākā laikā 
jebkurā vietā, tādēļ informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IkT) nozare 
nepārtraukti attīstās. Nākamās paaudzes IkT sistēmas integrē viedās elek-
tronikas, lietotājam draudzīga programmnodrošinājuma un energoefektīvu 
telekomunikāciju sistēmu risinājumus, kas nākotnē spēs nodrošināt iedzī-
votājiem un uzņēmumiem jaunus un inovatīvus pakalpojumus. Šāds plašs 
pakalpojumu klāsts nav iedomājams bez lielas ietilpības fiziskās pārraides 
vides, kuru nodrošinās nākamās paaudzes šķiedru optikas un mikroviļņu 
sakaru sistēmas. ar šo sistēmu izpēti un realizāciju nodarbojas elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātes (eTF) zinātnieki, ņemot vērā to, ka aizvien 
būtiskāku vietu iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienā ieņem lietu interne-
ta (IoT) risinājumi. viens no būtiskiem IoT attīstības virzieniem ir vides 
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monitorings un energoefektivitātes paaugstināšana. eTF pētnieki savu pē-
tījumu ietvaros aktīvi attīsta ātrdarbīgās šķiedru optikas sakaru sistēmas, 
optisko šķiedru un mobilos sensorus un sensoru tīklus, meklē risinājumus 
bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās darbības nodrošināšanai, kā arī 
uzlabo globālās satelītu navigācijas sistēmu precizitāti. Pētījumos iegūtās 
zināšanas efektīvi tiek integrētas mācību procesā.

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 jomas (%)

Jaunākās paaudzes optisko šķiedru pārraides sistēmu un to elementu 
konstrukciju realizācija 35

optisko šķiedru sensoru un sensoru tīklu izstrāde un novērtējums 15

nākamās paaudzes mikroviļņu sakaru sistēmu (lte, 5g) izstrāde, 
novērtējums un jauno radiofrekvenču diapazonu pielietojamība, 
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

5

kompleksā pieeja bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās darbības 
nodrošināšanai vides monitoringa jautājumos. mobilo sensoru tīklu 
pētījumi un to veiktspējas novērtēšana

25

globālās satelītu navigācijas sistēmu precizitātes pētījumi 10

elektronikas un 
telekomunikāciju 
fakultāte (etf)

telekomunikāciju 
institūts

radioelektronikas 
institūts

transporta  
elektronikas un 

telemātikas katedra



 113

E
lE

k
TR

o
n

ik
a

s
 U

n
 T

E
lE

ko
m

U
n

ik
ā

c
iJ

U
 f

a
k

U
lT

āT
E1.  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/

1.1. institūta strUktūrvienības 

1.2. Zinātniskie virZieni

 • Sprieguma impulsveida pārveidotāju nelineārā dinamika un elektro-
magnētiskās saderības uzlabošana.

 • Sakaru sistēmas un daudznesēju modulācija.
 • Ferītu kompleksā caurlaidība un nelineārās īpašības.
 • video pārraide Ad-Hoc tīklos.
 • kompleksā pieeja bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās darbības 

nodrošināšanai 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

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

3%

Zinātniskais personāls
30%
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1.4. pētniecības reZUltāti 

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 
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“komutācijas 
frekvences 
modulācijas 
ietekme uz jaudas 
koeficienta 
korektora ar 
paaugstinošo 
topoloģiju ieejas 
elektroenerģijas 
kvalitāti”

03.05.2016. 30.04.2017. 13200 2349 rtU 
Jauno 
zinātnieku 
projekti

deniss 
stepins

“Uz vispārināto 
unitāro rotāciju 
balstīta lineāra 
prekodēšana ofdm 
sakaru sistēmām”

03.05.2016. 30.04.2017. 13200 2338 artūrs 
aboltiņš

Z1
2.

0
41

6

elektromagnētisko 
problēmu kompleksa 
risināšana 
signālelektronikas 
impulsu barošanas 
avotiem

01.02.2013. 31.12.2016. 13212 1728 lZp granti Jānis 
Jankovskis

1.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Cikovskis, L. Datu pārraides efektivitātes palielināšana bezvadu ad-hoc 
tīklā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 190 lpp.

2. gulbis, a., Maļinovska, d., Stepins, d. Influence of Losses on the 
output voltage of Ferrite Transformer in Case of Strong Magnetic 
Field in the Core. IOP Conference Series: Materials Science and Engi-
neering, 2016, vol. 108, pp. 1–5. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, 
doI: 10.1088/1757-899X/108/1/012023.

3. Pikuļins, d. The Complete Bifurcation analysis of Switching Power 
Converters with Switching delays. Chaotic Modeling and Simulation, 
2016, Iss. 2, pp. 197–206. ISSN 2241-0503.

4. ašmanis, a., ašmanis, g., Stepins, d., Ribickis, L. High-Frequency 
Modelling of eMI Filters Considering Parasitic Mutual Couplings. 
In:  2016 ESA Workshop on Aerospace EMC (Aerospace EMC 2016), 
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Spain, valencia, 23–25 May 2016. Piscataway: Ieee, 2016, pp. 77–82. 
ISBN 978-1-5090-1300-5, e-ISBN 978-92-9221-303-9, doI:  10.1109/
aeroeMC.2016.7504554.

5. Pikuļins, d., Litviņenko, a. on the effectiveness of application of 
Compensation Ramp in Switching Power Converters with delays. 
In: 2016 26th International Conference Radioelektronika, Slovakia, ko-
šice, 19–20 april 2016. kosice: 2016, pp. 144–149. ISBN 978-1-5090-
1673-0, doI: 10.1109/RadIoeLek.2016.7477373.

6. Stepins, d. an Improved Control Technique of Switching-Frequency-
Modulated Power Factor Correctors for Low THd and High Power 
Factor.  IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, vol.  31, Iss.  7, 
pp. 5201–5214. ISSN 0885-8993, doI: 10.1109/TPeL.2015.2478848.

7. Ķimsis, k., Semeņako, J. Field Calculation Using Cross-Section Method 
in Rectangular Waveguides with dielectric H-Plane discontinuity. In: 
2016 IEEE 4th Workshop on Advances in Information, Electronic and 
Electrical Engineering (AIEEE 2016), Lietuva, vilnius, 10–12 Novem-
ber 2016. Piscataway: Ieee, 2016, pp. 1–5. ISBN 978-1-5090-4473-3, 
doI: 10.1109/aIeee.2016.7821815.

8. Prucevs, a., Semeņako, J., Solovjova, T. New Shape Induction Loop for 
Small and Medium-Size Rooms. In:  24th Telecommunications Forum 
(TELFOR 2016): Proceedings, Serbia, Belgrada, 22–23 November 2016. 
Piscataway: Ieee, 2016, pp.  1–4. ISBN 978-1-5090-4087-2, e-ISBN 
978-1-5090-4086-5, doI: 10.1109/TeLFoR.2016.7818856.

9. Litviņenko, a., āboltiņš, a. Use of Cross-Correlation Minimization 
for Performance enhancement of Chaotic Spreading Sequence Ba-
sed asynchronous dS-CdMa System. In: The 4th IEEE Workshop on 
Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIE-
EE’2016), Lithuania, vilnius, 10–12 November 2016. vilnius: 2016, 
pp. 1–6. ISBN 978-1-5090-4473-3, doI: 10.1109/aIeee.2016.7821812.

10. Blūms, J., Budahs, M., Cernovs, J., gorņevs, I., Jurķāns, v. Mv Cable 
Temperature Characteristics in dependence of Load Current, ambient 
environment and Temperature. determination of the Critical environ-
ment. In: 2016 Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ 2016): 
Proceedings, estonia, Tallinn, 29–31 august 2016. Piscataway: Ieee, 
2016, pp. 59–63. ISBN 978-1-5090-1562-7, e-ISBN 978-1-5090-1564-1, 
doI: 10.1109/PQ.2016.7724090.

11. Blūms, J., Budahs, M., Cernovs, J., gorņevs, I., Jurķāns, v., elmanis-
Helmanis, R. Sadales tikls aS Five Most Used Mv Cable Type Permis-
sible Loading Possibilities at a Critical environment in dependence of 
Conductor Temperature. In: 2016 Electric Power Quality and Supply 
Reliability (PQ 2016): Proceedings, estonia, Tallinn, 29–31 august 2016. 
Piscataway: Ieee, 2016, pp. 65–69. ISBN 978-1-5090-1562-7, e-ISBN 
978-1-5090-1564-1, doI: 10.1109/PQ.2016.7724091.
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12. Blūms, J., Terļecka, g., gorņevs, I., viļumsone, a. Human Motion 
energy Harvesters for Wearables. In: 9th International Symposium on 
Flexible Organic Electronics (ISFOE16): Book of Abstracts, greece, Thes-
saloniki, 4–7 July, 2016. Thessaloniki: 2016, pp. 80–80.

13. āboltiņš, a., Litviņenko, a., Misāns, P. Parametric Linear Precoding 
for oFdM using generalized Unitary Rotation. In:  2016 15th Bien-
nial Baltic Electronics Conference (BEC 2016), estonia, Tallinn, 3–5 
october 2016. Piscataway: Ieee, 2016, pp.131-134. ISBN 978-1-5090-
1394-4, e-ISBN 978-1-5090-1393-7, e-ISSN 2382-820X, doI: 10.1109/
BeC.2016.7743746.

14. ašmanis, a., ašmanis, g., Stepins, d., Ribickis, L. Modeling of eMI Fil-
ters with Shields Placed between the Filter Components. In: 2016 Inter-
national Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC EUROPE: 
Proceedings, Poland, Wroclaw, 5–9 September 2016. Piscataway: Ieee, 
2016, pp.  776–779. ISBN 978-1-5090-1417-0, e-ISBN 978-1-5090-
1416-3, e-ISSN 2325-0364, doI:  10.1109/eMCeurope.2016.7739252.

1.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • European Commission, DG CONNECT  – Network Technologies 
Unit. Piedalīšanās HARP projekta trešā gada rezultātu novērtēšanā. 
21.01.2016. (anna Litviņenko).

 • European Commission, Unit REA-A1, Marie Skłodowska-Curie Inno-
vative Training Networks. Piedalīšanās H2020 Marie Skłodowska-Cu-
rie projektu pieteikumu novērtēšanā. 29.01.2016.–12.02.2016. (artūrs 
āboltiņš).

 • “Intelligent solutions”. Tikšanās ar “Intelligent solutions” pārstāvi daini 
krūzi par iespējamo sadarbību eRaF projektu realizācijā un līgumdar-
biem. 23.03.2016. (dmitrijs Pikuļins).

 • SIa “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Pārrunas ar Jāni 
kravali, Carnikavas novada Lauku attīstības konsultantu, sakarā ar plā-

2. att. radioelektronikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

9

1

4

2

 

Promocijas darbi

Raksts konferences tēžu krājumā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos
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noto sadarbību projekta realizāciju. 29.03.2016. (dmitrijs Pikuļins, ar-
tūrs āboltiņš, Māris Tērauds, Māris Zeltiņš).

 • Prof. Horst Hellbruck, Head of Center of Excellence CoSA, Universi-
ty of Applied Science. Pārrunas par iespējamo sadarbību kopīgu pro-
jektu realizācijā  – studentu apmaiņu, kopīgu programmu veidošanu. 
28.04.2016. (dmitrijs Pikuļins, artūrs āboltiņš).

 • artūrs āboltiņš ievēlēts par IEEE Latvia Section Professional activities 
officer. 10.05.2016. (artūrs āboltiņš).

 • Tikšanās ar RER un EEF pārstāvjiem par sadarbību eiropas projekta 
realizācijā. 01.06.2016. (dmitrijs Pikuļins, artūrs āboltiņš).

 • Tikšanās ar MathWork pārstāvjiem par ieteikumiem, organizējot Matlab 
kursus mācībspēkiem. 26.05.2016. (Māris Tērauds, Lauris Cikovskis).

dalība Zinātnisko rakstU recenZēšanā Un  
konferenčU komiteJās

dmitrijs Pikuļins –
 • RTU žurnāls “electrical, Control and Communication engineering” 

(recenzēts 1 raksts);
 • kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāls “electronics and electrical 

engineering” (2 raksti);
 • “Ieee Transactions on Industrial electronics” (1 raksts);
 • “Ieee advances in Wireless and optical Communications 2016 Con-

ference Proceedings” (3 raksti).
deniss Stepins –

 • “Ieee Transactions on Power electronics” (recenzēti 3 raksti);
 • “Ieee Transactions on Industrial electronics” (4 raksti);
 • “Ieee International Symposium on Industrial electronics 2016 (ISIe) 

proceedings” (1 raksts);
 • žurnāls “electronics” (1 raksts);
 • kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāls “electronics and electrical 

engineering” (2 raksti); 
 • “International Journal of advance Innovations, Thoughts & Ideas” 

(1 raksts);
 • “global Journal of Technology and optimization” (1 raksts).

artūrs āboltiņš –
 • žurnāls “advances in electrical and electronic engineering” (aeee), 

VSB-Technical University of Ostrava (recenzēts 1 raksts);
 • “Conference on advances in Computing, Communications and Infor-

matics (ICaCCI’2016)” (2 raksti);
 • piedalījies Fourth international symposium on Intelligent Informatics 

(ISI’16) komitejas darbā;
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 • piedalījies gSCIT 2016” (International Conference on Computer Tech-
nologies Innovations & Applications ICCTIA’16 komitejas darbā;

 • piedalījies Advances in Wireless and Optical Communications 
(RTUWO’2016) Conference komitejas darbā.

guntars Balodis – 
 • “advances in Wireless and optical Communications (RTUWo’2016) 

Conference” (recenzēti 4 raksti);
 • Baltics Electronics conference in Tallinn 2016 (4 raksti).

Tatjana Solovjova –
 • RTU žurnāls “electrical, Control and Communication engineering” 

(recenzēts 1 raksts);
 • “advances in Wireless and optical Communications 2016 Conference” 

(4 raksti).
anna Litviņenko –

 • “advances in Wireless and optical Communications 2016 Conference” 
(3 raksti);

 • aeee – “advances in electrical and electronic engineering” (2 raksti); 
 • “aeU – International Journal of electronics and Communications” (re-

cenzēts 1 raksts).
Māris Tērauds –

 • “advances in Wireless and optical Communications (RTUWo’2016) 
Conference” (recenzēti 4 raksti).

Ilmārs Slaidiņš –
 • “advances in Wireless and optical Communications (RTUWo’2016) 

Conference” (recenzēti 3 raksti);
 • “The 22nd International Conference on Information and Software 

Technologies (ICIST 2016)” (1 raksts).

personāla dalība profesionālās attīstības pasākUmos

Māris Tērauds –
 • angļu valodas kursi Lower Intermediate (RBS, 2016. g. janvāris–marts, 

72 stundas);
 • angļu valodas kursi Intermediate (RBS, 2016. g. aprīlis–jūnijs, 

72 stundas);
 • dalība Data Analysis and Modeling with MATLAB seminārā 

(23.02.2016., Rīga);
 • dalība Teaching with MATLAB and Simulink seminārā (26.05.2016., 

Rīga);
 • dalība aizsardzības ministrijas un Latvijas drošības un aizsardzības 

industriju federācijas Industrijas dienā 2016 (24.02.2016., 3 stundas, 
ādažu militārā bāze, kadaga);
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 • dalība vIaa, LTC, edI organizētajā seminārā “atbalsts starptautiskai 
sadarbībai un finansējuma piesaistes iespējas – Horizon 2020, COST, 
EUREKA un EUROSTARS-2” (31.08.2016., Rīga);

 • piedalīšanās informatīvajā seminārā “1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētnie-
cības atbalsts” (LU dabaszinātņu akadēmiskais centrs, 03.05.2016.).

anna Litviņenko –
 • Seminārs “Programmas Horizon 2020 dalībnieku portāla lietošana un 

projektu iesniegšana portālā” (LIaa, 27.01.2016., 3 stundas);
 • RTU darbinieku un mācībspēku seminārs par efektīvu laiku un uzde-

vumu plānošanu darba vidē (RTU, 02.02.2016., 1,5 stundas);
 • piedalīšanās ziņu dienā par starptautisko programmu EUREKA un 

Eurostars-2 projektu konkursiem (vIaa, 05.02.2016.);
 • angļu valodas kursi Intermediate (RBS, 26.01.2016.–01.04.2016., 

72 stundas);
 • piedalīšanās ek pamatprogrammas “apvārsnis 2020” apaļā galda dis-

kusijā RTU zinātniekiem (RTU Zinātniskā bibliotēka, 26.04.2016.);
 • piedalīšanās seminārā “Teaching with Ma TLaB and Simulink” (RTU, 

eeF, āzenes 12/1, 26.05.2016., 2 stundas).
artūrs āboltiņš –

 • vācu valodas kursi a1 līmenim RTU Lietišķās valodniecības institūtā 
(48 kontaktstundas);

 • piedalīšanās ziņu dienā par starptautisko programmu EUREKA un 
Eurostars-2 projektu konkursiem (vIaa, 05.02.2016.);

 • piedalīšanās seminārā “Starptautiskās sadarbības iespējas jauniem un 
pieredzējušiem zinātniekiem” (LU dabaszinātņu centrs, 09.03.2016.);

 • piedalīšanās ek pamatprogrammas “apvārsnis 2020” apaļā galda dis-
kusijā RTU zinātniekiem (RTU Zinātniskā bibliotēka, 26.04.2016.);

 • piedalīšanās informatīvajā seminārā “1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētnie-
cības atbalsts” (LU dabaszinātņu akadēmiskais centrs, 03.05.2016.).

dmitrijs Pikuļins – 
 • dalība seminārā “IPC Seminar 2016 for Producing Rigid Circuit Board 

assemblies”.
guntars Balodis –

 • dalība MathWorks seminārā “Teaching with Ma TLaB and Simulink” 
(26.05.2016., Rīga);

 • dalība LU seminārā “Introduction to the CoS T Framework Program-
me” (20.04.2016., Rīga).

Tatjana Solovjova –
 • dalība seminārā “data analysis and Modeling with MaTLaB” 

(23.02.2016., Rīga);
 • dalība seminārā “Comsol Multiphysics 5.2” (06.05.2016., Rīga);
 • izstādes “The Toulouse Space Show” apmeklējums, dalība “act In Spa-

ce” hakatona finālsacensībās (28.06.2016.–30.06.2016., Tulūza);
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 • dalība seminārā “Teaching with MA TLAB and Simulink” (26.05.2016., 
Rīga).

Ilmārs Slaidiņš –
 • dalība konferencē “atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā”, 

LU/RTU (Nacionālā bibliotēka, Rīga, 20.10.2015.);
 • dalība profesionālās kvalifikācijas celšanas seminārā “efektīva laika un 

uzdevumu plānošana darba vidē” (RTU, Rīga, 02.02.2016., 1,5 st., ser-
tifikāts).

1.6. infrastrUktūra 

elektroniskās aparatūras katedra:
 • ANSYS Academic Research HF programmas licences pagarinājums 

1 gadam vienai darba vietai. 
 • vektoru tīkla analizatora palīgmoduļi: impedances adapteri virsmas 

montāžas un garo izvadu komponentēm, platjoslas inžekcijas transfor-
mators.

 • daudzfunkcionālie laboratorijas moduļi priekšmetiem “datorelektro-
nika”, “elektronu ierīces”, “analogās iekārtas”, “elektronisko vadības 
sistēmu projektēšana”.

 • TI Analog System labkit PRO moduļi.
elektronikas pamatu katedra:

 • elektrodinamikas un mikroviļņu tehnikas laboratorijai:
 ‑ COMSOL programmas RF moduļa licence vienam gadam klasei 

(30 pieslēgumi vienlaicīgi; var tikt izmantots visā RTU tīklā);
 ‑ mikroviļņu tehnoloģijas eksperimentālā sistēma WT-9000;
 ‑ Rohde & Schwarz tuvā lauka zondes HZ-14;
 ‑ Rohde & Schwarz slodžu komplekts Zv-Z235e;
 ‑ 5 datori (i7, 16 gB, 1 TB) un 5 monitori datorklasei;
 ‑ 12 jauni datori (i3, 16 gB, 1 TB).

 • Integrālo shēmu izstādes laboratorijai mācību darbam (priekšmetam 
“Funkcionālu un loģisko shēmu modelēšana”) – P0150 Terasic FPGA 
kiti (10 gab.).

 • Integrālo shēmu izstādes laboratorijai zinātniskajam darbam:
 ‑ ALTERA, DK-DEV-5ASTD5N, The Arria V SoC Develepment Kit iz-

strādes modulis; integrālo shēmu FPGA aparatūrisko izstrādes rīku 
komplekts;

 ‑ Development Kit, Stratix V Edition izstrādes modulis; integrālo shē-
mu FPGA aparatūrisko izstrādes rīku komplekts;

 ‑ ALTERA/TI FPGA RF izstrādes moduļu komplekts; integrālo shē-
mu FPGA aparatūrisko izstrādes rīku komplekts;
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 ‑ XILINX, EK-Z7-ZC706-G, Xilinix Zynq-7000 All Parogrammable 
SoC ZC706 Evaluation Kit izstrādes modulis (2 gab.);

 ‑ XILINX, EK-V7-VC707-G, Xilinix Virtex-7 FPGA VC707 Evalua-
tion Kit izstrādes modulis (2 gab.);

 ‑ Anolog devices, AD-FMCOMMS5-EBZ, FMC modulis ar dual 
AD9361 RFXCVR ICs izstrādes moduli (2 gab.).

Radioiekārtu katedra:
 • Signālu apstrādes (mobilo sakaru, mikrokontrolieru) laboratorijai 

7 jauni datori (i5, 8 gB, 0.125 TB + 1 TB).

1.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • organizēta 57. RTU studentu zinātniski tehniskā konference.

1.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • Starptautiskā zinātniskā konference “RTUWo 2016. advances in Wi-
reless and optical Communication” – RTU, Rīga, Latvija, 03.10.2016.–
05.10.2016.

 • “57th International Scientific Conference”  – RTU, Rīga, Latvija, 
14.10.2016.

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/

2.1. institūta strUktūrvienības 

telekomunikāciju 
institūts

telekomunikāciju 
tīklu katedra

pārraides sistēmu 
katedra
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2.2. Zinātniskie virZieni

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

 • kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju izpēte un izstrāde, balstoties uz ino-
vatīvām 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 

uzlabošana.
 • 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 op-

tisko 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

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

2.4. pētniecības reZUltāti

2.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • eSF projekta “viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai” turpinājums. 

Akadēmiskais
personāls

34%

Zinātni apkalpojošais
personāls

9%

Zinātnes tehniskais
personāls

4%

Zinātniskais personāls
53%
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 • eSF projekta “Lietojumā balstīta datu grafiskā un semantiskā apstrādes 
un analīzes tehnoloģija” turpinājums.

 • eSF projekta “Starpdisciplinārās IkT zinātniskās grupas izveide liela 
apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai” turpinājums.

 • eSF projekta “Uz nestriktās loģikas principiem balstītu matemātisko 
struktūru lietojumi telekomunikāciju tīklu projektēšanas un resursu 
vadības tehnoloģiju attīstībai” turpinājums.

 • vPP projekta “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” tur-
pinājums.

2.4.2. līgUmdarbi

 • Līgumdarbs “energoefektīva sakaru sistēmas tehnoloģija”.

2.4.3. patenti

 • “Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes 
koeficienta mērījumiem”. P-16-104.

 • “dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta op-
tiskā sakaru sistēma”. P-16-108.

2.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. kurbatska, I., Spolitis, S., Ivanovs, g., Bobrovs, v. Investigation on op-
timal transmission parameters for different modulation formats in 10 
gbit/s WdM-PoN systems 2016. International Workshop on Fiber Op-
tics in Access Network, FOAN 2016. art. No. 7764542. doI: 10.1109/
FoaN.2016.7764542.

2. ancans, g., Bobrovs, v., ancans, a., kalibatiene, d. Spectrum Consi-
derations for 5g Mobile Communication Systems. Procedia Computer 
Science, 2016, 104, pp. 509–516. doI: 10.1016/j.procs.2017.01.166.

3. Pavlovs, d., Bobrovs, v. Relationship between spectral efficiency and 
energy efficiency in 10 gbps NRZ-ook, 40 gbps NRZ-dPSk and 100 
gbps dP-QPSk WdM transmission systems, 2016. Progress In Electro-
magnetics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. No. 
7734673, pp. 1434–1438. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7734673.

4. Bickovs, v., Bobrovs, v. Performance evaluation of a 40 gbps WdM 
transmission system with a single-pump Raman amplifier, 2016. Prog-
ress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. 
art. No. 7735427, pp. 3792–3795. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735427.

5. Putrina, J., Bobrovs, v. evaluation of erbium doped Fiber amplifier 
application in fiber optics transmission systems, 2016. Progress In 
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Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. 
No. 7735428, pp. 3796–3802. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735428.

6. ancans, g., Stankevicius, e., Bobrovs, v. evaluation of LTe 700 and 
dvB-T and dvB-T2 electromagnetic compatibility for co-channel 
case, 2016. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 
2016. Proceedings. art. No.  7735596, pp. 4253–4257. doI: 10.1109/
PIeRS.2016.7735596.

7. Lipenbergs, e., Bobrovs, v., Ivanovs, g. Quality of service measure-
ments references investigation for the mobile internet services in the 
context of net neutrality framework, 2016. Progress In Electromagnetics 
Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. No. 7735595, pp. 
4248–4252. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735595.

8. dilendorfs, v., Spolitis, S., Bobrovs, v. effectiveness evaluation of 
dispersion compensation methods for fiber-optical transmission 
systems, 2016. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 
2016. Proceedings. art. No.  7735420, pp. 3759–3763. doI: 10.1109/
PIeRS.2016.7735420.

9. olonkins, S., Bobrovs, v., Pilats, d., Porins, J. Comparison of edFa 
and LRa preamplifier performance in WdM transmission systems, 
2016. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 
2016. Proceedings. art. No.  7735424, pp. 3778–3782. doI: 10.1109/
PIeRS.2016.7735424.

10. kurbatska, I., alsevska, a., gegere, L., Bobrovs, v. Comparison of 
modulation formats for use in the next generation passive optical ne-
tworks, 2016. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 
2016. Proceedings. art. No.  7735425, pp. 3783–3787. doI: 10.1109/
PIeRS.2016.7735425.

11. Spolitis, S., Bobrovs, v., Parts, R., Ivanovs, g. extended reach 32-chan-
nel dense spectrum-sliced optical access system, 2016. Progress In 
Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. 
No. 7735421, pp. 3764–3767. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735421.

2. att. telekomunikāciju institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

20

3

7

2Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos
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12. olonkins, S., Stankunovs, I., alsevska, a., gegere, L., Bobrovs, v. In-
vestigation of in-line distributed Raman amplifiers with co and coun-
ter-propagating pumping schemes, 2016. Progress In Electromagne-
tics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. No. 7735423, 
pp. 3773–3777. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735423.

13. olonkins, S., Bobrovs, v., Ivanovs, g., Parts, R., gavars, P. demons-
tration of a dual-pump FoPa based 48 channel multicarrier optical 
source for WdM transmission systems, 2016. Progress In Electromag-
netics Research Symposium, PIERS 2016. Proceedings. art. No. 7735422, 
pp. 3768–3772. doI: 10.1109/PIeRS.2016.7735422

14. Lipenbergs, e., Bobrovs, v., Ivanovs, g. Investigation of Service Quality 
of Measurement Reference Points for the Internet Services on Mobi-
le Networks. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 53 (5), 
2016. pp. 64–73. doI: 10.1515/lpts-2016-0037.

15. kurbatska, I., Bobrovs, v., Spolitis, S., gavars, P., Ivanovs, g., Parts, R. 
Investigation on Maximum available Reach for different Modulation 
Formats in WdM-PoN Systems. Latvian Journal of Physics and Tech-
nical Sciences, 53 (4), 2016, pp. 66–75, doI: 10.1515/lpts-2016-0030.

16. kalibatiene, d., vasilecas, o., Bobrovs, v. Resource modelling for the 
rule- and context-based dynamic business process simulation. ACM 
International Conference Proceeding Series, 1164, 2016, pp. 17–24. doI: 
10.1145/2983468.2983518.

17. Udalcovs, a., Bobrovs, v. energy efficiency in WdM fiber-optical links 
considering oadM/oXC nodes. Optics Communications, 359, 2016. 
pp. 102–108. doI: 10.1016/j.optcom.2015.09.061.

18. olonkins, S., Bobrovs, v., Ivanovs, g. FoPa pump phase modulation 
and polarization impact on generation of idler components. Elektro-
nika un Elektrotechnika, 22 (4), 2016, pp.  77–81. doI: 10.5755/j01.
eie.22.4.15924.

19. ancans, g., Stankevicius, e., Bobrovs, v., Ivanovs, g. evaluation of LTe 
and aeronautical radionavigation service electromagnetic compatibi-
lity in 694–790 MHz frequency band. Elektronika un Elektrotechnika, 
22 (6), 2016, pp. 99–103. doI: 10.5755/j01.eie.22.6.17231.

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) Pho-
tonics grupu un kTH (karalisko Tehnisko universitāti) OnLAb grupu. 
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2.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

 • Sasniegtie zinātniskie rezultāti plānveidīgi iekļaujas studiju procesā, 
papildinot lekciju konspektus gan bakalaura, gan maģistra, gan dok-
tora studijās. 

2.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • organizēta “RTUWo 2016” (http://rtuwo.org) starptautiskā zinātniskā 
konference. konferenču materiāli iekļauti starptautiskajā IEEEXplore 
un Scopus datubāzē. 

3. transporta elektronikas Un 
telemātikas katedra

vadītājs: Dr. sc. ing. ansis kLŪga
adrese: āzenes iela 12, 314. auditorija, Rīga
Tālrunis: 29689893
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

40%

Zinātniskais personāls
52%

Zinātnes tehniskais
personāls

8%
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3.3. pētniecības reZUltāti

3.3.1. svarīgākās pUblikāciJas

1. Bogdanovs, N., grabs, e., Pētersons, e. Software Implementation of 
Realtime discrete Wavelet Transform algorithm with Filter Banks. 
 International Journal of Information Systems in the Service Sector, 2016, 
vol. 8, No. 2, pp. 70–86.

2. klūga, J., klūga, a., vecvagars, v. Magnetometer error Models of Low – 
Cost Land vehicle Navigation System. Elektronika un elektrotechnika = 
Electronics and Electrical Engineering, 2016, vol. 22, No. 6, pp. 57–60.

3. ancāns, g., Stankevicius, e., Bobrovs, v., ancāns, a. analysis on Inter-
ference Impact of Wi-Fi on digital Terrestrial Television Broadcasting. 
International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Net-
working (IJITN), 2016, vol. 8, Iss. 1, pp. 35–44.

4. ancāns, g., Stafecka, a., Bobrovs, v., ancāns, a., Čaiko, J. analy-
sis of Characteristics and Requirements for 5g Mobile Communica-
tion Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2016, 
vol. 53, No. 1, pp. 1–9.

2. att. transporta elektronikas un telemātikas katedras  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos 2

4

2

 

 

3.4. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Transporta elektronikas un telemātikas katedra sadarbojas ar ventspils 
augstskolu, veic kopējus pētījumus un eksperimentus, kā arī cieši sa-
darbojas ar eTF un MTaF institūtu.
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nr. p. k. iekārtas  
nosaukums

iekārtu 
daudzums apraksts

1 lidojumu 
trenažieris Saitek

1 lidojumu trenažieris 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 izmantota 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 
papildus nopērkamiem 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 
izmantots mācību procesā un katedras pētījumos

8 sakaru tehnoloģiju 
elementu 
imitators ETEK 
ACS-3000

1 specializēts stends elektronikas 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 
papildus nopērkamiem blokiem. tiek izmantots 
mācību procesā un katedras pētījumos

10 multimetrs UNI-T 
UT61C

11 Universālā mēriekārta 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 maršrutētājs tiek izmantots 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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3.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Studiju procesā ir daudz praktisko nodarbību un laboratorijas darbu, 
kas saistīti ar zinātnes pamatiem, lai studējošiem veidotos sapratne par 
zinātnes attīstības virzienu. 

 • Studiju kursu saturs bieži tiek papildināts un pārstrādāts, jo elektroni-
kas 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 priekš-
metos kā praktiskās nodarbības vai kā laboratorijas darbi.

 • No 2016. gada iegādātās infrastruktūras atskaites var secināt, ka iegā-
dātās ierīces tiek izmantotas gan mācību procesā, gan zinātniskos pē-
tījumos. 
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enerģētikas Un  
elektrotehnikas 
fakUltāte

05
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Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte

dekāns: profesors Dr. sc. ing.  
oskars kRiEvs

E-pasts: oskars.krievs@rtu.lv
Tālrunis: 67089900

enerģētikai un tīrai apkārtējai videi ir fundamentāla nozīme jebkuras 
civilizētas sabiedrības attīstībā. Mūsdienās primāro energoresursu izsīkuma 
un klimata pārmaiņu kontekstā šīs jomas ir prioritāras gan Latvijā, gan visā 
pasaulē  – arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts racionālai energoresursu 
izmantošanai 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 nebū-
tu elektrotehnisku ietaišu un automātisku datorvadības sistēmu – elektriskā 
piedziņa, dažādi elektroenerģijas pārveidotāji un telemehānikas sistēmas 
ir sastopamas gan elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē, gan elek-
trotransportā, gan arī industriālajā un mājsaimniecības sektorā.

visās minētajās jomās šodien ir liels pieprasījums pēc inovatīvām teh-
noloģijām, un pie tā sekmīgi strādā RTU enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes (eeF) trīs institūti, kas jau vairākus gadus pēc kārtas ir starp re-
zultatīvākajiem 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

klimats 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 (eef)

industriālās 
elektronikas un 
elektrotehnikas 

institūts

enerģētikas  
institūts

vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu 

institūts
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1.1. institūta strUktūrvienības 

1.2. Zinātniskie virZieni

Inovatīvu elektrisko mašīnu, elektrisko aparātu un elektroierīču izstrāde: 
 • elektromehānisko elementu un sistēmu matemātiskā modelēšana 

(prof. k. ketners).
 • elektrisko mašīnu speciālie režīmi un sinhrono ventiļdzinēju kon-

strukcijas (prof. J. dirba).
 • Lieljaudas elektrisko mašīnu diagnostika (prof. S. vītoliņa).
 • elektromehānisko pārveidotāju izstrāde un testēšana (asoc. prof. e. ka-

moliņš).
 • elektromagnētiskā lauka skaitliskā modelēšana un tā sintēze (asoc. 

prof. a. Podgornovs).
 • Maiņstrāvas elektrisko mašīnu dinamisko režīmu modelēšana (asoc. 

prof. e. ketnere).
viedā enerģētika: 

 • elektroenerģētisko sistēmu drošums (prof. J. gerhards).
 • elektroapgādes sistēmu plānošana un optimizācija (prof. J. gerhards).
 • elektroenerģētikas terminoloģija (asoc. prof. p. i. k. Timmermanis).
 • elektroenerģētikas normatīvi – to sistēma un reglamentācija Latvijā 

(asoc. prof. p. i. k. Timmermanis).
 • Latvijas 10…20 kv sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmi un opti-

mizācija (prof. J. Rozenkrons).
 • elektroenerģijas ražotāju darbības īpatnības kopējā energosistēmā un 

elektroenerģijas tirgus apstākļos (doc. a. kutjuns).
 • elektriskie sadales tīkli Latvijā (doc. L. Zemīte).
 • apgaismošanas sistēmas elektroenerģijas patēriņa optimizācija (doc. 

k. Bērziņa).
 • viedo apgaismošanas sistēmu izpēte un optimizācija (doc. k. Bērziņa).
 • Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde (prof. a. Sau-

hats).
 • Bojājuma vietas noteikšana elektropārvades līnijās (prof. a. Sauhats).
 • asinhronā režīma novēršanas automātika (vad. pētn. a. Utāns).

enerģētikas institūts
energosistēmu 

vadības un 
automatizācijas 

katedra

elektrisko mašīnu un 
aparātu katedra

elektroapgādes 
katedra
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 • 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).

1.3. personāls 

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

1.4. pētniecības reZUltāti 

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • valsts pētījuma programma (2014.–2017. g.):
 ‑ LaTeNeRgI “energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi 

drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei”. 
 ‑ Projekts 2. “energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražo-

šanas, tirgošanas 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 
Technology” (2015.–2018. g.).

 • Uzsākts līguma “Technical Support for Risk assessment of Power 
Transmission Network” noslēgšanas process ar eiropas komisijas 

. 

Akadēmiskais
personāls

50%

Zinātni apkalpojošais
personāls

5%

Zinātnes tehniskais 
personāls

3% Zinātniskais personāls
42%
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 kopīgo pētniecības centru (The European Commission DG Joint Rese-
arch Centre).

 • Uzsākts līguma “expertise from the prespective of gas system of gas-
electricity network for Reference System: Republic of Latvia” noslēg-
šanas process ar eiropas komisijas kopīgo pētniecības centru (The 
European Commission DG Joint Research Centre).

1.4.2. līgUmdarbi

 • aS “Latvenergo” elektrostaciju režīmu plānošanas programmatūras iz-
strāde (2013.–2016. g.). Zin. vad. prof. a. Sauhats.

1.4.3. patenti

 • a. Sauhats, d. antonovs, M. kuņickis, N. Jankovskis. “elektriskā tīkla 
relejaizsardzības ierīce un paņēmiens”, 2016. gads. Patents Lv15156.

 • a.  Sauhats, a.  Utans, d.  antonovs, R.  Petričenko. “Ģeneratora 
asinhrona režīma vadības paņēmiens”. Patenta pieteikums Nr. P-16-99, 
14.12.2016. Publicēts 20.05.2017. 

 • N. Levins, e.  kamoliņš, k.  Sējējs, k.  gulbis, R.  elmanis-Helmanis. 
“Sinhronais vējģenerators”. Patenta pieteikums Nr. P-16-97, 09.12.2016. 

1.4.4. svarīgākās pUblikāciJas

1. Sauhats, a., Čuvičins, v., Bočkarjova, g., Žalostība, d., antonovs, d., 
Petričenko, R. detection and Management of Large Scale disturbances 
in Power System. Critical Information Infrastructures Security. Lectu-
re Notes in Computer Science. vol. 8985. Cham: Springer International 
Publishing, 2016, pp. 147–152. ISBN 978-3-319-31663-5, e-ISBN 978-3-
319-31664-2, ISSN 0302-9743, doI: 10.1007/978-3-319-31664-2_15.

2. Sauhats, a., Coban, H., Baltputnis, k., Broka, Z., Petričenko, R., var-
folomejeva, R. optimal Investment and operational Planning of a 
Storage Power Plant. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 
vol. 41, Iss. 29, pp. 12443–12453. ISSN 0360-3199, doI: 10.1016/j.ijhy-
dene.2016.03.078. available: www.scopus.com.

3. Baltputnis, k., Broka, Z., Sauhats, a., Petričenko, R. Short-Term op-
timization of Storage Power Plant operation Under Market Conditi-
ons. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and 
Electrical Engineering (EEEIC) Conference Proceedings. Italy, Florence, 
7–10 June 2016. Florence: 2016, pp. 559–564. ISBN 978-1-5090-2319-6, 
doI: 10.1109/eeeIC.2016.7555466. 

4. Baltputnis, k., Sauhats, a., Linkevičs, o. Potential for energy Stora-
ge in Latvian and Lithuanian Price area in the Nord Pool Spot. In: 
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10th   International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2016). 
Conference Proceedings. germany, düsseldorf, 15–17  March 2016. 
düsseldorf: 2016, p. 10.

5. Berjozkina, S., Jankovskis, N., Sauhats, a. Cost-Benefit analysis of 
Simplified Substations. In: 2016 IEEE 16th International Conference on 
Environment and Electrical Engineering (EEEIC). Italy, Florence, 7–10 
June 2016. Florence: 2016, pp. 766–771. ISBN 978-1-5090-2319-6. 
art. # 7555510. available: www.scopus.com.

6. Ivanova, P., Sauhats, a., Linkevičs, o., Balodis, M. Combined Heat and 
Power Plants Towards efficient and Flexible operation. In: 2016 IEEE 
16th International Conference on Environmental and Electrical 
 Engineering (EEEIC). Italy, Florence, 7–10  June 2016. Piscataway, 
NJ: 2016, pp.  230–235. ISBN 978-1-5090-2319-6, doI:  10.1109/
eeeIC.2016.7555874.

7. kovaļenko, S., Sauhats, a., Zicmane, I., Utāns, a. New Methods and 
approaches for Monitoring and Control of Complex electrical Power 
Systems Stability. In: 2016 IEEE EEEIC Conference Proceedings. Italy, 
Florence, 7–10  June 2016. Florence: Sapienza University of Rome, 
University of Florence, Wroclaw University of Science and Techno-
logy, 2016, pp.  270–275. ISBN 978-1-5090-2319-6.29. august 2016, 
art. No. 7555882. available: www.scopus.com.

8. Mahnitko, a., gerhards, J., Lomane, T., varfolomejeva, R., oboska-
lov, v., koljasnikov, k. Maximizing the profit of a HPP cascade con-
sidering Hydraulic. In: PPE-2016. XIV International Scientific & 
Technical Conference PROBLEMS OF PRESENT-DAY ELECTROTECH-
NICS-2016. June 6–10 2016, kyiv, Ukraine, Technical electrodynamics. 
vol. 2016, Iss. 5, 2016, pp. 70–72. Publisher: Institute of electrodyna-
mics, National academy of Sciences of Ukraine. ISSN: 16077970.

9. Moshkin, I., Sauhats, a. Solving district heating problems by using co-
operative game theory methods. In: Proceedings of 16th International 
Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2016. 
Florence, Italy, 7–10 June 2016. art. No. 7555462. available: www.sco-
pus.com.

2. att. enerģētikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

34

7

8

1

 
Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā

Publikācijas zinātniskajos
žurnālos

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos
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10. Sauhats, a., Petričenko, Ļ., Berjozkina, S., Jankovskis, N. Stochastic 
Planning of distribution Lines. In: 2016 13th International Conference 
on the European Energy Market (eeM 2016). Portugal, Porto, 6–9 June 
2016. Piscataway, NJ: Ieee, 2016, pp.  895–899. ISBN 978-1-5090-
1299-2, e-ISBN 978-1-5090-1298-5, e-ISSN 2165-4093, doI: 10.1109/
eeM.2016.7521349. available: www.scopus.com.

11. Sauhats, a., Petričenko, R., Baltputnis, k., Broka, Z., varfolomejeva, 
R. a Multi-objective Stochastic approach to Hydroelectric Power ge-
neration Scheduling. In: 2016 Power Systems Computation Conferen-
ce (PSCC 2016). Italy, genoa, 20–24 June 2016. Piscataway, NJ: Ieee, 
2016, pp. 56–62. ISBN 978-1-4673-8151-2, e-ISBN 978-88-941051-2-4, 
doI: 10.1109/PSCC.2016.7540821.

12. Sauhats, a., Utāns, a., antonovs, d., Svalovs, a. Multi-Terminal out-
of-Step Protection System. In: 2016 IEEE 16th International Conferen-
ce on Environment and Electrical Engineering (eeeIC). Italy, Florence, 
7–10 June 2016. Piscataway: Ieee, 2016, p. 6. ISBN 978-1-5090-2321-9, 
doI: 10.1109/eeeIC.2016.7555595.

13. Soboļevskis, a., Zicmane, I. analysis of vulnerability of the Latvian 
electrical Power System. In: 2016 IEEE 16th International Conference 
on Environment and Electrical Engineering (EEEIC). Italy, Florence, 
7–10 June 2016. Florence: 2016, pp. 260–264. ISBN 978-1-5090-2319-
6. 29 august 2016, art. No. 7555880. available: www.scopus.com.

14. varfolomejeva, R., Iļjina, I., Coban, H., Sokolovs, ņ., Sauhats, a. The 
Limiting Factors and Supporting Schemes Influence on Small-Scale 
Power Plant Work. In: 2016 IEEE International Conference on Environ-
ment and Electrical Engineering (eeeIC 2016). Conference Proceedings. 
Italy, Florence, 7–10 June 2016. Florence: Sapienza University of Rome, 
University of Florence, Wroclaw University of Science and Technology, 
2016, pp.  1893–1898. ISBN 978-1-5090-2319-6. art.  No.  7555724. 
available: www.scopus.com.

15. Zemīte, L., gerhards, J., gorobecs, M., Ļevčenkovs, a. optimization of 
distribution System Reliability. In: 2016 IEEE International Conference 
on Environment and Electrical Engineering (eeeIC 2016). Conference 
Proceedings. Italy, Florence, 7–10 June 2016. Florence: 2016, p. 6. ISBN 
978-1-5090-2319-6. art. No. 7555408. available: www.scopus.com.

16. varfolomejeva, R., Coban, H. decision-making in the development of 
small hydropower plants considering energy storage capacity. In: 10th 
International Renewable Energy Storage Conference (IReS 2016). Con-
ference Proceedings. germany, düsseldorf, 15–17 March 2016. düssel-
dorf: 2016, p. 10.

17. Махнитко, А.  Е., Герхард, Я.  Х., Баркан, В.  И. О либерализации 
рынка газа в Латвии: приобретения и риски. В: Сталий розвиток – 
ХХI столiття: управлiння, технологiї, моделi:  междисциплинарный 
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подход. Коллективна монографiя. Под. ред. д.э.н., проф. Хлобысто-
ва Е. В. Черкассы, Украина, 2016, c. 344–355.

18. ketners, k. k., Mahnitko, a. e. on some security aspect of gas mar-
kets in the Latvia. В: Праці VIII науково-практичного семінару з 
міжнародною участю “Економична безпека держави і науково-
технологічні аспекти її забеспечення”, 21–22 жовтня 2016 року, 
kиїв,Україна, 2016, с. 172–179. 

19. kuznecovs, T., Mahnitko, a., Sauhats, a., oboskalov, v. Power Flow 
Studies for assessment the Security of Steady States in Zone Inside 
the Large Interconnected Power System. Procedia Computer Science, 
ICTe 2016, december 2016, Riga, Latvia. available: http://authors.
elsevier.com/TrackPaper.html&trk article=PRoCS10383surname=-
Mahnitko.

20. Mahņitko, a., gerhards, J., Lomane, T., varfolomejeva, R., oboskalov, 
v. a Model for Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering 
Hydraulic Link via Reservoirs. In: 2016 IEEE International Conference 
on Environment and Electrical Engineering (eeeIC 2016): Conference 
Proceedings, Italy, Florence, 7–10 June 2016. Florence: Sapienza Uni-
versity of Rome, University of Florence, Wroclaw University of Science 
and Technology, 2016, pp. 1071–1075. ISBN 978-1-5090-2319-6.

1.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • visciešākā starptautiskā sadarbība notiek HORIZON 2020 projekta 
 REALVALUE ietvaros (partneri no īrijas, Somijas, vācijas, Lielbritānijas).

1.6. infrastrUktūra

 • energosistēmu vadības un automatizācijas laboratorija aprīkota ar mo-
derniem termināliem un procesu simulēšanas iekārtu. 

 • Sagatavots pieteikums studiju aprīkojuma iegādei elektrisko aparātu, 
elektrisko mikromašīnu un elektrisko mašīnu laboratorijām pētniecis-
ko un ar studiju procesu saistīto iekārtu bāzes papildināšanai un atjau-
nošanai eS struktūrfondu finansēto projektu ietvaros.

1.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

enerģētikas institūtā strādā gan jauni, gan pieredzējuši pētnieki – starp-
tautisku publikāciju, patentu un sekmīgi realizētu pētniecības projektu au-
tori. Studiju un zinātnes mijiedarbība ir balstīta uz akadēmiskā personāla 
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zinātniskās pieredzes nodošanu studentiem. Pasākumi, kas mijiedarbības 
veicināšanai īstenoti institūtā:

 • studentu izstrādātie bakalaura un maģistra darbi par komersantu in-
teresējošu tēmu (piemēram, aS “Latvenergo” stipendiju konkursa 
 ietvaros);

 • maģistra un doktora studiju programmu studentu zinātniskais darbs 
sadarbībā ar citām RTU fakultātēm un citām zinātniskajām institūci-
jām (piemēram, ReaLvaLUe projekta ietvaros vai ar LU Fizikas insti-
tūtu, vai izmantojot līgumdarbos iegūto informāciju);

 • dalība RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences elektrisko 
mašīnu un aparātu sekcijā, kurā tēzes un ziņojumus sagatavo bakalau-
ra, maģistra un inženiera studiju programmu studenti;

 • regulāras uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas studiju priekšmetā (pie-
mēram, eeM728 “elektroiekārtu diagnostika un pārspriegumaizsar-
dzība”).

1.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

apbalvoJUmi
 • Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (Leea), 

SIa  “Schneider electric Latvija” un aS “draka keila Cables” studiju 
noslēguma darbu stipendiju konkursā balvas ieguvis elektrisko mašīnu 
un aparātu katedrā izstrādātais a.  Labana bakalaura darbs “Lokdzē-
ses pastāvīgo magnētu darbības varianti”, R. geidarova maģistra darbs 
“Trīsdimensiju magnētisko lauku pētīšana elektrisko mašīnu mezglos”, 
kā arī a. Brēķa inženierprojekts “kondukcijas tipa magnetohidrodina-
miskā sūkņa izstrāde”.

 • 2016.  gadā aS “Latvenergo” apbalvojums “Par gada labāko studentu 
izstrādāto projektu vai bakalaura/maģistra darbu energobūvniecībā” 
piešķirts k. Bērziņai par studenta izstrādāto bakalaura darbu vadīšanu.

 • 2016. gadā Leea, SIa “Schneider electric Latvija” un aS “draka keila 
Cables” apbalvojums “Par gada labāko studentu izstrādāto projektu vai 
bakalaura/maģistra darbu energobūvniecībā” piešķirts k. Bērziņai par 
studenta izstrādāto bakalaura darbu vadīšanu.

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un aS “Latvenergo” 2016. gada balva par 
panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem piešķirta Dr. sc. ing. 
Lailai Zemītei, Dr. sc. ing. Jevgēņijam kozadajevam, Dr. sc. ing. Naurim 
Jankovskim. 

 • a. vītola balvu par izcilu devumu enerģētikā 2016. gadā saņēma prof. 
Jānis Rozenkrons.
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1.9. svarīgākie semināri ar ārēJiem dalībniekiem

 datums nosaukums

11.04.2016. enerģētikas 
institūts.

“finnish electrical system and universities 
collaboration opportunities”

sampsa kupari (Metropolia Power Engineering) 
somija

26.02.2016. rtU Workshop on building modelling / WP3 tasks 

RealValue. partneri no īrijas, somijas, vācijas, 
lielbritānijas un citi.

08.06.2016. rtU Workshop/meeting on LV deployment: Behavioural 
study, Data management.

RealValue partners: data management experts.

14.–
15.11.2016.

rtU S3P Energy workshop ‘Smart Baltic: Smart grid 
challenges and opportunities in the Baltic region’

The event was organised by the Joint Research 
Centre – Directorates C (Energy, Transport and 
Climate) in close collaboration with the Latvian 
Ministry of Economic Affairs and the Riga Technical 
University

24.02.2016. rtU LV deployment meeting and initial appliance 
training

RealValue partners: RTU with GDI, Intel

24.02.2016. rtU RealValue project launch in Latvia (main organiser: 
RTU; public event before the consortium meeting)

Presentation: ‘Smart electric thermal storage 
technology and deployment in Latvia’

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
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2.1. institūta strUktūrvienības 

2.2. Zinātniskie virZieni

 • Tiešie frekvences pārveidotāji (prof.  L.  Ribickis, prof.  I.  galkins, 
prof. o. krievs).

 • energotaupoši daudzfunkcionālie maiņstrāvas pārveidotāji (prof. L. Ri-
bickis).

 • Ūdeņraža enerģētikas iekārtu energoelektronikas pārveidotāji 
(prof. L. Ribickis, prof. o. krievs, vad. pētn. I. Steiks).

 • Pusvadītāju pārveidotāji elektriskajām tehnoloģijām un industriālajai 
automatizācijai (prof. I. Raņķis, prof. a. Žiravecka, asoc. prof. J. valei-
nis).

 • Robotu piedziņas un rekuperatīvās enerģijas sistēmas industrijā 
(prof. I. Raņķis, a. Šenfelds, d. Meike, M. Priedītis).

 • Statiskie reaktīvās jaudas kompensatori un energoelektronisko iekārtu 
aktīvie filtri (prof. o. krievs).

 • Matricas veida frekvences pārveidotāji (prof.  I.  galkins, vad. pētn. 
a. Sokolovs).

 • energoelektronikas pārveidotāji un to mikroprocesoru vadības sistē-
mas (prof. I. galkins, vad. pētn. a. Stepanovs, vad. pētn. a. Suzdaļenko, 
pētn. M. vorobjovs).

 • Intelektuālās lēmuma atbalsta sistēmas elektriskā transportā 
(prof. a. Ļevčenkovs, doc. M. gorobecs).

 • evolūcijas algoritmi un daudzaģentu sistēmas elektriskā transporta op-
timālai vadībai (prof. a. Ļevčenkovs, doc. M. gorobecs).

 • Mākslīgo neironu tīklu drošības iekārtas elektriskā transportā 
(prof. a. Ļevčenkovs, doc. M. gorobecs).

 • adaptīvās sistēmas un iebūvētās iekārtas elektriskā transportā ar satelī-
ta 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 super-
kondensatoru un hibrīdos enerģijas uzkrājējus (asoc. prof. v. Bražis).

industriālās  
elektronikas un 
elektrotehnikas  

institūts

industriālās 
elektronikas un 

elektrotehnoloģiju 
katedra

elektrotehnikas un 
elektronikas katedra

studentu radošā 
laboratorija

elektromehatronikas 
zinātniski pētnieciskā 

laboratorija
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 • 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. Ri-
bickis, prof. I. galkins, a. avotiņš, o. Tetervenoks).

 • Bezvadu tehnoloģiju raiduztvērēju iekārtu izstrāde (asoc. prof. P. apse-
apsītis, J. Šlēziņš).

 • elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēmas mājsaimniecībām un 
industrijā (asoc. prof. 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, izmanto-
jot pozicionēšanas informācijas sistēmas (vad. pētn. I. Uteševs).

 • elektrotehnoloģiju automātika un elektriskā piedziņa (asoc. prof. J. va-
leinis).

 • Materiālu nesagraujošā testēšana ar kapacitatīvo metodi (prof. a. Pur-
viņš).

 • Pārejas procesi garajā līnijā (prof. I. dūmiņš).
 • elektrotehnikas teorija. daudzvadu elektropārvades līnijas (prof. I. dū-

miņš).
 • elektropiedziņu un jaudīgo automatizācijas elementu vadība un regu-

lēšana (asoc. prof. P. apse-apsītis, pr. doc. a. Pumpurs, lekt. U. anto-
novičs).

 • Interaktīvā apmācības metode elektronikas un elektrotehnikas kursos 
(asoc. prof. Ē. Priednieks).

 • vilces līdzstrāvas dzinēja lauka vājināšanas režīmu modelēšana (prof. 
v. Hramcovs).

 • Pilsētas elektrotransporta vilces apakšstaciju divvirzienu enerģijas 
plūsmas 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).
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2.3. personāls

1. att. industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

2.4. pētniecības reZUltāti

2.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

eS un starptautisko programmu projekti:
 • FP7-NMP projekts aReUS “automatizācija un robotika ilgtspējīgai ei-

ropas ražošanai” Nr. 609391, PvS Id 175. vadītāji Leonīds Ribickis, 
ansis avotiņš.

 • CoST TU1104 “Smart energy regions” L, L7892. vadītāja anastasija 
Žiravecka.

 • EC ARTEMIS Call 2012 Arrowhead, w1710, PvS Id 1710. vadītāji ana-
tolijs Zabašta, Nadežda kuņicina.

 • “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu noza-
rē Baltkrievijas universitātēs” akronīms “Fizika” PvS Id 1977. vadītāji 
anatolijs Zabašta, Nadežda kuņicina.

 • W1991 Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard (CB181). vadī-
tājs Leonīds Ribickis.

 • “embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality applications in 
dynamic and Changeable Real-Time environments” PvS Id 2193. va-
dītājs Mihails gorobecs.

 • “Lietišķo mācību programmu izstrāde kosmosa izpētes un inteliģentas 
robotikas sistēmās” aPPLe, PvS Id 2423. vadītāja Nadežda kuņicina.

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti:
 • Z 12.0467, Nr. 416/2012 “Pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveido-

tāja izpēte” PvS Id 1727. vadītājs Jānis Zaķis.

 

 

Akadēmiskais
personāls

29%

Zinātni apkalpojošais
personāls

5%

Zinātnes tehniskais 
personāls

11%

Zinātniskais personāls
55%
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 • Z 14.0673, Nr. 673/2014 “Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais 
daudzlīmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem”. vadī-
tājs 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. va-
dītāji Leonīds Ribickis, oskars krievs.

 • Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IkT) 
pētniecības valsts programma “NexIT” Y8090, PvS Id 1865. vadītāja 
Nadežda kuņicina.

RTU sadarbības projekts:
 • “Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko 

saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte” RTU/RSU-
19, B18. vadītājs Iļja galkins.

2.4.2. līgUmdarbi

 • L8163. Līgums ar aS “Latvenergo” par vidēja sprieguma frekvenču 
pārveidotāju spēka daļas komponentu komplektāciju. vadītājs oskars 
krievs.

 • L8220. Līgums ar aS “Sadales tīkls” par elektroenerģijas skaitītāju jutī-
bas mērījumu veikšanu un viedo elektroenerģijas skaitītāju mērījumus 
ietekmējošo faktoru izpēti. vadītāji Pēteris apse-apsītis, Leonīds Ri-
bickis.

 • L8232. Līgums ar aS “Sadales tīkls” par viedo elektroenerģijas skaitī-
tāju ar gPRS un PLC modemu, PLC datu koncentratoru un PLC filtru 
pašpatēriņa mērījumu veikšanu. vadītāji Pēteris apse-apsītis, Leonīds 
Ribickis.

 • L8235. Līgums ar aS “Inspecta Latvia” par elektroenerģijas patēriņa pa-
rametru mērījumu veikšanu un analīzi. vadītājs ansis avotiņš.

 • L8281. Līgums par aS “Sadales tīkls” par sprieguma mirgoņas izpēti un 
tehniskiem risinājumiem tās samazināšanai sadales elektrotīklā. vadī-
tājs andrejs Podgornovs.

 • L8297. Līgums ar a. Morgunovu par testēšanas pakalpojuma sniegša-
nu, elektrisko motoru parametru testēšanu un analīzi. vadītājs ansis 
avotiņš.

 • L8334. Līgums ar SIa “green Industry Innovation Center” par optimā-
lākā risinājuma noteikšanu elektromotorollera bateriju izveidei. vadī-
tājs kristaps vītols.

 • L8346. Līgums ar “daIMLeR ag” par dinamisku enerģijas mērījumu 
sistēmas prototipa izstrādi. vadītājs Pēteris apse-apsītis.
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 • L8349. Līgums ar SIa “green Industry Innovation Center” par jaunās 
paaudzes hibrīda vēja turbīnas vadības bloka tehniskās specifikācijas 
verificēšanu un pilnveidošanu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. vadī-
tājs ansis avotiņš.

 • L8357. Līgums ar SIa “eltors” par zinātniskā pētījuma veikšanu un 
atskaites “Pastabilizējošās Led spuldzes (Self ballasted LED lamp) ar 
produktu Nr. BNR50-M7e14 un BNa60-M6e27 – pārbaude uz īssavie-
nojuma iespēju” sagatavošanu. vadītājs andrejs Podgornovs.

 • L8361. Līgums ar SIa “green Industry Innovation Center” par eksper-
tīzes veikšanu izstrādātā produkta (ierīce auto startēšanas uzlabošanai) 
tehnoloģiskajam risinājumam un priekšlikumu sagatavošanu potenciā-
liem produkta uzlabojumiem. vadītājs ansis avotiņš.

 • L 7569. RTU konference. vadītājs Iļja galkins.

2.4.3. patenti

 • a. Sauhats, d. antonovs, M. kuņickis, N. Jankovskis. “elektriskā tīkla 
relejaizsardzības iekārta un paņēmiens”. 

2.4.4. svarīgākās pUblikāciJas

1. khachatryan, v., Sirunyan, a. M., Tumasyan, a., (...), veckalns v., (...), 
verwilligen, P., Woods, N. Search for supersymmetry in the multijet 
and missing transverse momentum final state in pp collisions at 13 Tev. 
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy 
Physics, vol. 758, 10 July 2016, pp. 152–180.

2. Husev, o., Blaabjerg, F., Roncero-Clemente, C., Romero-Cadaval, e., 
vinnikov, d., Siwakoti, Y. P., Strzelecki, R. Comparison of Impedance-
Source Networks for Two and Multilevel Buck-Boost Inverter applica-
tions. IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, Iss. 11, Novem-
ber 2016, art. No. 7471488, pp. 7564–7579.

3. Panfilov, d., Husev, o., Blaabjerg, F., Zaķis, J., khandakij, k. Compari-
son of three-phase three-level voltage source inverter with intermediate 
dc–dc boost converter and quasi-Z-source inverter. IET Power Electro-
nics, 2016, 9, pp. 1238–1248. doI: 10.1049/iet-pel.2015.0539.

4. ašmanis, a., ašmanis, g., Stepins, d., Ribickis, L. High-Frequency 
Modelling of eMI Filters Considering Parasitic Mutual Couplings. 
In: 2016 ESA Workshop on Aerospace EMC (aerospace eMC 2016). 
Spain, valencia, 23–25 May 2016. Piscataway: Ieee, 2016, pp. 77–82. 
ISBN  978-1-5090-1300-5, e-ISBN 978-92-9221-303-9, doI:  10.1109/
aeroeMC.2016.7504554.

5. Pumpurs, a., Ribickis, L. The Control of Smart Material based ac-
tuators for Industrial Robots. In: 2016 57th International Scientific 
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 Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical Uni-
versity (RTUCoN). Latvija, Riga, 13–14 october 2016. Riga: Institute 
of electrical and electronics engineers Inc., 2016, pp. 1–6.

6. vinnikov, d., Zaķis, J., Chub, a., Liivik, L. asymmetrical PWM con-
trol of galvanically isolated impedance-source series resonant dC-dC 
converters. In: Proceedings of 10th International Conference on Compa-
tibility, Power Electronics and Power Engineering (CPe-PoWeReNg). 
Poland, Bydgoszcz, 29 June – 1 July 2016. Poland: Ieee, 2016, pp. 341–
346. doI: 10.1109/CPe.2016.7544211.

7. Zaķis, J., Suzdaļenko, a., Barath, N., Husev, o. Transformerless cuk 
derived high boost dC-aC converter for dual Pv applications simula-
tion study. In: Proceedings of IEEE 8th International Power Electronics 
and Motion Control Conference (IPeMC-eCCe asia). China, Hefei, 
22–26  May 2016. China: Ieee, 2016, pp.  1128–1133. doI:  10.1109/
IPeMC.2016.7512446.

8. Zemīte, L., gerhards, J., gorobecs, M., Ļevčenkovs, a. optimization of 
distribution System Reliability. In: 2016 IEEE International Conference 
on Environment and Electrical Engineering (eeeIC 2016). Conference 
Proceedings. Italy, Florence, 7–10 June 2016. Florence: 2016, pp. 1–6. 
ISBN 978-1-5090-2319-6.

9. kroics k., Zakis J., Sirmelis U. Multiphase Interleaved dC-dC Con-
verter with directly and Inversely Coupled Inductors. In: 2016 57th 
International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering 
of Riga Technical University (RTUCON): Proceedings. Latvia, Riga, 13–
14 october 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, pp. 285–290. 
ISBN 978-1-5090-3729-2.

10. galkins, I., vorobjovs, M. accuracy considerations for single-phase 
digital derivative based aC-grid synchronization unit. In: 2016 18th 
European Conference on Power Electronics and Applications (ePe ‘16 – 
eCCe europe). Proceedings. germany, karlsruhe, 5–9 September 
2016. Piscataway: Ieee, 2016, pp. 1–6. ISBN 978-1-5090-1410-1, e-IS-
BN 978-9-0758-1524-5, doI:10.1109/ePe.2016.7695628.

11. Panfilov, d., Husev, o., Blaabjerg, F., Zakis, J., khandakji, k. Compari-
son of three-phase three-level voltage source inverter with intermediate 
dc-dc boost converter and quasi-Z-sourceinverter. IET Power Electro-
nics. vol. 9, Iss. 6, 18 May 2016, pp. 1238–1248.

12. galkin, I., vorobyov, M. optimizing of sampling in a low-cost single-
phase instantaneous aC-grid synchronization unit with discrete cal-
culation of derivative function. In: 41st Annual Conference of the IEEE 
Industrial Electronics Society, IeCoN 2015. Pacifico YokohamaYokoha-
ma, Japan, 9–12 November 2015. Category number CFP15IeC-aRT, 
Code 119153.
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13. Stepanov, a. galvanically isolated MPPT dC/dC converter for Pv 
string tied to industrial dC microgrid. In: 18th European Conference on 
Power Electronics and Applications, ePe 2016 eCCe europe. karls ruhe, 
germany, 5–9 September 2016. Category number  CFP16850-aRT, 
Code 124462.

14. Suzdalenko, a., Chub, a. Current sensorless control for half-bridge 
based aC/dC PFC converter with consideration of conduction losses. 
International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 44, Iss. 12, 
1 december 2016, pp. 2072–2084.

15. kirkham, H., Riepnieks a. Students’ Simple Method for detrmining 
the Parameters of an aC Signal. In: 2016 57th International Scientific 
Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical Uni-
versity (RTUCON): Proceedings. Latvia, Riga, 13–14  october 2016. 
Riga: Riga Technical University, 2016, pp. 183–190. ISBN 978-1-5090-
3729-2.

16. Riepnieks a., kirkham, H. Rate of Change of Frequency Measurement. 
In: 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical University (RTUCON): Proceedings. Lat-
via, Riga, 13–14 october 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, 
pp. 101–105. ISBN 978-1-5090-3729-2.

17. kirkham, H., Riepnieks, a. dealing with non-stationary signals: defi-
nitions, considerations and practical implications. In: 2016 IEEE Power 
and Energy Society General Meeting, PeSgM 2016. Boston, United Sta-
tes, 17–21 July 2016. Category number CFP16PoW-aRT, Code 124841.

18. Chub, a., Rabkowski, J., Blinov, a., vinnikov, d. Study on power losses 
of the full soft-switching current-fed dC/dC converter with Si and gaN 
devices. In: 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 
Society, IeCoN 2015. Pacifico YokohamaYokohama, Japan, 9–12 No-
vember 2015. Category number CFP15IeC-aRT, Code 119153.

2. att. industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

1

2

2

53

1

39

5

3

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos

Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos

Nodaļas zinātniskajās monogrāfijās

Izdotais konferences rakstu krājums

Izdotie zinātnisko rakstu žurnāli
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19. adrian, L., Repole, d., Ribickis, L. High efficiency Modular dC-dC 
Power Converter for adaption to Industrial & Hybrid Robotics. In: 
2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical University (RTUCON): Proceedings. Lat-
via, Riga, 13–14 october 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, 
pp. 141–146. ISBN 978-1-5090-3729-2.

20. kosenko, R., Zakis, J., Blinov, a., Chub, a., veligorskyi. Full-Soft-Swit-
ching Biodorectional Isolated Current-Fed dual Inductor Push-Pull 
dC-dC Converter for Battery energy Storage applications. In: 2016 
57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engine-
ering of Riga Technical University (RTUCON): Proceedings. Latvia, Riga, 
13–14 october 2016. Riga: Riga Technical University, 2016, pp. 245–
252. ISBN 978-1-5090-3729-2.

2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

starptaUtiskā sadarbība

organizācijas nosaukums sadarbības veids valsts

European Organization for 
Nuclear Research (cern)

sadarbība / projekti šveice

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
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organizācijas nosaukums sadarbības veids valsts

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

Belarusian State 
University

sadarbības projekti baltkrievija

Belarusian National 
Technical University

sadarbības projekti baltkrievija

Belarussian State Agrarian 
Technical University

sadarbības projekti baltkrievija

University of Pristina in 
Kosovska Mitrovica

sadarbības projekti kosova

Polytechnic University of 
Catalonia

sadarbības projekti spānija

University of nottingham sadarbības projekti anglija

Università di modena e 
reggio emilia (Unimore)

sadarbības projekti itālija

chalmers University of 
technology

sadarbības projekti Zviedrija

technical University of 
denmark

sadarbības projekti dānija

Institute for Applied 
Physics Goethe University 
Frankfurt

sadarbības projekti vācija

GSI Helmholtzzentrum 
für Schwerionenforschung 
Darmstadt

sadarbības projekti vācija

Uzņēmumi

“daimler ag” sadarbība / projekti vācija

“siemens” sadarbība / projekti vācija

“kUka roboter gmbh” sadarbība / projekti vācija

“thorn” (Zumtobel Group) sadarbība / projekti francija
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organizācijas nosaukums sadarbības veids valsts

Delfoi sadarbība / projekti somija

Danfoss sadarbība / projekti dānija

“soluzioni industriali 
robotizzate” (sir)

sadarbība / projekti itālija

“engrotec” sadarbība / projekti vācija

“metercom” sadarbība / projekti francija

“lYracom” sadarbība / projekti francija

“veades” sadarbība / projekti francija

as “viru limmid” pētniecība igaunija

“ihaab marketing” sadarbība / projekti Zviedrija

Piaseczno pašvaldība sadarbība / projekti polija

Bordeaux pašvaldība sadarbība / projekti francija

“opal‑rt technologies” sadarbība / projekti francija

vietēJā sadarbība 
Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 

institūts, elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Republikas  vi-
des  aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrija, Saulkrastu novada 
dome, aS “Latvenergo”, SIa “aBB”, aS “Latvijas Finieris”, aS “Rīgas sil-
tums”, aS “ventspils nafta”, aS “Rīgas ūdens”, RP SIa “Rīgas satiksme”, 
vaS “Latvijas dzelzceļš” aS “HansaMatrix”, SIa “vizulo”, SIa “ek Sis-
tēmas”, SIa “eMT”, SIa “Baltelectron”, SIa “Ye  International”, aS “Cēsu 
alus”, SIa “J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs”, SIa “Lāsma”, SIa “Schneider 
electric Latvia” u.c.

līdZdalība komiteJās, padomēs Un valdēs

Uzvārds, vārds amats

leonīds ribickis eiropas savienības mazo valstu 
universitāšu asociācija / eU2s2

biedrs

pasaules enerģētikas padomes 
latvijas nacionālā komiteja

valdes loceklis

elektrotehnikas un elektronikas 
inženieru institūts (ieee)

biedrs (Senior 
Member)

elektrotehnikas un elektronikas 
inženieru institūts, latvijas sekcija

priekšsēdētājs

eiropas energoelektronikas un 
piedziņas asociācija (epe)

asamblejas un 
valdes loceklis

eiropas energoelektronikas un 
kustības vadības biedrība (pemc)

valdes loceklis
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Uzvārds, vārds amats

leonīds ribickis eiropas energoelektronikas centra 
pētniecības iestāžu ekselences tīkls

valdes loceklis

es 7ip DG Research enerģētikas 
komisija

latvijas delegāts 
un eksperts

eiropas zinātnieku savienība 
Euroscience

biedrs

eiropas iegulto sistēmu pētniecības 
centrs artemis

asamblejas loceklis

InteliCOST 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 elektrotehnikas un elektronikas 
inženieru institūts (ieee)

biedrs (Senior 
Member)

2.6. infrastrUktūra

ar eRaF finansējuma atbalstu  mācību process Industriālās elektro-
nikas un elektrotehnikas institūtā (IeeI) kopš 2014. gada notiek jaunā un 
mūsdienīgā ēkā, kurā darbojas moderna ēku pārvaldības sistēma ar senso-
riem, klimata kontroli, energoefektīvu apgaismojumu utt., un šīs sistēmas 
vienlaikus ir arī uzskates un pētniecības līdzeklis. Paralēli tam tika uzla-
botas un modernizētas jau esošās laboratorijas un izveidotas arī jaunas. 
Institūtā darbojas

 • energoelektronikas mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • elektriskās piedziņas mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • Ražošanas procesu automatizācijas mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • datorvadības mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • Mikroelektronikas un sensoru mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • energoefektivitātes mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • elektronisko iekārtu mācību un pētnieciskā laboratorija,
 • Pusvadītāju pārveidotāju mācību un pētnieciskā laboratorija.

FP7 projekta aReUS  ietvaros ir izveidota unikāla laboratorija – 600 v 
līdzstrāvas elektroapgādes tīkls, kurā ir industriāls 21  kW robots  KUKA 
Quantec Prime, 55 kW aktīvais taisngriezis, divi piedziņas stendi, kas spēj 
emulēt jebkuru robota elektroenerģijas patēriņu, kā arī superkondensato-
ru un litija jonu enerģijas uzkrāšanas sistēmas un citas iekārtas. IeeI rīcī-
bā ir pieejama kompakta Saules enerģijas uzkrāšanas sistēma ar litija jonu 
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akumulatoriem un uzlādes līmeņa vadības sistēmu; lokālas, savstarpēji 
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 Sau-
les paneļus vai ūdeņraža sistēmas ar jaudu 2  ·  15 kW, 2  ·  5 kW, 2  ·  3 kW, 
degvielas šūnu pētniecības komplekts Ballard Nexa 2 ∙ 1,2 kW un 8 kW.

Industriālo procesu pētījumiem ir pieejama FESTO mini rūpnī-
ca, MPS un FMS komplekss, kompaktā ūdenslīmeņa kontroles darba staci-
ja FESTO Compact-Workstation, EMCO Concept Turn 105 / EMCO Concept 
Mill 105 aprīkojuma komplekts.

Signālu mērīšanai ir pieejami: digitālais osciloskops  YOKOGAWA 
DLM6054-F-HE-L16/P4; osciloskops Rigol DS1052D  (10 gab.);  Ri-
gol DS4012 (2 gab.), digitālais osciloskops TEXTRONIX, Fluke, Rigol u.c.

apgaismojuma parametru mērījumiem ir pieejami: spektrometrs Avan-
tes; Saules enerģijas mērītājs SOLAR-100; portatīvais optisko parametru mē-
rītājs Konica Minolta LS-110; infrasarkanais temperatūras mērītājs Raynger 
ST60 ProPlus.

energoefektivitātes parametru noteikšanai tiek izmantoti elektroener-
ģijas parametru analizatori CIR-E3  (14 gab.), jaudas analizatoru kom-
plekts N4L PPA5530-3 Phase (5 gab.), tīkla analizatori AR5 un AR5L, Fluke 
tīkla analizatori u. c. ierīces. 

dažādu pārveidotāju izstrādei tiek izmantoti regulējami maiņstrāvas 
un līdzstrāvas barošanas avoti, kā arī citi avoti: dīzeļa ģenerators SDMO DX 
6000TE, Saules paneļi, vēja ģenerators, ūdeņraža degvielas šūnas, barošanas 
bloki: EX752M-PSU, 8 gab.; līdzsprieguma laboratorijas barošanas bloks 
EA-PSI 9360-120 3U; līdzsprieguma elektroniskā slodze EA-ELR  9150-30 
3U un elektroniskā slodze līdzstrāvai  Electro Automatic EA-EL3400-2; 
līdzsprieguma laboratorijas barošanas bloks EA-PS 8032-10 T.

elektrotehnoloģiju vadības sistēmu izstrādes platforma dSPACE; mode-
lēšanas programma  Matlab/Simulink  R14; simulācijas programma  PSIM 
Profesional 8.0; Synopsys Analog Simulation and Modeling Synopsys Advan-
ced TCAD individual licence; licence OrCAD PCB Design University Edition; 
programmatūra PSIM-JMAG u.c.

PCB plašu prototipēšanai izmanto LPKF ProtoMat S64 PCB  prototipē-
šanas iekārtu; LPKF ContacRS PCB metalizēšanas iekārtu; HAWK 3d axis 
mikroskopu; automātisko daudzslāņu PCB presi (4–8 slāņu plašu veidoša-
nai)  LPKF Multi Press; kā arī ir pieejams elektriskais spoļu (droseļu) tina-
mais stends Jovil Manufacturing SMC-2 ar papildaprīkojumu.

Pēc IeeI iniciatīvas 2015. gadā RTU eeF ar aS “Latvenergo” finansiālu 
atbalstu ir izveidojusi radošo laboratoriju, kurā iekārtotas 12 darba vietas, 
nokomplektētas ar dažādiem mehāniskās apstrādes instrumentiem, mēr-
aparātiem, testēšanas iekārtām (multimetri, osciloskopi). Uzlabota arī darba 
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vide, ierīkojot dūmu nosūcēju pie katras darbavietas, kur norisināsies lodē-
šana. Papildus tam laboratorija ir aprīkota ar 3d printeri, kas ļauj studen-
tiem izstrādāt fiziskus prototipus.

2.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Studējošo iesaiste zinātnes procesos ir ļoti svarīga, tādēļ Rīgas Tehniskā 
universitāte ar aS “Latvenergo” finansiālu atbalstu ir izveidojusi “Latvener-
go radošo laboratoriju”, kurā studenti var nodarboties ar elektroiekārtu pro-
totipēšanu un savu inženiertehnisko ideju realizēšanu. Radošā laboratorija 
izveidota, 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 inte-
resentiem, kuri vēlas iemēģināt roku elektroiekārtu izveidē. “Latvenergo 
radošo laboratoriju” apmeklējuši un elektrodarbnīcā darbojušies vairāku 
Latvijas skolu audzēkņi – Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidussko-
las, Jelgavas novada skolu, Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Rīgas valsts 1. ģim-
nāzijas, Riebiņu vidusskolas, Rīgas kultūras vidusskolas, Madonas skolu 
audzēkņi, kā arī interešu pulciņa “Profesiju skola” (Erasmus  programmas 
 ietvaros) studenti no kazahstānas. Iespēju aktīvi darboties “Latvenergo 
radošajā laboratorijā” izmanto arī Rīgas Tehniskās universitātes Inženier-
zinātņu vidusskolas skolēni, kuri laboratorijā veic skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu izstrādi. Ir izveidots RTU IZv skolēnu pulciņš. “Latvenergo 
radošās laboratorijas” pārstāvji regulāri tiek aicināti veikt eksperimentus 
Tv spēlē skolēniem “gudrs, vēl gudrāks”.

Laboratorijas apmeklētājiem, meklējot inženiertehniskos risinājumus 
savām idejām, ir iespējams saņemt arī speciālista padomu. To nodrošina 
RTU darbinieki un studenti – laboratorijā vienmēr uz vietas ir pieredzējuši 
kolēģi, kas konsultē un palīdz praktiski izstrādāt dažādas elektrotehniskas 
iekārtas un sistēmas, izmantojot gan studentu idejas, gan “do-it-yourself” 
shēmas, tādējādi uzlabojot praktiskās iemaņas rasēšanā, shēmu izveidē, lo-
dēšanā, elektrisko mērījumu veikšanā, testēšanā, optimizācijā, un tas būtis-
ki uzlabo zināšanas un sagatavotību praksēm uzņēmumos. 

“Latvenergo radošā laboratorija” aktīvi iesaistās dažādos pasākumos  – 
starptautiskajā Ieee studentu sanāksmē, Zinātnieku nakts pasākumos, 
Tehniskās jaunrades dienās, Riga COMM, TechIndustry, Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācijas konferencē, Skola 2016, RTU atvērto durvju dienās, 
RTU darbinieku Ģimenes dienā u.c. pasākumos.

visi studenti tiek aicināti aktīvi strādāt arī citās institūta laboratori-
jās. Tāpat studenti tiek iesaistīti kāda jauna vai esoša laboratorijas darbu 
stenda uzlabošanā un modernizēšanā, it īpaši, ja tas saistās ar uzņēmumu 
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vajadzībām un jaunām tehnoloģijām, kā arī mācību metodiskā materiāla 
izveidošanā (vairāk raksturīgs maģistra līmenim) vai, piemēram, materiāla 
papildināšanā ar jauniem datormodeļiem, elektriskām shēmām, to apraks-
tiem utt.

IeeI personāls aktīvi darbojas zinātniskajā pētniecībā, eS projektu 
piesaistē gan izglītībai, gan zinātnei, kā arī veic uzņēmumu pasūtījuma lī-
gumdarbus, un kā izpildītāji tiek piesaistīti arī doktorantūras studenti. Zi-
nātniski pētnieciskajā darbā obligāti jāiesaistās visu kursu doktorantūras 
studentiem, lai gatavotu un prezentētu publikācijas, kurās tiek atspoguļoti 
izstrādājamo pētījumu rezultāti. Publikāciju tēmas saistītas ar disertāci-
jas tēmu un tās apakšnodaļu pētījumiem, piemēram, dziļāku datorvadības 
sistēmu izstrādi, industriālās automātikas un energoelektronikas sistēmu 
pilnveidošanu, matemātisko modeļu izstrādi, laboratorijas eksperimentiem, 
alternatīvās enerģijas un pārveidotāju analīzi u.c. 

2.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

organiZētie Zinātniskie pasākUmi 
Jau piekto gadu pēc kārtas IeeI sadarbībā ar RTU enerģētikas un elek-

trotehnikas fakultāti no 27. līdz 29. maijam organizēja starptautisko dokto-
rantu skolu “energy Conversion and Saving Technologies” RTU sporta un 
atpūtas bāzē “Ronīši” klapkalnciemā. abās pasākuma dienās doktorantiem 
bija iespēja klausīties pasaules un Latvijas vadošo profesionāļu vieslekci-
jas, kā arī iepazīstināt klātesošos ar saviem pētījumiem un to rezultātiem. 
Pasākumā uzstājās vieslektori no sadarbības universitātēm. Šī ir lieliska 
iespēja doktorantiem uzzināt par zinātnes inovācijām, pasaules tendencēm, 
dalīties ar savu pieredzi un mācīties kopā ar pasaulē vadošiem zinātniekiem, 
apspriest pasaules notikumus un sasniegumus dažādās pētniecības jomās. 
Iepazīties un veidot sadarbības iespējas ar citiem studentiem un nozares 
profesionāļiem.

Ik gadu Rīgas Tehniskā universitāte organizē starptautisko zinātnisko 
konferenci (RTUCoN). 2016. gada 13. un 14. oktobrī tā tika rīkota jau 57. 
reizi. darbs norit vairāk nekā 15 sekcijās, aptverot visas universitātes pēt-
niecības jomas. IeeI organizē darbu enerģētikas un elektrotehnikas sekci-
jā. konferences ietvaros tiek izdots konferences izdevums “International 
Scientific Conference on Power and electrical engineering of Riga Tech-
nical University (RTUCoN): Proceedings”, kuru koordinē IeeI profesors 
Iļja galkins. Jau piekto gadu pēc kārtas tiek izdots RTU starptautiskais zi-
nātniskais žurnāls “electrical, Control and Communication engineering”, 
kuru arī koordinē IeeI profesors Iļja galkins.

2016. gada 10. novembrī IeeI Rīgā noorganizēja valsts pētījumu pro-
grammas LaTeNeRgI galveno rezultātu apspriešanas semināru.
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2016. gada 14.–15. novembrī Joint Research Centre, eiropas komisija sa-
darbībā ar RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti organizēja “S3P 
energy Workshop SMaRT BaLTIC” pasākumu.

2016. gada 12. decembrī ar vieslekciju “Power electronics – key enab-
ling technology towards a Co2 neutral society” RTU enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē viesojās āhenes Universitātes profesors Riks de 
donkers.

2016. gada 3. martā LabView semināru “engineering education & Rese-
arch 2016” vadīja IeeI pētnieks Maksims vorobjovs. 

apbalvoJUmi
 • Leonīds Ribickis – Ministru kabineta balva. 

L. Ribickis augsto valsts apbalvojumu saņēma par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības kvalitātes uzlabošanā inženierzinātņu jomā. Pēc Latvijas neatka-
rības atgūšanas Ministru kabineta balvu iedibināja 1995.  gadā, simboliski 
atjaunojot Tēvzemes balvu, kuru 1937.  gadā nodibināja prezidents kārlis 
Ulmanis. “viņi ir ārpus tradicionālajiem kritērijiem. viņi paši uzstāda kri-
tērijus gan sev, gan citiem. Tāpēc, ka viņi ir brīvi, radoši, viņi prot pārsteigt 
un reizēm pat nenojauš, ka kāds ir pārsteigts,” sacīja Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Māris kučinskis.

 • Latvenergo radošā laboratorija.
2016. gada domubiedru grupa, kura noteiktā periodā konkrētā virzienā 

ir uzrādījusi labus rezultātus vai sniegusi būtisku ieguldījumu studentu dzī-
vē. “Latvenergo radošās laboratorijas domubiedru grupa nebeidz iepriecināt 
ar saviem attīstības plāniem un reālajiem darbiem. Šī domubiedru grupa 
tiešām pulcē studentus, kam svarīgas ir inženierzinātnes. Šī grupa aug un 
vēl augs, jo šiem domubiedriem spīd acis un ir viena ticība, kas mīt šajā la-
boratorijā.” (RTU SP)

 • andrejs Podgornovs – RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 
“gada mācībspēks 2016”. 

RTU Studentu parlamenta rīkotā gada balva norisinās jau ceturto rei-
zi, un tās laikā ir iespēja atskatīties uz paveikto universitātē. Tā ir reize, kad 
tiek godināti labākie, piešķirot balvas vairākās nominācijās.

 • aS “Latvenergo” studiju noslēguma darbu konkurss. 
devīto gadu aS “Latvenergo” tika organizēts studiju noslēguma darbu 

konkurss, kurā tika apbalvoti četri IeeI studiju programmas “elektroteh-
noloģiju datorvadība” studenti  – vladislavs kopolovecs par darbu “Lokā-
lās centrālapkures sistēmas karstā ūdens spiediena regulēšanas procesa 
automatizācija”, vad. doc. (prakt.) aivars Pumpurs; Mārtiņš Bogdanovs 
par darbu “Lifta piedziņas un vadības stenda enerģētisko parametru iz-
pēte un laboratorijas metodiskā materiāla sagatavošana lekciju kursam”, 
vad. asoc.  prof. Pēteris apse-apsītis; kristiāns Melnis par darbu “Mācību 
materiāls: vēja iekārtu modelēšana un emulēšana”, vad. vad.  pētn. alvis 
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Sokolovs; Jevgēnijs Stegura par darbu “Led mirdzdiožu gaismekļa pakā-
pienveida regulējamā elektroniskā balasta izstrāde un analīze”, vad. prof. 
Iļja galkins.

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/

3.1. institūta strUktūrvienības

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).

vides aizsardzības  
un siltuma sistēmu 
institūts (vassi)

vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu 

katedra 

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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 • 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. Blumberga).
 • 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. Blumberga, 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. Blum-

berga).
 • 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 

1. att. vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

Akadēmiskais
personāls

24%

Zinātni apkalpojošais
personāls

41%

Zinātniskais 
personāls

35%
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3.4. pētniecības reZUltāti 

3.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings – RIBUILD 
(HORIZON 2020).

 • apmācību kursa un studiju programmas “Bioekonomikas sektora kli-
mata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti” moduļa izstrāde – BIo-
ekoNoMIka (eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments).

 • Bioekonomikas modeļa izstrāde bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmanto-
šanai klimata pārmaiņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celša-
nai – BIo-kLIMaTS (eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments).

 • Save your building by saving energy towards 202020 m2 of deeply reno-
vated multifamily residential buildings – SUNSHINE (HORIZON 2020).

 • valsts pētījumu programmas projekts LaTeNeRgI.
 • kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai āzijā – CABARET 

(Erasmus+).
 • energosistēmu pielāgojamība mainīgu atjaunīgo energoresursu enerģi-

jas integrēšanai – Flex4RES (Nordic Energy Research).

3.4.2. līgUmdarbi

 • “dūmgāzu kondensatora darbības izpēte un novērtēšana”. Pasūtītājs – 
SIa “Jūrmalas siltums”.

 • “Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas”. Pasūtītājs – aS “Lat-
vijas valsts meži”.

 • “Participation in the Nordic days in daugavpils on 4–5 october 2016 
by presenting 4 lectures in the conference “Interplay of Tradition and 
Innovation for flourishing of bioeconomic: Nordic and Baltic call for 
educational research and sustainability in Higer education””. Pasūtī-
tājs – Royal Norwegian Embassy in Riga.

 • “Novel idea for an innovative, integrated approach to multifunctional 
forestry and enhanced wood mobilisation across european forest re-
ģions (SIMWood)”. Pasūtītājs – Bavarian State Institute of Forestry.

 • Pakalpojums vides tehnoloģiju izpētes jomā: veikt inženiertehniskus 
aprēķinus, izstrādāt priekšlikumus iekārtu tehnisko risinājumu pilnvei-
došanai, testēt iekārtas, uzstādīt testētās iekārtas ekspozīciju zālē. Pasū-
tītājs – SIa “grandeg”.

 • Pakalpojums vides tehnoloģiju izpētes jomā: veikt sērijveida dūmgā-
zu attīrīšanas iekārtu siltuma un masas apmaiņas procesu modelēšanu. 
Pasūtītājs – aS “komforts”.

 • “energopārvaldības modelēšana ražotnē”. Pasūtītājs – SIa “graanul In-
vest”.
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3.4.3. patenti

 • d. Blumberga, v. kirsanovs, C. Rochas, I.  veidenbergs, e. vīgants, 
Ģ.  vīgants. “gazifikācijas iekārta” (patenta pieteikums).

 • I. Muižniece, d. Blumberga, d. Lauka, a. Blumberga. “granulēts kok-
skaidu siltumizolācijas materiāls” (patenta pieteikuma publikācija).

3.4.4. svarīgākās pUblikāciJas

1. Timma, L., Zoss, T., Blumberga, d. Life after the Financial Crisis.  energy 
Intensity and energy Use decomposition on Sectorial Level in Latvia. 
Applied Energy, 2016, vol. 162, pp. 1586–1592.

2. Ziemele, J., grāvelsiņš, a., Blumberga, a., vīgants, Ģ, Blumberga, d. 
System dynamics Model analysis of Pathway to 4th generation dis-
trict Heating in Latvia. Energy, 2016, vol. 110, pp. 85–94.

3. vīgants, e., Blumberga, a., Timma, L., ījabs, I., Blumberga, d. The 
dynamics of Technological Substitution: The Case of eco-Innovation 
diffusion of Surface Cleaning Products. Journal of Cleaner Production, 
2016, vol. 132, pp. 279–288.

4. Zoss, T., dāce, e., Blumberga, d. Modeling a Power-to-Renewable Met-
hane System for an assessment of Power grid Balancing options in the 
Baltic States’ Region. Applied Energy, 2016, vol. 170, pp. 278–285.

5. dāce, e., Blumberga, d. How do 28 european Union Member States 
Perform in agricultural greenhouse gas emissions? It depends on 
what We Look at: application of the Multi-Criteria analysis. Ecological 
Indicators, 2016, vol. 71, pp. 352–358.

6. Malijonytė, v., dāce, e., Romagnoli, F., gedrovičs, M. Methodology for 
determining the Mixing Ratio of Selected Solid Recovered Fuels. Agro-
nomy Research, 2016, vol. 13 (Sp.1), pp. 1169–1179.

7. kirsanovs, v., Žandeckis, a., Rochas, C. Biomass gasification Ther-
modynamic Model Including Tar and Char. Agronomy Research, 2016, 
vol. 14, No. 4, pp. 1321–1331.

8. Ziemele, J., Pakere, I., Černovska, L., Blumberga, d. Lowering Tempe-
rature Regime in district Heating Network for existing Building Stock. 
Chemical Engineering Transactions, 2016, vol. 52, pp. 709–714.

9. Blumberga, d., Blumberga, a., Barisa, a., Rosa, M., Lauka, d. Model-
ling the Latvian power market to evaluate its environmental long-term 
performance. Applied Energy, 2016, vol. 162, pp. 1593–1600.

10. Ziemele, J., Pakere, I., Blumberga, d. The future competitiveness of the 
non-emissions Trading Scheme district heating systems in the Baltic 
States. Applied Energy, 2016, vol. 162, pp. 1579–1585.
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11. Blumberga, a., Lauka, d., Barisa, a., Blumberga, d. Modelling the Bal-
tic power system till 2050. Energy Conversion and Management, 2016, 
vol. 107, pp. 67–75.

12. kubule, a., Zogla, L., Ikaunieks, J., Rosa, M. Highlights on energy 
 efficiency improvements: a case of a small brewery. Journal of Cleaner 
Production, 2016, vol. 138, pp. 275–286.

13. Repele, M., Ramanis, M., Bazbauers, g. Biomethane Supply Support 
Policy: System dynamics approach. Energy Procedia, 2016, vol.  95, 
pp. 393–400.

14. Sarma, U., Bazbauers, g. district Heating Regulation: Parameters for 
the Benchmarking Model. Energy Procedia, 2016, vol. 95, pp. 401–407.

15. Muižniece, I., Blumberga, d. Thermal Conductivity of Heat Insulation 
Material Made from Coniferous Needles with Potato Starch Binder. 
Energy Procedia, 2016, vol. 95, pp. 324–329.

16. Blumberga, d., Muižniece, I. Blumberga, a., Baranenko, d. Biotecho-
nomy Framework for Bioenergy Use. Energy Procedia, 2016, vol. 95, 
pp. 76–80.

17. Barisa, a., Rosa, M., kisele, a. Introducing electric Mobility in Latvi-
an Municipalities: Results of a Survey. Energy Procedia, 2016, vol. 95, 
pp. 50–57.

18. dzene, I., Barisa, a., Rosa, M., dobraja, k. a Conceptual Methodo-
logy for Waste-to-biomethane assessment in an Urban environment. 
 Energy Procedia, 2016, vol. 95, pp. 3–10.

19. Skujevska, a., Rosa, M., kamenders, a. evaluation of energy Con-
sumption of Municipal Buildings by Heat energy demand Mapping. 
Energy Procedia, 2016, vol. 95, pp. 444–450.

20. Lazdans, a., dace, e., gusca, J. development of the experimen-
tal Scheme for Methanation Process. Energy Procedia, 2016, vol.  95, 
pp. 540– 545.

2. att. vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

2

2

4

61

16

1

4Promocijas darbi

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksti pilna teksta konferences
rakstu krājumos

Zinātniskās monogrāfijas

Mācību grāmatas / Lekciju konspekti
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3.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (vaSSI) sekmīgi īsteno 
vietējās un starptautiskās sadarbības principus, jo piedalās vairākos starp-
tautiskos projektos, attīstot inovatīvus pētījumus par starptautiski nozīmī-
gām tēmām.

 • Piedalās starptautiskās konferencēs ārzemēs un Latvijā.
 • Sadarbojas ar ārzemju uzņēmumiem dažādās ar vides aizsardzību sais-

tītās jomās.
 • Izdod rakstu krājumu “Scientific Journal of RTU. environmental and 

Climate Technologies”, kurā nozīmīgu vietu ieņem ārzemju autoru 
publikācijas.

 • Publicē rakstus starptautiskos zinātniski pētnieciskos izdevumos.
 • Sadarbojas ar Lietuvas, Igaunijas, dānijas un Norvēģijas augstskolām.
 • Uzņem ārzemju akadēmisko personālu promocijas darbu recenzēšanai 

un vieslekciju vadīšanai.
 • Sadarbojas ar ārvalstu universitātēm, organizējot doktorantu stažēša-

nos, 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”, “komforts”, “graanul In-
vest” u.c.).

 • energoapgādes uzņēmumi (piemēram, “Latvenergo”, “Rīgas siltums”, 
“Ludzas Bio enerģija”, “Jūrmalas siltums”, “Fortum Jelgava” u.c.).

 • atkritumu pārstrādes un apsaimniekošanas uzņēmumi (piemēram, 
aS “Bao”, “getliņi eko”, “Zaao”, “Zaļais Punkts” u.c.).

 • konsultāciju uzņēmumi vides un enerģētikas nozarē (piemēram, “eko-
doma”, “vides vadības tehnoloģijas”, “vides eksperti” u.c.).

 • 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 universitāte, 
daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, Biznesa augstskola “Turība”).

 • Pašvaldības.
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Zinātniskās sadarbības virZieni Un ieinteresētie  
UZņēmUmi Un institūciJas

energoefektivitātes 
paaugstināšana energosistēmās

energoapgādes un 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

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 siltum‑ 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
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Starptautiskā līmenī risinās zinātniskā sadarbība ar vadošām eS akadē-
miskām un pētniecības institūcijām. galvenie partneri: University of Ber-
gen, Norvēģija; Tallin University of Technology, Igaunija; Vilnius Gediminas 
Technical University, Lietuva; Aalborg University, dānija; Technische Uni-
versitaet Dresden, vācija; Katholieke Universitaet Leuven, Beļģija; Universita 
Politecnica delle Marche, Itālija; Denmarks Tekhniske Universitet, dānija; SP 
Sveriges tekniska Forskningsinstitut AB, Zviedrija; Haute Ecole Specialisee de 
Suisse Occidentale, Šveice; Bavarian State Institute of Forestry, vācija; DTU, 
dānija; Norwegian University of Life Sciences, Norvēģija; KTH Royal Insti-
tute of Technology, Zviedrija; Nordic Institute for Studies in Innovation, Re-
search and Education, Norvēģija; Stockholm School of Economics, Zviedrija.

3.6. infrastrUktūra 

galvenās 2016. gadā iegādātās iekārtas zinātniskās un pētnieciskās dar-
bības veikšanai

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

nosaukums pielietojums

operētājsistēmas Windows 10 licence Zinātniskās darbības paplašināšanai

gāzes analizators h2:0‑10000 ppml no aļģēm saražotās biogāzes co2 koncentrācijas 
noteikšanai 

gāzes analizators h2s : 0‑5000 ppml

gāzes analizators co2:100% vol

temperatūras displejs temperatūras, mitruma un spiediena mērīšanai vidē 
zem nulle grādiem

elektriskā plīts ar magnētisko 
maisītāju 

dažādu šķīdumu vienlaicīgai sildīšanai un maisīšanai

karstena cauruļu komplekts lauka mērījumiem ēkas sienas ūdens uzsūces 
novērtējumam

gāzu sensoru adapteri nodrošina gāzu sensoru saderību ar esošajām 
iekārtām

ārējais cietais disks sddsata 
3.0 2.5 modelis, Kingston fUrY/
shfs37a/120g

kurināmā testēšanas datu uzglabāšanai
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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 pēt-
niecības 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 zi-

nātnisko projektu pieteikumu izstrādē un projektu īstenošanā, kā arī 
rodas iespēja studentiem piedalīties projektu sanāksmēs, tiekoties ar 
nozares vadošajiem starptautiskajiem ekspertiem;

 • notiek starptautiskā sadarbība (kopēji projekti, projektu pieteikumu 
izstrāde un apmaiņas braucieni), un tās rezultātā tiek izstrādātas baka-
lauru, maģistru un doktorantu darbu tēmas.

bakalaUrU darbU piemēri

students bakalaura darba tēma darba vadītājs

raimonda 
soloha

inovatīvas saules siltumenerģijas 
sistēmas centralizētās 
siltumapgādes sistēmās

mārtiņš gedrovičs

lāsma 
černovska

siltumenerģijas gala lietotāja 
energoefektivitātes ietekme uz 
centralizētu siltumapgādes sistēmu

dagnija blumberga, 
Jeļena Ziemele

reinis purviņš izpēte par vēsturisko ēku materiālu 
īpašībām un to ietekmi uz ēku 
energoefektivitāti

andra blumberga, 
edīte kamendere

fēns hl 1810 s 1800W steinel gaismas plūsmas nodrošināšanai līdzsadedzināšanas 
eksperimentu veikšanā

ūdens sūknis Qdv 8000 p1 = 00,32 kW 
230v 50hz

dzesēšanas ūdens novadīšana no iekārtas IKA C2000 
Basic

svari Precisa Xb120a paraugu svēršanai biosistēmu pētniecībā

svari kern alt 100‑5am paraugu svēršanai biosistēmu pētniecībā

smalcinātājs pm‑120 testējamā materiāla smalcināšanai vielu sastāva 
noteikšanai paraugos

muteļkrāsns snol 7.2/1300 augstas temperatūras krāsns kurināmā paraugu 
testēšanai 

žāvskapis Ecocell kurināmā paraugu žāvēšanai

ārējais cietais disks ar Usb 3.0 2.5’’ 
modelis 3 seagate/samsUng 
stshX‑m201tcb m3

katlu testēšanas datu uzglabāšanai
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kristīne runģe bioekonomikas attīstības iespējas 
latvijā. sistēmdinamikas modelis 
augstas pievienotās vērtības 
produktiem zivsaimniecības nozarē

andra blumberga

edgars kavals ilgtspējīga kurināmās koksnes 
izmantošana mājsaimniecībās 
latvijā

mārtiņš gedrovičs

agija līkā makroaļģu audzēšanas laboratorijas 
testēšana

Francesco Romagnoli, 
karīna bāliņa

maģistrU darbU piemēri

līga pozņaka metodika klimata pārmaiņu ietekmju 
raksturošanai transporta sistēmām 
pašvaldībās

marika rošā

ilze 
poļikarpova

energopārvaldības sistēmas 
ieviešanas potenciāls centralizētās 
siltumapgādes uzņēmumā

marika rošā

anda dručka sistēmdinamikas modeļa un 
ģeotelpisko informācijas sistēmu 
(ģis) izmantošana bioekonomikas 
modelēšanai

andra blumberga

māris 
Zamovskis

biomimikrijas iedvesmota klimata 
adaptīvās ārsienas izveide ar zemes 
siltuma utilizāciju

andra blumberga, 
ruta vanaga, 
kristina baziené

lauma žihare latvāņa izmantošana biobutanola 
ražošanā

dagnija blumberga

signe allena‑
ozoliņa

Zinātnes, inovācijas un izglītības 
sistēmdinamikas modelis bioresursu 
efektīvai izmantošanai

gatis bažbauers

3.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

konferences (piedalīšanās, organiZēšana)
 • “International Scientific Conference on environmental and Climate 

Technologies – CoNeCT 2016” organizēšana, 2016. g. 12.–14. oktob-
ris, āzenes iela 12/1.

 • dalība konferencē “estonian University of Life Sciences 7th Internatio-
nal Conference Biosystems engineering 2016”, 2016. g. 12. maijs, Tartu, 
Igaunija.

 • dalība LU konferencē “klimata pārmaiņas un enerģētika”, 2016.  g. 
25. maijs, Rīga, Latvija.

 • dalība konferencē “Connecting energy Challenges with energy Rese-
arch”, 2016. g. 17. jūnijs, kauņa, Lietuva.
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 • dalība konferencē “2nd International Conference on Smart energy 
Systems and 4th generation district Heating”, 2016. g. 27.–28. septem-
bris, olborga, dānija.

 • dalība konferencē “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekono-
mikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības 
pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam”, 2016. g. 4.–5. ok-
tobris, daugavpils, Latvija.

 • dalība konferencē “Climate Protection actions after Paris 2015. ger-
man/Baltic-Climate and Resource Conference”. 2016. g. 21. septembris, 
Rīga, Latvija.

seminārU Un stUdiJU kUrsa organiZēšana
 • Lekcija un diskusija “Biodegvielas ražošanas sociālā, ekonomiskā un 

vides ilgtspējība”, 28.01.2016., Rīga, Latvija sadarbībā ar James McGill 
universitātes profesoru Dr. Donald L. Smith (kanāda).

 • Seminārs “Labākie klimata tehnoloģiju projekti no Šveices un Latvijas”, 
02.02.2016., Rīga, Latvija.

 • Seminārs “Biotautsaimniecība. dabas resursi un to izmantošanas ie-
spējas”, 17.02.2016., Rīga, Latvija.

 • Seminārs “Ievads koksnes kurināmā degšanas procesos. Tehnoloģiskie 
un vides aspekti”, 10.03.2016., Rīga, Latvija, sadarbojoties ar valsts vi-
des dienestu.

 • Seminārs un diskusija “kā Latvijas bioekonomika varētu kļūt par čem-
pioni”, 08.04.2016., Rīga, Latvija.

 • Seminārs “kāpēc biotehonomika ir pievilcīga Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs?”, 26.04.2016., Rīga, Latvija.

 • apaļā galda diskusija par nelietderīgu energoresursu izmantošanu māj-
saimniecībās, 17.05.2016., Latvijas siltumapgādes ilgtspējība, Rīga, Latvija.

 • Seminārs un diskusija “Latvijas siltumapgādes ilgtspējība” eiropas ilgt-
spējīgas attīstības nedēļas ietvaros, 31.05.2016., Rīga, Latvija.

 • Rīkota apaļā galda diskusija “Ilgtspējīgas tehnoloģijas”, 06.06.2016., 
Rīga, Latvija.

 • Seminārs studentiem “elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsts ir/
nav nepieciešams”, 16.09.2016., Rīga, Latvija.

 • Rīkots seminārs, sadarbojoties ar uzņēmumu “Latvijas valsts meži” – 
“Mežu biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas”, 10.10.2016., Rīga, 
Latvija.

 • apmācību semināru cikls “Siltumapgādes sistēmas šodien un rīt”, 
2016. g. oktobris – 2017. g. maijs.

 • 2016. gada februārī–maijā rīkots studiju kurss “Biotehonomika”, Rīga, 
Latvija.
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dalība semināros Un darba grUpās
 • SIa “demarsch” rīkotais seminārs “vide. Uzņēmums. Motivācija”, 

29.04.2016., Rīga, Latvija.
 • Latvijas Republikas Saeimas rīkotais seminārs par biotehonomikas at-

tīstību, 15.06.2016., Rīga, Latvija.
 • Seminārs “elsevier Publishing Campus author workshop”, 04.02.2016., 

Rīga, Latvija.
 • “Workshop on Intellectual Property rights (IPR) “knowledge2 innova-

tion””, 2016. g. 27.–28. aprīlis, Rīga, Latvija.
 • “Comsol Multiphysics 5.2. workshop”, 2016. g. 5. jūnijs, Rīga, Latvija.

iZstādes (organiZēšana, dalība)
 • “Watt d’or”, 2016. g. 2.–28. februāris, āzenes iela 12/1.
 • “Skola 2016”, 2016. g. 26.–28.  februāris, Starptautiskais izstāžu centrs 

Ķīpsalā.
 • “vide un enerģija 2016”, 2016. g. 13.–16. oktobris, Starptautiskais izstā-

žu centrs Ķīpsalā.
 • “Tech Industry 2016”, 2016. g. 1.–3. decembris, Starptautiskais izstāžu 

centrs Ķīpsalā.

radio/tv interviJas
 • dagnija Blumberga, karīna Bāliņa, aiga Barisa raidījumā “vides fakti” 

09.01.2016., LTv1.
 • dagnija Blumberga, gatis Bažbauers raidījumā “Zināmais nezināmajā” 

14.01.2016., Latvijas Radio 1.
 • Miķelis dzikēvičs raidījumā “gudrs un vēl gudrāks” 10.07.2016. un 

12.09.2016., LTv1.
 • dagnija Blumberga, vera Suzdaļenko raidījumā “День за днём” 

04.08.2016., Latvijas Radio 4.
 • valters kazulis raidījumā “Rīta panorāma” 30.09.2016., LTv1.
 • Miķelis dzikēvičs raidījumā “karalisTe” kā RTU pārstāvis sižetā par 

Saules enerģiju, 14.10.2016., LTv1.

apbalvoJUmi
 • Raimonda Soloha – “Latvenergo” 2016. gada studiju noslēguma darbu 

konkursa balva bakalaura darbiem.
 • Lāsma Černovska – “Latvenergo” 2016. gada studiju noslēguma darbu 

konkursa balva bakalaura darbiem.
 • Rīgas Tehniskās universitātes goda raksts dagnijai Blumbergai par ie-

guldījumu vaSSI attīstībā.



168 

e-stUdiJU tehnoloģiJU 
Un hUmanitāro  
ZinātņU fakUltāte
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E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 
zinātņu fakultāte

dekāne: profesore  
marina plaTonova

E-pasts: marina.platonova@rtu.lv
Tālrunis: 67089135

e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte ir piemērs veik-
smīgai inženierzinātņu un humanitāro zinātņu mijiedarbībai. eiropā tādu 
nav daudz. Līdzīga pieredze ir tikai dažās eiropas universitātēs, piemēram, 
Mančestras Universitātē (Lielbritānija) un kemnicas Tehniskajā universi-
tātē (vācija), kur topošajiem zinātniekiem jau studiju gados tiek piedāvāts 
apgūt tehniskās zinātnes apvienojumā ar humanitārajām zinātnēm. Nākot-
nes zināšanas ir starpdisciplināras, līdz ar to studijas un zinātniskā darbība 
 e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē ir vērtīgas tieši tāpēc, 
ka starpdisciplinārais aspekts ir iekļauts katrā studiju priekšmetā un pētīju-
mu 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 pilnveido-
jas divās profesionālajās vidēs – humanitārajā un inženierzinātņu. Tas ir liels 
slogs, bet vienlaikus arī milzīgs ieguvums, kas viņiem nodrošina gan labākas 
starta pozīcijas, gan arī interesantākas 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 jomas (%)

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, e‑tehnoloģijas un  
viedās tehnoloģijas 20

multimediju tehnoloģiju lietojums mūžizglītībā un e‑izglītībā 10

it un digitālās vides metožu lietojums valodniecībā un  
komunikācijas zinātnēs 20

nozaru terminoloģijas izpēte 10

pedagoģija un psiholoģija 10

sastatāmā valodniecība un translatoloģija 20

inženierzinātņu vēstures pētniecība 10

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

e‑studiju tehnoloģiju  
un humanitāro  

zinātņu fakultāte 
(ethZf)

humanitārais 
institūts

lietišķās 
valodniecības 

institūts

tālmācības studiju 
centrs
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1.1. institūta strUktūrvienības 

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 
socioloģija” rakstīšanu Nacionālajai enciklopēdijai (a. Šņitņikovs).

humanitārais 
institūts

sociālo zinātņu 
katedra

sporta  
katedra

 

 

Akadēmiskais
personāls

76%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

23%

Zinātniskais
personāls

1%
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1.4.2. pUblikāciJas

1. Zigmunde,  a. Latvijā izdotās literatūras esperanto valodā nozīme 
starpkultūru komunikācijā. konferences “kultūras krustpunktā” tēžu 
krājums. Rīga: 2016, 66.–67. lpp. ISSN 2500-9958.

2. Zigmunde,  a. Ieskats Latvijas psiholoģijas vēsturē līdz 1944.  gadam. 
Latvijas Universitātes Raksti, Psiholoģija. 810. sēj. Rīga: LU, 2016, 7.–
24. lpp. ISBN 978-9934-18-132-0.

3.  Zigmunde, a. Jaunatradumi par Frici Blumbahu arhīvos. Talsu novada 
muzeja raksti. II. 2016, Talsi: Talsu novada muzejs, 41.–55.  lpp. ISBN 
978-9934-8651-0-7.

4. Zigmunde, a. Rīgas Tehniskās universitātes ēka kronvalda bulvārī 1 
gadsimtu gaitā. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zināt-
nes, 26.  sēj., 2016, Rīga: RTU Izdevniecība, 13.–19.  lpp. ISSN 1407-
9291.

5. Zigmunde,  a., gaitniece, L., Šellers, d. Uzņēmējs inženieris Pauls 
Bēms (1879-1951) – Rīgas Politehniskā institūta absolvents un firma 
“Paul Boehm”. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes, 
26. sēj., 2016, Rīga: RTU Izdevniecība, 20.–24. lpp. ISSN 1407-9291.

6. gaitniece, L., Zigmunde, a. Blūmīšu dzimtas devums Latvijai. Via 
Latgalica, Nr.  8, 2016, Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 
169.–184. lpp. ISSN 2500-9591.

7. Zigmunde, a., Ķestere, I. Образование учителей в университетах: 
теория и практика Латвийского университета 20-30-х годов ХХ 
века. krievijas Izglītības akadēmijas Izglītības filozofijas un teorē-
tiskās pedagoģijas nodaļas starptautiskās zinātniski praktiskās kon-
ferences XXXI sesijas zinātnisko rakstu krājums, 2016, volgograda: 
otrok, 486–493. lpp. ISBN 978-5-88928-048-4.

8. Zigmunde, a. LU privātdocenta Nikolaja kohanovska dzīve un darbība 
Latvijā (1923–1966). Latvijas Universitātes Raksti, Zinātņu vēsture un 
muzejniecība. 814. sēj. Rīga: LU, 2016, 162.–168. lpp. ISBN 978-9934-
18-193-1.

2. att. humanitārā institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

1

1

3

5

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksts pilna teksta konferences
rakstu krājumā
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9. Baldiņš a. Insights into e-Pedagogy Concept development. Procedia – 
Social and Behavioral Sciences. elsevier, vol.  231, 2016, pp.  251–255. 
ISSN 1877-0428.

10. Šņitņikovs, a. Risks of Corruption and the development of Self-Con-
trol of Public officials. Human Figurations, vol. 5, No. 1, 2016. e-ISSN 
2166-6644.

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 “digi-
tālās humanitārās zinātnes”.

 • Socioloģisko digitālo pētījumu metožu integrācija maģistra studiju 
programmā “digitālās humanitārās zinātnes”.

1.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • RTU 57. starptautiskās zinātniskās konferences Sociālo un humanitāro 
zinātņu sekcijas organizēšana.

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/
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2.1. institūta strUktūrvienības 

2.2. Zinātniskie virZieni

 • Tehniskā tulkošana un terminoloģija (prof. L. Iļinska, prof. M. Platono-
va, doc. T. Hramova, lekt. Z. Seņko).

 • Sastatāmā valodniecība (prof.  L. Iļinska, 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, 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. Iļins-

ka, doc. I. Liokumoviča).
 • Tehnisko tekstu elektronisko korpusu sastādīšana un pētīšana 

(prof. L. Iļinska, 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).

2.3. personāls

1. att. lietišķās valodniecības institūtā nodarbinātā personāla pilna laika 
ekvivalents procentos.

lietišķās  
valodniecības  
institūts (lvi)

speciālā 
lietojuma valodu 

katedra

tehniskās tulkošanas 
katedra

 

 

Akadēmiskais
personāls

98%

Zinātni
apkalpojošais

personāls
2%
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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. Smirnova, T. Terminoloģijas jautājumi fonosemantikas nozarē. No: 
Terminrade Latvijā senāk un tagad. Rīga: Zinātne, 2016, 114.–120. lpp. 
ISBN 978-9934-549-25-0.

2. Platonova, M. daži aspekti tematiskā lauka “vide un ekoloģija” terminu 
sistēmu veidošanā un analīzē. No: Terminrade Latvijā senāk un tagad. 
Rīga: Zinātne, 2016, 93.–99. lpp. ISBN 978-9934-549-25-0.

3. Platonova, M., eriņš, I., Miltiņa, Z. application of Tagging Services for 
Term analysis on visual Plane in Financial engineering. Procedia – So-
cial and Behavioral Sciences, 2016, vol. 231, pp. 69–75. ISSN 1877-0428. 

4. Platonova, M., Iļinska, L., Markus, d., vulāne, a. aligning Terms in 
the Field of Child Language acquisition in english and Latvian. Pro-
cedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 231, pp. 53–60. ISSN 
1877-0428. 

5. Liokumoviča, I. The Iss.  of Coherence in Scientific and Technical 
Text: Pragmatic Perspective. In: ‘Kalba ir kontekstai: mokslo darbai = 
Language in Different Contexts: Research Papers’, Lithuania, vilnius, 
5–6  May 2016. vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 
2016, pp. 257–266. ISSN 1822-5357.

6. Iļinska, L., Ivanova, o., Seņko, Z. Rhetoric of Science: Strategic Use of 
Language. In: ‘Multilingualism in Specialized Communication: Challen-
ges and Opportunities in the Digital Age: Proceedings of the 20th Europe-
an Symposium on Languages for Special Purposes’, austria, vienna, 
8–10 July 2015. vienna: University of vienna, Centre for Translation 
Studies, 2016, pp. 48–55. ISBN 978-3-200-04739-6.

7. Ivanova, o. Translation and ICT Competence in the globalized World. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 231, pp. 129–134. 
ISSN 1877-0428. 

8. Iļinska, L., Ivanova, o., Seņko, Z. Tulkošanas izaicinājumi ekonomikas 
nozares tekstos. No: Terminrade Latvijā: senāk un tagad: Latvijas Zi-
nātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konference. 
Latvija, Rīga, 11. novembris, 2016. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisija, Zinātne, 2016, 58.–64.  lpp. ISBN 978-9934-
549-25-0.



176 

9. Smirnova, T. Sound of a Slogan: appealing to audiences in the glo-
bal Market. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 236, 
pp. 125–130. ISSN 1877-0428. 

10. Iļinska, L., Platonova, M., Smirnova, T. Metaphorical Competence in 
Professional Communication. Procedia – Social and Behavioral Scien-
ces, 2016, vol. 236, pp. 254–259. ISSN 1877-0428. 

11. Platonova, M. applying emotive Rhetorical Strategy to environmental 
Communication in english and Latvian. Procedia – Social and Behavi-
oral Sciences, 2016, vol. 236, pp. 107–113. ISSN 1877-0428. 

12. Iļinska, L., Ivanova, o., Seņko, Z. Teaching Textual analysis of Con-
temporary Popular Scientific Texts. Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 2016, vol. 236, pp. 248–253. ISSN 1877-0428. 

13. Iļinska, L., Platonova, M. Beyond Colour: The evolution of Meaning 
Representation. Vertimo studijos, 2016, No. 9, pp. 107–122. ISSN 2029-
7033, e-ISSN 2424-3590. 

14. Platonova, M., Iļinska, L. Meaning in Translation: Illusion of Precision. 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. P. 470. 
ISBN 978-1-4438-8704-5.

15. Liokumoviča, I. on Cognitive aspects of Textual analysis. Vārds un 
tā pētīšanas aspekti, 20(2). Liepāja: LiePa, 2016, 108.–113.  lpp. ISSN 
1407-4737.

16. Roskoša, a., Stukalina, Y. The New Challenge for Higher education 
Institutions of Latvia: directing Students’ Professional Career deve-
lopment. In: Rural Environment. Education. Personality. (REEP): Pro-
ceedings of the 9th International Scientific Conference, Latvija, Jelga-
va, 13–14 May 2016. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2016, 
pp. 239–246. ISBN 978-9984-48-221-7, ISSN 2255-808X.

17. Roskoša, a. valodas loma starpkultūru komunikācijas procesā mūs-
dienu Latvijas daudzkultūru sabiedrības kontekstā. No: Valodu apgu-
ve: problēmas un perspektīva. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2016, 7.–
17. lpp. ISSN 1407-9739.

2. att. lietišķās valodniecības institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā

Zinātniskā monogrāfija

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos 5

12

6

1

1
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18. Roskoša, a., Rūpniece, d. advantages and drawbacks of Using group 
Work in Translator Training. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
2016, vol. 231, pp. 244–250. ISSN 1877-0428. 

19. kočote, I., Smirnova, T. aspects of Military-related Text Translation 
from english into Latvian. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
2016, vol. 231, pp. 107–113. ISSN 1877-0428. 

20. Cigankova, N. grammatical expression of Impersonality in LSP Texts 
and Translations. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, 
vol. 231, pp. 99–106. ISSN 1877-0428.

2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • astonas Universitātes Tulkošanas fakultāte.
 • dienvidaustrālijas Flindersa universitātes Filoloģijas fakultāte.
 • European Master’s in Translation Network / eiropas komisijas Tulkoša-

nas 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.

2.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • visi Lietišķās valodniecības institūta (LvI) mācībspēku sagatavotie 
un publicētie raksti tiek lietoti kā papildmateriāls, docējot konkrētos 
priekšmetus. 

 • Profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” stu-
denti kopā ar LvI mācībspēkiem veic pētījumus, piedalās konferencēs 
un gatavo publicēšanai rakstus. 
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2.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

Tika organizēta starptautiskā zinātniskā konference, zinātniski metodis-
kie semināri un sanāksmes.

 • Starptautiskā zinātniskā konference “Meaning in Translation: Illusion 
of Precision”, 2016. g. 11.–13. maijs.

 • “Translator Competences” (astonas Universitātes profesore kristīna 
Šafnere).

 • “Meaning – sense – function: What is transferred?” (Brīvās valsts uni-
versitātes (dienvidāfrikas Republika) profesore kristiane Norda).

 • “Conceptual Metaphor in the discourse of economy: The Problem of 
equivalence in Translation” (viļņas Universitātes profesore Dr. philol. 
Nijole Maskauliūniene).

 • “Cross cultural communication, Introduction to linguistics” (dalila 
Belhassena no Zinātnes un tehnoloģijas universitātes, alžīrija).

 • “Challenges in Translation of Technical Texts: Meaning in Context, Sty-
listic devices, Idioms, Terminology” (T. Smirnova, RTU).

 • “Interdisciplinary approach towards Contemporary Translation 
Theory: Political discourse” (L. Iļinska, RTU).

 • “knowledge management and knowledge society” (L. Iļinska, RTU).
 • “kroskulturālie aspekti un iespējamās grūtības darbā ar ārzemju stu-

dentiem” (T. Smirnova, RTU).
 • “Maģistra programma digitālās humanitārās zinātnes: tēmu prototipi, 

satura paraugi, e-tehnoloģijas” (M. Platonova, RTU).
 • “Pedagoģiskās darbības stili un studentu motivācija, motivācijas proce-

si” (L. Iļinska, RTU).
 • “Starpposma rezultātu izvērtēšana un analīze” (M. Platonova, RTU).
 • “Studiju procesa optimizēšana multikulturālā vidē” (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
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3.1. Zinātniskie virZieni

 • e-studiju tehnoloģijas, t-studijas, m-studijas, daudzekrānu e-studijas, 
viedās pilsētas.

 • Zināšanu pārvaldība.
 • Mācību analītika, lietotāju uzvedības pētījumi.

3.2. personāls

1. att. tālmācības studiju centrā nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents 
procentos.

3.3. pētniecības reZUltāti

3.3.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • Projekts “WeB authoring tools and Moodle technologies”. Pasūtītājs 
ePd – European Projects Development.

 • Projekts “drošības pratība digitālajā vidē”. Pasūtītājs IZM.
 • Projekts “Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli 

darbā ar talantīgiem skolēniem”. Pasūtītājs IZM.
 • vPP “INoSoCTeReHI” projekts Nr. 2 “Jaunu prototipu, inovatīvas 

metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitā-
cijā izstrāde, aprobācija un ieviešana jaunu pakalpojumu sniegšanai”. 

3.3.2. līgUmdarbi

 • Līgums par elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēmas uzturēšanu un 
attīstības darbiem. Pasūtītājs – Tiesu administrācija.

 

 

Zinātni apkalpojošais 
personāls

1%

Zinātnes tehniskais
personāls

33%

Akadēmiskais
personāls

1%

Zinātniskais
personāls

65%
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3.3.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. kapenieks, J. educational action Research to achieve the essential 
Competencies of the Future. Journal of Teacher Education for Sustaina-
bility, 2016, vol. 18, Iss. 1, pp. 95–111. e-ISSN 1691-5534, doI: 10.1515/
jtes-2016-0001.

2. dzelzkalēja, L., kapenieks, J. Real-time Color Codes for assessing Lear-
ning Process. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 231, 
pp. 263–269. 

3. gorbunovs, a., kapenieks, a., Cakula, S. Self-discipline as a key In-
dicator to Improve Learning outcomes in e-Learning environment. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 231, pp. 256–262. 
ISSN 1877-0428, doI: 10.1016/j.sbspro.2016.09.100.

4. dzelzkalēja, L. energy Content of different Biodegradable Materials 
for Heat Recovery from aerobic Biodegradation. In: Biodegradation: 
Properties, Analysis and Performance. J. alvarez (ed.). New York: Nova 
Science Publishers, 2016, pp. 121–160. ISBN 978-1-63485-762-8.

5. kaupužs, a., Lāriņš, v., Rižakova, L. vestibulāro vingrinājumu ietekme 
uz posturālā līdzsvara parametriem bērniem. Society, Integration, Edu-
cation. Proceedings of the International Scientifical Conference. vol. 3, 
Latvija, Rēzekne, 27.–28. maijs, 2016. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģi-
ju akadēmija, 2016, 453.–463. lpp. ISSN 1691-5887, e-ISSN 2256-0629, 
doI: 10.17770/sie2016vol3.1476.

6. Ratniece, d. Linguistically diverse 1st Year University Students’ Prob-
lems with Machine Translation. International Scientific Conference 
“Meaning in Translation: Illusion of Precision”. 11–13 May 2016.

7. kudiņa, I., Ratniece. d. kid with speech delay and language compe-
tence empiric solution. Society, Integration, Education. Proceedings of 
the International Scientific Conference. vol. III, 27th – 28th May 2016, 
pp. 79–85. Rēzekne: Ra izdevniecība. ISBN 978-9984-44-141-2, ISSN 
1691-5887.

2. att. tālmācības studiju centra zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

2

5

1

1

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumā

 



 181

E
-s

TU
d

iJ
U

 T
E

h
n

o
lo

ģ
iJ

U
 U

n
 h

U
m

a
n

iT
ā

R
o

 Z
in

āT
ņ

U
 f

a
k

U
lT

āT
E

8. Ielite, I., olevsky, g., Safiulins, T. Identification and prioritization of 
stakeholders in the planning process of sustainable development of 
the smart city. In: 2015 IEEE 7th International Conference on Intelligent 
Computing and Information Systems, ICICIS 2015, Faculty of Commu-
ter and Information Sciences, ain Shams University Cairo; egypt; 12–
14 december 2015; 2 February 2016, pp. 251–257; Category number 
CFP15X18-PRT; Code 119296; art. No. 7397229.

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 pētī-
jumiem.

3.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • aktīvi piedalījāmies Latvijas eiropas prezidentūras pasākumos.
 • organizējām kursus skolotājiem, pulciņu vadītājiem audio/video teh-

noloģijās, mobilo ierīču programmēšanā un robotu programmēšanā.
 • organizējām kursus skolotājiem – kā strādāt ar talantīgiem skolēniem.
 • organizējām videomateriālu sagatavošanas kursus RTU un RSU aka-

dēmiskajam personālam.
 • Sagatavojām daudzveidīgus multimediju mācību materiālus skolotā-

jiem.
 • organizējām skolotājiem vairāk nekā 200 tiešsaistes semināru interne-

tā.
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inženierekonomikas  
Un vadības  
fakUltāte
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Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte

dekāns: profesors Dr. habil. oec. 
Remigijs poČs

E-pasts: Remigijs.pocs@rtu.lv
Tālrunis: 67089010

veiksmīga uzņēmējdarbība un biznesa vadība ir pamats valsts eko-
nomiskajai izaugsmei. attīstoties tehnoloģijām, modernai ražošanai un 
inovatīvai darbībai, visā pasaulē arvien vairāk tiek pieprasīti zinātnieki 
un speciālisti starpdisciplinārās jomās. Tādējādi viens no stratēģiskiem 
pētījumu virzieniem Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IevF) ir 
inženiertehnisko sistēmu un tehnoloģiju pārvaldības un ekonomisko jomu 
integrācija. Fakultātes zinātnieki veic pētījumus, kas ir saistīti ar sarežģītu 
ražošanas un inženiertehnisko sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, 
uzturēšanu un pilnveidošanu un aptver tādas starpdisciplināras jomas kā 
inženierekonomika, kvalitātes tehnoloģijas, inovāciju tehnoloģijas, sistēmu 
inženierija, loģistika, sistēmdinamika, ekonometrija u.c. IevF zinātniski 
pētnieciskais darbs notiek starpdisciplinārās jomās, akcentējot tehnoloģiju 
pārnesi un inovācijas 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 lo-
kālu un globālu ietekmi galvenajos pētījumu virzienos (alfabēta secībā): 

 • būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, pilsētvides un teritoriju at-
tīstība;

 • 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

(ivf)

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
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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 
paaugstināšanas 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 attīstī-
bas sociāli ekonomiskie, politiskie un ekoloģiskie aspekti (prof. J. va-
nags, prof. T. Tambovceva, doc. S. geipele).

 • Būvniecības produkta cenas stabilizācijas makroekonomiskās problē-
mas un iespējamie risinājumi (prof. J. vanags, doc. T. Štaube). 

 • Būvniecības produkta cenu pieauguma ietekme uz tautsaimniecības 
nozaru 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).

 • Mazo valstu sociāli ekonomiskās attīstības problēmas (prof. J. Saulītis, 
prof. M. Šenfelde, lekt. a. Mihņenoka, lekt. d. Skoruks).

 • Cilvēkresursi un to nozīme ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā nacionālā un 
novadu līmenī (prof. J. Saulītis, asoc. prof. I. Judrupa, pr. doc. L. kamola).

 • ekoefektivitāte būvuzņēmējdarbībā (prof. T.  Tambovceva, pr. doc. 
o.  Caune, doc. L.  Šnīdere, doc. R.  kočanova, doc. J.  grizāns, doc. 
a. Jurjāns).

 • 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, asoc. prof. I. Judrupa, prof. J. vanags).

 • Nekustamā īpašuma tirgus cenu pieauguma ietekme uz tautsaimniecī-
bas subjektu kredītspēju un mājokļu pieejamību (prof. J. vanags, 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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 • Nekustamā īpašuma un būvuzņēmējdarbības inženierekonomika un 
vadīšana (prof. I. geipele, prof. J. vanags, doc. a. Jurjāns, doc. o. Cau-
ne, doc. L. Šnīdere).

 • Pašvaldību finanšu problēmas (prof. J.  vanags, asoc. prof. T. Survilo, 
doc. S. geipele).

 • Pilsētu attīstības ilgtspējīgas attīstības problēmas un risinājumi (prof. 
J. vanags, asoc. prof. a. auziņš, pr. doc. U. kamols, doc. R. kočanova, 
lekt. I. Pavlova).

 • 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, asoc. prof. I. Judrupa, 
pr. doc. k. gorbunova).

 • Tiesību filozofijas un politiskās domas problēmas, iespējas un risināju-
mi īpašuma taisnīguma, vienlīdzības un ekspluatācijas teorijas kontek-
stā (prof. k. kļaviņš, doc. S. geipele).

 • valsts ekonomiskās politikas nozīme būvniecības nozares attīstības sta-
bilizācijā (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.  

 

Akadēmiskais
personāls

71%Zinātni apkalpojošais
personāls

8%

Zinātnes tehniskais
personāls

1%

Zinātniskais
personāls

20%
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1.4. pētniecības reZUltāti

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • Institūta speciālisti – eSF līdzfinansētā projekta “Nozaru kvalifikācijas 
sistēmas izveide un profesionālās 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 mazumtirdzniecības komerczinību) un būv-
niecības nozaru ekspertu padomju eksperti.

 • Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas Interreg Europe projektā 
PGI00304, CLUSTERS3 “Leveraging Cluster Policies for Successful Im-
plementation of RIS3” profesore Maija Šenfelde – darba grupas locekle.

 • Socioloģiskā aptauja projekta “klimata ietekmes, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novēr-
tējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” (“Rīgas daudzdzīvokļu 
namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) vajadzībām. L8237: Iepirkums 
Nr. RPaB2015/3. Pasūtītāja līguma Nr. RPaB-16-8-lī. Izpildītāja līgu-
ma Nr. 03000-3.12/16/17. // “klimata ietekmes, pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novēr-
tējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (“Rīgas daudzdzīvokļu 
namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)”: eiropas ekonomikas zonas 
projekts Nr. 2/eeZLv02/14/gS/007. 2016. g. janvāris–maijs. vadītāja 
no RTU puses profesore Ineta geipele.

 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) apmaiņas programmas sti-
pendiju “MOE Ausstauschstipendiumprogramm – Centrāleiropas un 
austrumeiropas apmaiņas stipendiju programma” pētījuma veikšanai 
vācijā. grants, dalībniece zinātniskā asistente, docente (prakt.) Linda 
kauškale.

 • Evaluation Techniques for Sustainable Management of Land Use. Rese-
arch Highlights and Plans. grants, dalībnieks asoc. profesors armands 
auziņš.

 • Zviedru institūta Baltijas jūras struktūrvienības finansēts projekts pēt-
nieciskajam darbam Baltijas zemes attīstības tīklojumā (BLDN). Pēt-
nieks, asoc. profesors armands auziņš. 21.12.2015.–30.06.2016.

1.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

1. geipele, I., geipele, S., Štaube, T., Ciemleja, g., Zeltiņš, N. The de-
velopment of Nanotechnologies and advanced Materials Industry in 
Science and entrepreneurship: Socioeconomic and Technical Indica-
tors. a Case Study of Latvia (Part Two). Latvian Journal of Physics and 
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Technical Sciences, 2016, vol.  53, Iss.  5, pp.  31–42. ISSN 0868-8257. 
doI: 10.1515/lpts-2016-0034. 

2. geipele, I., geipele, S., Štaube, T., Ciemleja, g., Zeltiņš, N. The de-
velopment of Nanotechnologies and advanced Materials Industry in 
Science and entrepreneurship: Socioeconomic and Technical Indi-
cators: a Case Study of Latvia (Part one).  Latvian Journal of Physics 
and Technical Sciences, 2016, vol. 53, Iss. 4, pp. 3–13. ISSN 0868-8257. 
doI: 10.1515/lpts-2016-0023. 

3. kauskale L., geipele I., Zeltins N., Lecis I. energy aspects of green 
buildings  – international experience. Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences, 2016, vol.  53, Iss.  6. pp. 21–28. ISSN 0868-8257, 
doI: 10.1515/lpts-2016-0040. 

4. Štaube, T., Leemeijer, B., geipele, S., kauškale, L., geipele, I., Jansen, J. 
economic and Financial Rationale for age-Friendly Housing. Journal of 
Financial Management of Property and Construction, 2016, vol. 21 Iss. 2, 
pp. 99–121. ISSN 1366-4387. doI: 10.1108/JFMPC-05-2015-0015. 

5. kauškale, L., geipele, I. economic Problems of Real estate Market and 
Its Influence on the development of Business environment. In: Proce-
edings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural 
Development”. No. 43, Latvia, Jelgava, 21–22 april 2016. Jelgava: 2016, 
pp. 39–48. ISBN 978-9984-48-225-5, ISSN 1691-3078.

6. kauškale, L., geipele, I. Influence of economic and Real estate Market 
Fluctuations on Real estate entrepreneurship in Latvia. In: Proceedings 
of the Sixth International Conference on Industrial Engineering and Ope-
rations Management. Malaysia, kuala Lumpur, 8–10 March 2016. kuala 
Lumpur, IeoM Society: 2016, pp. 851–862. ISBN 978-0-9855497-4-9, 
ISSN 2169-8767.

7. geipele, I., actiņa, g., geipele, S., Zeltiņš, N. energy Sector Process 
Control System to ensure achievement of energy efficiency Targets 

2. att. būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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in Latvia: a Case Study. In: Proceedings of the Sixth International Confe-
rence on Industrial Engineering and Operations Management. Malaysia, 
kuala Lumpur, 8–10 March 2016. kuala Lumpur: IeoM Society, 2016, 
pp. 1339–1347. ISBN 978-0-9855497-4-9, ISSN 2169-8767.

8. geipele, S., actiņa, g. Management of energy efficient Processes in 
Residential and Public Buildings at Regional Level: a Case Study of Lat-
via. Proceedings of the Sixth 6th International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management. Malaysia, kuala Lumpur, 
8–10 March 2016. IeoM Society, 2016, pp. 1330–1338. ISBN 978-0-
9855497-4-9, ISSN 2169-8767.

9. auziņš a. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība. Zināt-
niskā monogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2016. 270 lpp. ISBN 
9789934107801, doI: http://dx.doi.org/10.7250/9789934107801.

10. Tambovceva T., dimante d., atstaja d. Consumers’ Behaviour Change 
through education for Sustainable development: case of Latvia. Inter-
national Journal of Environment and Pollution. ISSN 0957-4352. 

11. Tambovceva, T. Classification of Factors Influencing environmental 
Management of enterprise. Technological and Economic Development 
of Economy. Pp. 1–18. ISSN 2029-4913, e-ISSN 2029-4921, doI: http://
dx.doi.org/10.3846/20294913.2016.1160006. 

12. dimante d., Tambovceva T., atstaja d. Raising environmental aware-
ness through education. International Journal of Continuing Engine-
ering Education and Life Long Learning. 26(3), pp. 259–272. ISSN 1560-
4624, e-ISSN 1741-5055.

13. Biukšāne, I. Model of the Factors Influencing Competitiveness of 
the Latvian Fisheries Sector Cluster. Journal Economics and Business, 
2016, vol.  28, Iss.  1, pp.  76–82. ISSN 2256-0386, e-ISSN 2256-0394, 
doI: 10.1515/eb-2016-0011.

14. Biukšāne, I., Judrupa, I. evaluation of Competitiveness of the Fisheries 
Sector Cluster. In: Research for Rural Development 2016: Annual 22nd 
International Scientific Conference Proceedings. vol. 2. Latvia, Jelgava, 
18–20 May 2016. Jelgava: 2016, pp. 238–245. ISSN 1691-4031, e-ISSN 
2255-923X. (Web of Science)

15. Survilo T., Pavlova I., kamols U. The Significance of Riga Neighbour-
hoods for the Sustainable economic development of the City. Proce-
edings of the Sixth International Conference on Industrial Engineering 
and Operations Management. kuala Lumpur, IeoM 2016. JW Marriott 
Hotel k Lkuala Lumpur, Malaysia, 8–10 March 2016. kuala Lumpur, 
IeoM Society: 2016, pp. 1678–1689. 978-1-4673-7762-1/16/$31.00 
©2016 Ieee

16. kamols, U., kamola, L., Survilo, T., Ivanova, S. Increasing the Compe-
titiveness of the City with energy efficiency Measures – Possibilities 
for Latvian Cities. In: Proceedings of the Sixth International Conference 
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on Industrial Engineering and Operations Management. Malaysia, kuala 
Lumpur, 8–10 March 2016. [S.l.]: IeoM Society International, 2016, 
pp. 1669–1676.

17. kekļa, J., Šenfelde, M. Public Finance Sustainability in Latvia: asses-
sing Long-Term Challenges and Policy options. In: Economic Science 
for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Confe-
rence. No. 43, Latvia, Jelgava, 21–22 april 2016. Jelgava: Latvia Univer-
sity of agriculture, 2016, pp. 274–281. ISBN 978-9984-48-255-5, ISSN 
1691-3078, e-ISSN 2255-9930.

18. Skoruks, d., Nazarova, J., Šenfelde, M. Countervailing Market Power 
analysis: assessing Monopolisation Tendencies in Business environ-
ment of the Modern Financial Service Sector. In: CER Comparative 
European Research 2016: Proceedings. Research Track of the 5th Bian-
nual. great Britain, London, 28–31 March 2016. London: Science Pub-
lishing, 2016, pp. 89–93. ISBN 978-0-9928772-9-3.

19. Skoruks, d., Nazarova, J., Šenfelde, M. detecting Monopolisation Ten-
dencies in the Context of Modern Business Cycles: a Quantitative Per-
spective. In: Proceedings of the 17th International Conference “Econo-
mic Science for Rural Development”. No. 43: Marketing and Sustainable 
Consumption Section, Latvia, Jelgava, 21–22 april 2016. Jelgava: Latvia 
University of agriculture, 2016, pp. 197–205. ISBN 978-9984-48-255-5, 
ISSN 1691-3078, e-ISSN 2255-9930. 

20. Senfelde, M., Skoruks, d., Nazarova, J. Multifactorial assessment of 
Monopolisation Trends through the analytical Prism of Price-Based 
Market Power and Business Cycle Fluctuation Quantitative evaluation. 
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2016, 27(5), p. 538–545. 
ISSN 1392-2785, e-ISSN 2029-5839, doI: http://dx.doi.org/10.5755/
j01.ee.27.5.14921. 

1.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • asoc. profesors armands auziņš – 
 ‑ piedalījās un vadīja 3 zinātniskos seminārus Zviedrijā, Stokholmā, – 

Evaluation Techniques for Sustainable Management of Land Use. 
Research Highlights and Plans. Research seminar (Stockholm: KTH 
Department of Real Estate and Construction Management, April 13, 
2016);

 ‑ vadīja vieslekcijas University of Gävle (HiG), Gävle, Sweden, 19 April 
2016 at the Department of Industrial Development, IT and Land Ma-
nagement. Guest lecture on research “The Development of Housing 
Sector in the Context of Evolving Residential Real Estate Market in 
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Latvia 2002–2014”. Confirmation, 10.06.2016. Head of the Depart-
ment J. Boustedt;

 ‑ Latvijas Zinātnes padomes 10.05.2016. līguma par Latvijas–Ukrai-
nas divpusējās sadarbības programmas projektu 2016. g. izpētes zi-
ņojuma izpildītājs.

 • Profesore Tatjana Tambovceva –
 ‑ 2016.  g. 14.–17. aprīlī g.  v.  Pļehanova krievijas ekonomiska-

jā universitātē (Российский Экономический Университет 
им. Г.  В.  Плеханова) Maskavā novadīja 10 st. vieslekcijas 
«Использование методологий Lean, 6 Sigma, Just in time, BIM для 
обеспечения устойчивости инвистиционно – строительных 
проектов»; 

 ‑ no 2014. gada – Industrial Engineering and Operations Management 
(IEOM) Society “Achieving and Sustaining Operational Excellence” 
dalībniece;

 ‑ no 2013. gada – Russian Humanitarian Science Foundation starp-
tautiskā eksperte;

 ‑ no 2012. gada – Senior Member of International Economics Deve-
lopment Research Center (IEDRC) dalībniece Nr. 10080208, reģ. 
Nr. 52537045-000-07-10-2;

 ‑ no 2011. gada – Experts council of Building branch dalībniece;
 ‑ no 2011. gada – The Baltic University Programme (Uppsala Univer-

sity, Sweden) dalībniece;
 ‑ no 2009. gada  – European Society for Ecological Economics dalīb-

niece;
 ‑ no 2005. gada – Russian Society for Ecological Economics dalībniece;
 ‑ EURO Working Group “oR in Sustainable development and Civil 

engineering (oRSdCe)” dalībniece.
 • Praktiskie docenti Uldis kamols un Līga kamola no 2010. gada – Ur-

ban Economics association biedri.
 • Jaunā zinātniece dr. alise vītola 

 ‑ no 2010. gada – Regional Studies Association biedre;
 ‑ no 2012. gada – Association for the Advancement of Baltic Studies 

biedre.
 • docents dr. Jurijs grizāns – Rīgas domes Pilsētas attīstības departa-

menta Pilsētvides ekonomikas eksperts.
 • docents Dr. ing. aivars Jurjāns – Latvijas Būvinženieru savienības de-

leģētais nacionālās delegācijas pārstāvis (Member of Latvian Association 
of Civil Engineers) eiropas būvinženieru (inženierbūvju) padomē (The 
European Council of Civil Engineers, ECCE).

 • Profesors kaspars kļaviņš – 
 ‑ no 2011. gada – Redingas Universitātes arheoloģijas departamenta 

(Lielbritānijā) asociētais zinātnieks;
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 ‑ no 2009. gada – Lielbritānijas karaliskās Mākslas, ražošanas un 
tirdzniecības veicināšanas biedrības biedrs;

 ‑ no 2006. gada – Līdsas Universitātes (Lielbritānijā) viduslaiku stu-
diju institūta biedrs;

 ‑ no 2004. gada (pagarināts līdz 2015. gada 15. februārim) pētniecī-
bas zinātniskā līdzstrādnieka līgums ar Monaša Universitāti (aus-
trālijā);

 ‑ no 2011. gada – biedrības “Tuvo, vidējo austrumu, Centrālās 
āzijas un politisko pētījumu Starptautiskais institūts” (reģ. Nr. 
40008180503) padomes loceklis.

 • doktorante, zin. asistente Iveta Stāmure un docente dr. Tatjana Štaube 
no 2015. gada oktobra – ERES (The European Real Estate Society) PhD 
Student Committee dalībnieces.

 • Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. 
BUNīI institūta izdevums – ISSN 2255-9604; e-ISSN 2255-9671.

 • Profesore Ineta geipele – 
 ‑ izdevuma Technological and economic development of economy (Lie-

tuva, viļņa) starptautiskās redkolēģijas locekle;
 ‑ no 2011. gada – Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes valdes locekle;
 ‑ no 2011. gada – FIABCI-Baltic Multinational Chapter revidente;
 ‑ ekonomikas ministrijas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un žurnāla “Latvijas būvniecība” organizētā konkursa 
“energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” žūrijas komisijas locekle; 

 ‑ žurnāla “Būvinženieris” organizētā konkursa “gada būvinženieris 
Latvijā 2016” žūrijas komisijas locekle.

 • Profesore Maija Šenfelde – 
 ‑ Meža tehniskās universitātes (Sofija, Bulgārija) zinātnisko rakstu 

“Management and Sustainable development” redkolēģijas locekle;
 ‑ kauņas Tehnoloģijas universitātes (Lietuva) zinātnisko rakstu krā-

juma “economics and Management” redkolēģijas locekle;
 ‑ Toruņas Nikolaja kopernika universitātes (Polija) ikgadējās starp-

tautiskās zinātniskās konferences “Regional development” pro-
grammas komitejas locekle;

 ‑ no 2012. gada – vecākā biedre organizācijā International Economics 
Development Research Center (IEDRC), dalībnieka Nr. 10080208, 
reģ. Nr. 52537045-000-07-10-2e.

 • Profesori I. geipele, J. vanags, T. Tambovceva, docents o. Caune no 
2011. gada – eSF līdzfinansētā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugsti-
nāšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1dP/1.2.1.1.1/10/IPIa/vIaa/001) 
uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairum-
tirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) un būvniecības 
nozaru ekspertu padomju eksperti.
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1.6. infrastrUktūra

WS-GP2 Weather Station for wind speed and direction, relative – humi-
dity, air and soil temperature, rain and solar radiation. Iekārta sastāv no 2 m 
gara anodēta alumīnija masta, šķērsmasta, sensoriem, saules baterijas pane-
ļa (tā novietojums un augstums var tikt mainīts). 

1.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

Zinātnisko darbības virzienu un veikto pētījumu rezultāti, kas iegūti iz-
pētes procesa laikā, tiek integrēti visu līmeņu studiju programmās un studiju 
procesā kopumā dažādos studiju kursos un noslēguma darbu izstrādes laikā, 
kad tiek veikti studentu zinātniski pētnieciskie darbi. Tāpat arī studenti kopā 
ar institūta darbiniekiem piedalās ikgadējās starptautiskajās un vietējās zināt-
niskajās konferencēs. 

Lielā akadēmiskā personāla pieredze ļauj jaunajiem zinātniekiem pie-
dalīties pētījumu veikšanā un aprobēšanā, tāpat arī ļauj piedalīties dokto-
rantūras studiju programmā un pilnveidot maģistrantūras programmu 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”. Zinātniskā insti-
tūta mācībspēki docē studiju priekšmetus doktorantūras studiju program-
mā struktūrvienībai piesaistītajiem doktorantiem, kā arī modernizē, ievieš 

 

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    

3. att. būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas  
institūta zinātniskās darbības virzieni.
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jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus studiju procesā (praktiskajās nodarbī-
bās, modelēšanā, simulācijā) un pētniecībā būvniecības, enerģētikas, nekus-
tamā īpašuma un ar to saistītās jomās.

Zinātniskās pētniecības rezultāti tiek aprobēti studiju procesā (lekcijas, 
semināri, laboratorijas darbi), kā arī sadarbības partneru darbībā.

1.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • Zinātniskais seminārs “Izglītības sistēma 21. gadsimtā: izaicinājumi un 
risinājumi”, RTU, 2016. gada 27. janvāris.

 • 57. RTU starptautiskās zinātniskās konferences ICEE sekcijas “Zināt-
niskās problēmas būvniecības inženierekonomikā, nekustamā īpašuma 
pārvaldībā, reģionu un teritoriju attīstībā” ietvaros institūta speciālisti 
darbojās divās apakšsekcijās  – “Pilsētu un reģionu attīstība” un “In-
ženierekonomikas iespējas būvniecībā, nekustamā īpašuma un zemes 
pārvaldībā”.

 • BUNīI katedras personāla piedalīšanās zinātniski praktiskajā seminā-
rā – COST Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heri-
tage Buildings. Action Meeting and Think Tank on Heritage Buildings and 
their Surroundings in conjunction with Meeting on Social Engagement in 
Heritage Buildings (2016. g. 13.–14. aprīlis, Rīga, arhitektu nams).

 • 8 darbinieki paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties 
profesionālās pilnveides izglītības programmā “Nekustamā īpašuma 
vērtēšana”. 

 • Projektu vadītāju kluba pieredzes apmaiņas brauciens uz getliņu eko 
(LNPva, 2016. novembris).

 • BUNīI institūta zinātnisko rakstu žurnāla “Baltic Journal of Real estate 
economics and Construction Management” iekļaušana De Gruyter sis-
tēmā (www.degruyter.com/view/j/bjreecm).

 • 2016.  gada decembrī RTU IevF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas institūtā profesionālā maģistra studiju program-
mas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” ārvalstu 
studentiem tika rīkots mācību brauciens uz izstādi “Iepazīsties – koks!” 
Mežaparka Lielās estrādes telpās. ekskursijas ietvaros studenti tika ie-
pazīstināti ar populārākajām Latvijas koka šķirnēm, koku audzēšanas 
procesu un to attīstību Latvijā, ar dažādiem no koka ražotiem mate-
riāliem un produktiem, kā arī ar Latvijas lielāko atkritumu pārstrādes 
uzņēmumu “getliņi eko”.

 • 2016. gada 22. decembrī organizēta pasaules vadošā komerciālā nekus-
tamā īpašuma pakalpojumu uzņēmuma Colliers International eksperta 
denisa kairāna vieslekcija un zinātniski praktiskais seminārs (darba 
valoda – angļu). 
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 • 2016.  gada decembrī notika pasaules vadošā komerciālā nekustamā 
īpašuma pakalpojumu uzņēmuma Colliers International vērtēšanas 
departamenta direktora Jāņa ozola vieslekcija “Real Property valuation: 
Brief Intro”. Tikšanās laikā notika diskusijas par investīciju un vērtēšanas 
tēmām nekustamā īpašuma jomā no profesionāli praktiskās pieredzes.

 • 2016. gada decembrī RTU IevF BUNīI sadarbībā ar ārzemju studen-
tu departamentu rīkoja lekciju ciklu sertificēšanas studentiem-maģis-
trantiem no N. gumiļova eirāzijas Nacionālas universitātes astanā, 
kazahstānā. Lekciju ciklā lektors aleksandrs Švaikovs, BUNīI zinātnis-
kais asistents, iepazīstināja kazahstānas studentus ar būvniecības pro-
cesu Latvijā, riskiem un to novēršanas iespējām, kā arī daudziem citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar būvniecības nozari. Šie studenti, 10 dienu 
laikā stažējoties Latvijā, noklausījās ne tikai BUNīI institūta organizēto 
lekciju kursu, bet arī apmeklēja Latvijas uzņēmumus, piemēram, “SgS 
Latvija”, aS “Sadales tīkli” u.c. 

 • 2016. g. 19.–24. novembrī RTU IevF Būvuzņēmējdarbības un nekus-
tamā īpašuma ekonomikas institūta profesore Tatjana Tambovceva 
Florences Universitātē (Itālijā) nolasīja lekcijas un vadīja seminārus 
maģistra programmas “Starptautiskās attiecības un eiropas studijas” 
(International relations and European Studies) studentiem studiju kursā 
“enerģija, vide un eiropas drošība” (Energy, Environment, and Europe-
an Security). Tika nolasītas lekcijas par divām tēmām: “aprites ekono-
mika” (Circular Economy) un “energoefektivitāte un enerģijas saglabā-
šanas pieredze eiropā un Latvijā” (Energy efficiency and energy saving 
experiences in Europe and Latvia) (kopā 8 st.) Papildus tika apspriesti 
potenciālie kopējie zinātniskie projekti un publikāciju izveide ar kolē-
ģiem no Florences Universitātes ekonomikas un vadības un Politikas 
un sociālo zinātņu departamentiem.

 • 2016. gada decembrī varšavā (Polija) notika konference “2016 Inter-
national Symposium on gender Studies”, ko organizēja The Interdis-
ciplinary Research Foundation. ar referātu šajā konferencē piedalījās 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 
Teritorijas attīstības un pilsētekonomikas katedras docents Normunds 
Balabka. 

 • RTU IevF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas 
institūta praktiskā docente Linda kauškale 2016. gada rudenī uzvarē-
ja starptautisko projektu konkursā, iegūstot Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) apmaiņas programmas stipendiju “Moe ausstauschsti-
pendiumprogramm – Centrālās- un austrumeiropas apmaiņas stipen-
diju programma” zināšanu padziļināšanai studiju priekšmeta “Būvnie-
cības ekonomika” tēmās “Ilgtspējīgā attīstība” un “Zaļā būvniecība” un 
iegūstot iespēju veikt pētījumu vācijā.
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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/

2.1. institūta strUktūrvienības 

2.2. Zinātniskie virZieni

 • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība (prof. v. Jemeļjanovs, asoc. prof. 
J. Malahova).

 • Tehnohgēnās vides risku noteikšana (prof. J. Ieviņš, J. Bērziņš, prof. 
v. Urbāne).

 • elektromagnētisko lauku kā darba vides riska izpēte (zin. asist. I. vilcāne).

2.3. personāls 

1. att. darba un civilās aizsardzības institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

darba un civilās 
aizsardzības institūts

darba un civilās 
aizsardzības 

katedra

tehnogēnās drošības 
konsultatīvais un 
apmācību centrs

tehnogēnās vides 
drošības zinātniskā 

laboratorija

 

Akadēmiskais
personāls

69%

Zinātni apkalpojošais
personāls

19%

Zinātniskais
personāls

12%
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2.4. pētniecības reZUltāti 

2.4.1. līgUmdarbi

 • SIa “Maxima Latvija” zinātniskā pamatojuma izstrāde darba aizsardzī-
bā un civilajā aizsardzībā. Izpildītāji – v. Jemeļjanovs, J. Ieviņš.

 • Novērtēt objekta tehnoloģisko procesu un noteikt siltuma avotus. Iz-
strādāts ekspertīzes slēdziens par objekta tehnoloģisko procesu drošību 
un atbilstību prasībām. Pasūtītājs – aS “Inspecta Latvia”. Izpildītājs – 
v. Jemeļjanovs. 

 • īpašo risku identificēšana noteiktām amatu grupām un slēdziens. 
Pasūtītājs – aS “ventspils grain Terminal”. Izpildītājs – J. Ieviņš.

2.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

pUblikāciJa ZinātniskaJā žUrnālā
1. vilcāne, I., koppel, T., Bartušauskis, J., Urbāne, v., Ieviņš, J., kaļķis, H., 

Roja, Ž. electromagnetic Fields’ exposure to Head, Torso and Limbs in 
office Workplaces. Agronomy Research, 2016, vol. 14, No. 5, pp. 1737–
1744. ISSN 1406-894X.

raksti konferenčU tēžU krāJUmos
2. vilcāne, I., koppel, T., Bartušauskis, J., Urbāne, v., Ieviņš, J., kaļķis, H., 

Roja, Ž. electromagnetic Fields’ exposure to Head, Torso and Limbs 
in office Workplaces. In: 7th International Conference “Biosystems En-
gineering 2016”: Book of abstracts. estonia, Tartu, 12–13  May 2016. 
Tartu: estonian University of Life Sciences, 2016, pp. 117–118. ISBN 
978-9949-536-81-8.

3. Urbāne, v., vilcāne, I., Ieviņš, J. The Influence of the Management Style 
and Reduction of the Psychological Risk Factors in the Company k. In: 
Multidimensional Education & Professional Development Ethical Values: 

2. att. darba un civilās aizsardzības institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2016. gadā.

4

5

1Publikācija zinātniskajā žurnālā

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta
konferenču rakstu krājumos
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2nd Central & eastern european LUMeN International Conference. 
Romania, Targoviste, 17–19 November 2016. Targoviste: Lumen Rese-
arch Center, 2016, pp. 295–296. ISBN 978-973-166-429-3.

4. Urbāne, v., Tambovceva, T., Ieviņš, J. determination of Requirements 
for ventilation System in Manufacturing of electronic Products. In: 
Multidimensional Education & Professional Development Ethical Values. 
Romania, Targoviste, 17–19 November 2016. Targoviste: Lumen Rese-
arch center: 2016, pp. 293–294. ISBN 978-973-166-429-3.

5. Šmitiņš, M., Urbāne, v., Ieviņš, J. Minimization of Physical and Chemical 
Risk Factors in the department of disinfection and Sterilization of 
Medical equipment. In: Multidimensional Education & Professional De-
velopment Ethical ValuesRomania, Targoviste, 17–19 November 2016. 
Targoviste: Lumen Research center, 2016, pp. 257–258. ISBN 978-973-
166-429-3.

6. Roja, Ž., kaļķis, H., Ieviņš, J. ergonomics interventions significance 
in collaboration between Baltic and Nordic region. In: Scientific Con-
ference on Economics and Entrepreneurship SCEE’ 2016. Latvija, Riga, 
28–30 September 2016. Riga: 2016, pp. 176–177. ISBN 978-9934-10-
860-0, ISSN 2256-0866.

raksti pilna teksta konferenčU rakstU krāJUmos
1. koppel, T., Šiškins, a., Haldre, H., Toropovs, N., vilcāne, I., Tint, P. 

Reflection and Transmission Properties of Common Construction 
Materials at 2.4 gHz Frequency. In: The Conference of Environmental 
and Climate Technologies CONECT 2016. Latvija, Riga, 12–14 october 
2016. Riga: 2016, in.-print.

2. Malahova, J., Jemeļjanovs, v., ketners, k. Possibilities of Fire Safe-
ty Improvement in Regional Social Care Institutions. In: Integrated 
and Sustainable Regional Development; Production and Co-opera-
tion in Agriculture: Proceedings of the International Scientific Con-
ference “economic Science for Rural development”. Latvia, Jelgava, 
21–22  april 2016. Jelgava: Latvia University of agriculture, 2016, 
pp.  120–125. ISBN 978-9984-48-224-8, ISSN 1691-3078, e-ISSN 
2255-9930.

3. Malahova, J., Rivza, B., vasiļevska, d. analysis of Fire Safety Systems in 
Regions of Latvia: Possibility of Building New Fire Stations. In: 15th In-
ternational Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: 
Proceedings. vol. 15, Jelgava, 25–27 May 2016. Jelgava: Latvia Universi-
ty of agriculture, 2016, pp. 702–708. ISSN 1691-5976.

4. Ieviņš, J., Malahova, J., ketners, k. Possibilities of Labour Protection 
Improvement in Micro- and Small enterprises. In: Integrated and Sus-
tainable Regional Development; Production and Co-operation in Agricul-
ture: Proceedings of the International Scientific Conference “ economic 
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Science for Rural development”. Latvia, Jelgava, 21–22  april 2016. 
Jelgava: Latvia University of agriculture, 2016, pp. 72–79. ISBN 978-
9984-48-224-8, ISSN 1691-3078, e-ISSN 2255-9930.

2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • 2016. g. aprīlī prof. J. Ieviņš un docents Jānis Bērziņš devās uz Madrides 
komplutensas universitāti, lai apspriestu sadarbības iespējas.

 • 2016. g. decembrī prof. J. Ieviņš piedalījās kā starptautiskais oponents 
Tallinas Tehnoloģiskās universitātes doktorantes Viive Pille promocijas 
darba “development of a Model for the Prevention of Work-Related 
Musculoskeletal disorders in the Upper extremities ” aizstāvēšanā.

 • 2016. g. oktobrī un decembrī zin. asistente Inese vilcāne devās uz Talli-
nas Tehnoloģisko universitāti Igaunijā, lai apspriestu zinātniski pētnie-
cisko sadarbību darba aizsardzības jautājumos un elektromagnētiskā 
lauka pētījumos.

 • 2016. g. zin. asistente I. vilcāne piedalījās kopīgos pētījumos sadarbībā 
ar Tallinas vides veselības un drošības institūtu un Somijas uzņēmu-
mu SIa “Sustainable Mobile”. Pētniecības jomas  – elektromagnētiskā 
lauka izpēte, darba vietu apsekošana, elektromagnētiskā lauka riska 
pārvaldība dažāda veida objektos un dažādu gadījumu analīze, eksperi-
mentālais pētījums par elektromagnētiskā lauka ietekmi uz sirds ritma 
izmaiņām “heart rate variability”. 

2.6. infrastrUktūra

darba un civilās aizsardzības institūta zinātniskās laboratorijas pētī-
jumu virzienu papildināšanai iegādātas elektromagnētiskā lauka iekārtas 
 eksperimentu veikšanai: 

 • Me3830B Low Frequency Analyser; mērījumu diapazons: 1–1999  nT, 
0,1–1999 v/m; frekvences diapazons: 16 Hz – 100 kHz.

 • 480836: RF eMF Strength Meter; mērījumu diapazons: 1  µW/m2 – 
30,93 W/m2; frekvences diapazons: 50 MHz – 3,5 gHz; triaksiālā mē-
rīšanas zonde.

2.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

komercializēti šādi pakalpojumi:
 • elektrodrošības sistēma. doc. v. Ziemelis.
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 • Ugunsdrošības un aizsardzības sistēma. doc. v. Ziemelis, prof. v. Jemeļ-
janovs, doc. M. Ziemelis, asoc. prof. Jeļena Malahova. 

 • darba aizsardzības un drošības organizācija. doc. v.  Ziemelis, doc. 
M. Ziemelis, prof. v. Jemeļjanovs.

2.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • 2016. g. septembrī RTU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 
darba un civilās aizsardzības institūta darbinieki organizēja apakšsek-
ciju “Tehnogēnās vides drošība”, kā arī uzstājās ar prezentācijām.

 • Pasākumā “RTU Studentu parlamenta gada balva 2015” lekt. J. Barta-
šauskis uzvarēja nominācijā “gada aktīvākais mācībspēks”.

 • Prof. J. Ieviņš – LZP eksperts vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības 
apakšnozarē.

 • Prof. v. Urbāne – LZP eksperte vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības 
apakšnozarē.

 • asoc. prof. J. Malahova – LZP eksperte vides zinātnes nozarē, vides pār-
valdības apakšnozarē; augstākās izglītības kvalitātes aģentūras eksperte.

 • Prof. v. Jemeļjanovs – LZP eksperts vides zinātnes nozarē, ugunsdrošī-
bas un civilās aizsardzības apakšnozarē; LaTak eksperts; Latvijas elek-
troenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas konsultants. 

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/ 

3.1. institūta strUktūrvienības 

ražošanas kvalitātes 
institūts (rki)

kvalitātes 
tehnoloģiju 

katedra

kvalitātes  
pilnveides, pētījumu 

un mācību centrs
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3.2. Zinātniskie virZieni

 • Sistēmu, tehnoloģiju un procesu kvalitāte (prof. J. Mazais, doktorants 
I. Meiers-Meiris).

 • Izglītības kvalitāte, biznesa ētika, sociālā atbildība, procesu vadība un 
tirgus uzraudzība (prof. I.  Lapiņa, doktorante T. ņikitina, doktorante 
S. Mjakuškina).

 • Izglītības kvalitāte, intelektuālais kapitāls un cilvēkkapitāls (prof. I. La-
piņa, pētniece o. Lentjušenkova, pētniece J. Janauska).

 • Mērījumu precizitāte/nenoteiktība un atbilstības novērtēšana (asoc. 
prof. J. Miķelsons, pētniece R. Liepiņa).

 • Integrētās vadības sistēmas (vad. pētniece I. Mežinska).

3.3. personāls 

1. 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 fi-
nanšu 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”).

 • Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (ka2) “Sadarbība ino-
vācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības 

 

Akadēmiskais
personāls

33%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

32%

Zinātniskais
personāls

35%
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projekts Nr. 2014-1-МК01-КА203-000275 “Innovative strategic part-
nership for european higher education” (“Inovatīva stratēģiskā partne-
rība augstākajai izglītībai eiropā”).

3.4.2. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Lentjušenkova, o., Lapiņa, I. The Transformation of the organization’s 
Intellectual Capital: from Resource to Capital. Journal of Intellectual Ca-
pital, 2016, vol. 17, Iss. 4, pp. 610–631. ISSN 1469-1930, doI: 10.1108/
JIC-03-2016-0031.

2. Lapiņa, I., Roga, R., Müürsepp, P. Quality of Higher education: Inter-
national Students’ Satisfaction and Learning experience. International 
Journal of Quality and Service Sciences, 2016, vol. 8, Iss. 3, pp. 263–278. 
ISSN 1756-669X, doI: 10.1108/IJQSS-04-2016-0029.

3. Meiers-Meiris, I., Mazais, J., Lapiņa, I. effect of Management System 
Integration on Company Performance in energy Industry of Latvia. 
In: Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS International Conference on 
Quality and Service Sciences, Italy, Rome, 21–23 September 2016. Lund: 
Lund University Library Press, 2016, pp. 678–686. ISBN 978-91-7623-
086-2.

4. kavosa, M., Lapiņa, I. Certification of Persons: an Important Con-
formity assessment Procedure. In: 21st International Scientific Con-
ference “Economics and Management” (ICEM 2016): Proceedings of 
Selected Papers, the Czech Republic, Brno, 19–20  May 2016. Brno: 
Brno University of Technology, 2016, pp. 294–300. lpp. ISBN 978-80-
214-5413-2.

5. kavosa, M., Lapiņa, I., Briņķis, k. The evaluation of Certification in 
the Field of energy Construction in Latvia. In: Proceedings of the 19th 
QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Scien-
ces, Italy, Rome, 21–23 September 2016. Lund: Lund University Library 
Press, 2016, pp. 972–988. ISBN 978-91-7623-086-2.

6. Lentjušenkova, o., Titko, J., Lapiņa, I. Intellectual Capital Investments: 
analysis of the Predicted outcomes. In: 21st International Scientific 
Conference “Economics and Management” (ICEM 2016): Proceedings of 

2. att. ražošanas kvalitātes institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

2

6

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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Selected Papers, the Czech Republic, Brno, 19–20 May 2016. Brno: Brno 
University of Technology, 2016, pp. 94–101. ISBN 978-80-214-5413-2.

7. Straujuma, a., ozoliņš, M., Lapiņa, I., gaile-Sarkane, e., Stensaker, B. 
The Role of Regulatory Compliance governance in Strategic Manage-
ment of Higher education and Research Institutions. In: Proceedings of 
the 19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service 
Sciences, Itālija, Rome, 21–23 September 2016. Lund: Lund University 
Library Press, 2016, pp. 128–141. ISBN 978-91-7623-086-2.

3.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

Prof. J. Mazais –
 • Latvijas akreditācijas biroja akreditācijas komisijas priekšsēdētājs;
 • RTU pārstāvis Latvijas valsts Standarta standartizācijas tehniskajā ko-

mitejā LvS/STk/10 “kvalitātes vadība un kvalitātes nodrošināšana”, 
LvS/STk/10 priekšsēdētāja vietnieks;

 • starptautiskā zinātniskā žurnāla “Research on enterprise in Modern 
economy” (gdaņskas Tehnoloģiju universitāte) redkolēģijas loceklis;

 • starptautiskā zinātniskā žurnāla “Journal for Sustainable development” 
(Skopje, bijusī dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) redkolēģijas lo-
ceklis.

Prof. I. Lapiņa –
 • recenzente starptautiskā zinātnisko rakstu žurnālā “Total Quality Ma-

nagement & Business excellence” Zviedrija; indeksēts Scopus un Web 
of Science datubāzē;

 • recenzente starptautiskā zinātnisko rakstu žurnālā “International 
Journal of Quality and Service Sciences”; indeksēts Scopus datubāzē;

 • IevF pārstāve “Principles of Responsible Management education 
(PRMe)” aNo iniciatīva, aSv;

 • IevF pārstāve “International association for Management develop-
ment in dynamic Societies (CeeMaN)” Slovēnija;

 • RkI pārstāve amerikas kvalitātes biedrībā (American Society for Quali-
ty – aSQ);

 • “International Scientific Conference economics and Management 
(ICeM)” 21. konferences ICEM-2016 organizācijas komitejas locekle 
un rakstu recenzente;

 • SIa “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizā-
cijas biroja Standartizācijas tehnisko komiteju LvS/STk/10 “kvalitātes 
vadība un kvalitātes nodrošināšana” un LvS/STk/49 “Terminoloģijas 
izstrāde un saskaņošana” locekle.



204 

asoc. prof. J. Miķelsons –
 • eksperts eiropas Savienības tehniskās palīdzības “eiropeaid” pro-

grammas projektā “Support to Quality Infrastructure in the Republic 
of Belarus – Food Safety” Baltkrievija.

doktorante S. Mjakuškina –
 • pārstāvēja Latvijas tirgus uzraudzības iestādi – Patērētāju tiesību aizsar-

dzības centru vairākās adCo (administratīvā sadarbības starp eiropas 
Savienības tirgus uzraudzības iestādēm) darba grupās;

 • piedalījās vairākās profesionālas pieredzes apmaiņas vizītēs ar mērķi 
iegūt informāciju par tirgus uzraudzības organizēšanu un īstenošanu 
dažādās jomās citās eS dalībvalstīs.

Pr. doc. J. Pildavs –
 • nolasīja ziņojumu (pēc Mazais, J., Pildavs, J., Janauska, J. “Studiju prog-

rammu pilnveide izmantojot kvalitātes funkciju izvērsuma metodi”) 
9.  ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Biznesa ilgtspējas 
izaicinājumi digitālajā laikmetā” (aSBBMC) Banku augstskolā, 21.–23. 
aprīlis, Rīga. 

3.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Ražošanas kvalitātes institūta pētniecības virzieni ir kvalitātes tehno-
loģijas, sistēmas, procesu vadība, risku un atbilstības novērtēšana, un tie ir 
cieši saistīti ar institūtā īstenotajām studiju programmām – bakalaura, ma-
ģistra un doktora studiju līmenī. kvalitātes vadība ir daļa no vadības pro-
cesa ikvienā mūsdienīgā organizācijā, kuru izmantojot tiek sekmēta klientu 
apmierinātības paaugstināšanās, kas organizācijai ilgtermiņā nodrošina 
panākumus un efektīvu un lietderīgu darbību, tādēļ šīs jomas pētījumi ir 
integrēti multidisciplināros starpnozaru pētījumos. Pateicoties nepārtrauk-
tai 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 
aktualizē darba tirgus pētījumi un konsultācijas ar darba devējiem un prak-
tizējošiem 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, nepārtrauktas pilnveides tehnoloģiju, risku un atbilstības novērtē-
šanas aktuālos jautājumus.

Studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst, regulāri strādājot ar litera-
tūru, dažādām zinātniskām datubāzēm un interneta resursiem, lai sekmīgi 
izstrādātu studiju darbus, prakses atskaiti un noslēguma darbu. Noslēguma 
darbs ir nopietns pētījums, kuru izstrādā kā lietderīgu aktuālas problēmas 
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risinājumu, balstoties uz pētījumu konkrētā uzņēmumā vai jomā. Pētniecis-
kā darba rezultātus studenti prezentē studentu konferencēs.

2016.  gadā 19. starptautiskajā QMod konferencē Romā ar ziņojumu 
“Pārvaldības sistēmu integrēšanas ietekme uz Latvijas enerģētikas nozares 
uzņēmumu darbību” piedalījās RkI doktorants I. Meiers-Meiris.

Maģistra programmas studente Maija kavosa prakses laikā energobūv-
nieku sertificēšanas institūcijā veica kvalitātes vadības sistēmas sakārtošanu 
atbilstoši ISo/IeC 17024 standarta prasībām, pielietojot studiju laikā iegū-
tās zināšanas. veicot sertificēto būvspeciālistu aptauju, tika noskaidrotas 
sertificēto būvspeciālistu vēlmes attiecībā uz sertificēšanas pakalpojumu, 
un iegūtie rezultāti izmantoti, lai uzlabotu sertificēšanas institūcijas snie-
gumu un paaugstinātu klientu apmierinātības rādītājus. Tika arī uzsākta 
sadarbības veidošana ar pārējām personu sertificēšanas institūcijām, pār-
ņemot labo praksi un šobrīd strādājot pie tā, lai Latvijā izveidotu vienotu 
energobūvnieku sertificēšanas kārtību un normatīvo aktu izstrādes procesā 
nodrošinātu arī sertificēto būvspeciālistu interešu pārstāvniecību.

2016. gadā 57. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē pie-
dalījās 18 studenti – 13 maģistra un 5 bakalaura līmeņa studenti, prezen-
tējot savu pētījumu rezultātus kvalitātes vadības sistēmu pilnveidē, procesu 
vadības pilnveidē, klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidē ražošanas, pa-
kalpojumu sniegšanas un sertifikācijas uzņēmumos un dažādās svarīgās 
tautsaimniecības nozarēs, piemēram: 

 • risku novērtēšanā – “Risku vadība dzelzsbetona konstrukciju ražošanas 
uzņēmumā’”; 

 • procesu pilnveidē un klientu apmierinātības paaugstināšanā pakalpoju-
mu uzņēmumos – “Loģistikas procesa pilnveide aS “delta Lv”; “Pasa-
žieru apkalpošanas procesa pilnveide vaS “Starptautiskā lidosta Rīga””; 
“IT pakalpojumu incidentu pārvaldības procesa pilnveide”;  “Bērza 
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.
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 koksnes saplākšņa ražošanas procesu pilnveide rūpnīcā “Furnieris””; 
“aS “Latvijas Finieris” rūpnīcas “Lignums” ražošanas procesa pilnveide”;

 • kvalitātes sistēmu pilnveidē – “SIa “Incolab Services Latvia” kvalitā-
tes vadības sistēmas pilnveide”; “kvalitātes vadības sistēmas izveide 
SIa “altonika eMS””; “SIa “Skonto Plan Ltd” kvalitātes vadības sistēmas 
pilnveide”; “kvalitātes sistēmas pilnveide mēbeļu ražošanas uzņēmu-
mā”; “kvalitātes vadības sistēmas pilnveide inspicēšanas uzņēmumā”;

 • atbilstības novērtēšanā – “energobūvnieku sertificēšanas procesa piln-
veide Leea SpecSC”.

RTU 57. SZTk apbalvotie darbi:
 • Maija kavosa “energobūvnieku sertificēšanas procesa novērtējums”.
 • Inna Mina “Risku vadības izstrāde dzelzsbetona konstrukciju ražoša-

nas uzņēmumā”.

3.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

Prof. Jānis Mazais 2016.  gadā piedalījās Latvijas valsts Standarta Stan-
dartizācijas tehniskās komitejas LvS/STk/10 “kvalitātes vadība un kvali-
tātes nodrošināšana” darba grupā, kura izstrādāja un nodeva publicēšanai 
jauno standartu LvS eN ISo 9000:2015 un LvS eN ISo 9001:2015 versiju 
tulkojumus latviešu valodā.

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 

starptautisko 
ekonomisko sakaru un 

muitas institūts
(sesmi)

starptautisko 
ekonomisko sakaru, 

transporta ekonomikas 
un loģistikas katedra

muitas un  
nodokļu katedra
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4.2. Zinātniskie virZieni

 • Muitas darbības un organizācijas pilnveidošanas problēmas (prof. 
a. krastiņš).

 • Makroekonomisko procesu un ārējās ekonomiskās darbības modelēša-
na (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 uzla-

bošana (prof. a. krastiņš).
 • Nodokļu administrācijas organizācija un darbības efektivitāte, politi-

kas un administrēšanas problēmas un to pilnveidošanas iespējas (doc. 
M. Jurušs).

 • Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā un nodokļu kontroles pilnveido-
šanas problēmas (doc. M. Jurušs).

 • Muitas un nodokļu administrāciju organizācija un darbības efektivitāte 
(doc. a. Čevers).

 • Uzņēmējdarbības un tautsaimniecisko nozaru attīstības sistēmdinami-
kas modeļu izstrāde (asoc. prof. v. Skribans).

 • Multisektorālo makroekonomisko modeļu izstrāde (doc. a. auziņa).
 • Makroekonometrisko modeļu izstrāde un lietošana (doc. v. ozoliņa).

4.3. personāls

1. att. starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

. 

Akadēmiskais
personāls

60%

Zinātni apkalpojošais
personāls

27%

Zinātnes tehniskais
personāls

7%

Zinātniskais
personāls

6%



208 

4.4. pētniecības reZUltāti 

4.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • “Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt 
priekšlikumus tās stiprināšanai”, valsts pētījumu programma 5.2. eko-
SoC-Lv, projekts 5.2.1., IZM reģistrācijas Nr. 02.2-09/13 (3. etaps).

 • Projekts (PvS Id 1984) “eiropas Savienības robežu pārvaldības pro-
gramma 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

 • “kāda ir bijusi ekonomikas embargo un krievijas rubļa krituma ietek-
me uz Latvijas tautsaimniecību”, līgums ar SIa Izdevniecība “dienas 
bizness”, līguma Nr. 16/RB.

 • Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “Šveices 
pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojekts “Piegāžu ķēžu drošība”, Lat-
vijas–Šveices sadarbības programma, Nr. 1.3-2/12.

 • Pētījuma sagatavošana par tabakas izstrādājumiem piemērojamā akcī-
zes nodokļa optimālo politiku, Nr. L8105.

 • Tabakas izstrādājumu izvietojuma aizlieguma izvērtējums, LTa.

4.4.3. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Balodis, M., Skribans, v., Ivanova, P. development of a System dyna-
mics Model for evaluation of the Impact of Integration of Renewable 
energy Sources on the operational efficiency of energy Supply Faci-
lities. Theoretical Background. Economics and Business, vol. 28, 2016, 
pp. 4–12. ISSN 2256-0386, e-ISSN 2256-0394, doI:10.1515/eb-2016-
0001.

2. griķe, k., Lapiņa, I. Concept of organizational Culture: develop-
ment and Related aspects. In: Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS 
International Conference on Quality and Service Sciences, Italy, Rome, 
21–23  September 2016. Lund: Lund University Library Press, 2016, 
pp. 891–899. ISBN 978-91-7623-086-2.

3. gromule, v., Yatskiv, I., Pēpulis, J. Safety and Security of Passenger Ter-
minal: the case study of Riga International Coach Terminal. Rīga, Lat-
vija: Transporta un sakaru institūts, 2016, pp. 34–34. ISBN 978-9984-
818-82-5, e-ISBN 978-9984-818-58-0.

4. Hudenko, J., Ribakova, N., Počs, R. Cost that is directly Incurred as 
a Result of operating the Train Service on the 1520 mm Rail with 
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Primarily Freight Transportation. Transportation Research Procedia, 
2016, vol.  14, pp.  1914–1922. ISSN 2352-1465, doI:  10.1016/j.tr-
pro.2016.05.158.

5. Jankova, L., Jurgelāne, I., auziņa, a. europen Union Cohesion Policy. 
In: Integrated and Sustainable Regional Development. Production and 
Co-operation in Agriculture. Proceedings of the International Scientific 
Conference “economic Science for Rural development”. No. 42, Latvia, 
Jelgava, 21–22 april 2016. Jelgava: 2016, pp. 79–85. ISBN 978-9984-48-
224-8, ISSN 1691-3078, e-ISSN 2255-9930.

6. Jurgelāne, I., grizāne, T., Jankova, L. Role of University Lifelong Lear-
ning Process Implementation. In: Research for Rural Development 2016: 
Annual 22nd International Scientific Conference Proceedings. vol. 2, Lat-
via, Jelgava, 18–20 May 2016. Jelgava: 2016, pp. 246–254. ISSN 1691-
4031, e-ISSN 2255-923X.

7. Jurušs, M., kūma, e. BePS: Impact of International Tax Measures on 
Business environment in Latvia. In: XVII International Scientific Confe-
rence “Competitive Enterprises in a Competitive Country”, Latvia, Riga, 
31–31 March 2016. Riga: Turiba University, 2016, pp. 104–112. ISSN 
1691-6069. 

8. Jurušs, M., Landmane, L., Ivanova, a. Infrastructure Funding for Sus-
tainable development of Railway Transport in Latvia. Acta Prosperita-
tis, 2016, No. 7, pp. 75–88. ISSN 1691-6077. 

9. Jurušs, M., Seile, e. application of Loss Rates for Petroleum Products 
due to Natural Wastage in Customs Procedures. Procedia Engineering, 
2016, vol.  178, pp.  377–383. ISSN 1877-7058, doI:10.1016/j.pro-
eng.2017.01.069.

10. Jurušs, M., Seile, e. Impact of Introducing Unhealthy Products excise 
duty on Cross Border Trade and gain of Low-Income Persons. In: New 
Dimensions in the Development of Society. Marketing and Sustainable 
Consumption. Finance and Taxes. Proceedings of the International 
Scientific Conference “economic Science for Rural development”. Lat-
via, Jelgava, 21–22 april 2016. Jelgava: LLU eSaF, 2016, pp. 266–273. 
ISBN 978-9984-48-255-5, ISSN 1691-3078, e-ISSN 2255-9930.

11. kliedere, e., Jurgelāne, I. The Role of digitized Services to Improve 
International activities of Banks. In: Research for Rural Development 
2016: Annual 22nd International Scientific Conference Proceedings. 
vol.  1, Latvia, Jelgava, 18–20 May 2016. Jelgava: 2016, pp.  261–268. 
ISSN 1691-4031, e-ISSN 2255-923X.

12. ozoliņa, v. value added exports and Competitiveness in the Bal-
tic States. 9th International Scientific Conference Business and Mana-
gement 2016, vol. I, II, Lithuania, vilnius, 12–13  May 2016.  vilnius: 
2016, pp.  1–10. e-ISBN 978-609-457-921-9, e-ISSN 2029-929X, 
doI: 10.3846/bm.2016.51.
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13. Patļins, P. efficient Transportation in Cities and Perishable goods Se-
condary Packaging. In: 15th International Scientific Conference “Engi-
neering for Rural Development”. Proceedings. vol. 15, Latvia, Jelgava, 
25–27 May 2016. Jelgava: 2016, pp. 1395–1401. ISSN 1691-5976.

14. Patļins, P., Počs, R. Secondary and Tertiary Packaging Improvement 
opportunities into Logistics Processes. In: Proceedings of 13th interna-
tional Conference of Industrial Logistics. Poland, Zakopane, 28 Septem-
ber – 1 october 2016. Zakopane: 2016, pp. 209–216. 

15. Patļins, P., Počs, R. Small Shipment delivery’s Quality Improvement in 
Cities with Unstable Traffic. In: 30th European Conference on Model-
ling and Simulation, ECMS 2016. Proceedings. germany, Regensburg, 
31–3 May 2016. Regensburg: european Council for Modelling and Si-
mulation, 2016, pp. 211–216. ISBN 978-0-9932440-2-5.

16. Pētersone, M., ketners, k., Laurinavičius, a. Improvement of Customs 
and Tax authorities’ Performance. Public Policy and Administration, 
2016, vol. 15, No. 4, pp. 591–607. ISSN 1648-2603, e-ISSN 2029-2872, 
doI: 10.13165/vPa-16-15-4-06.

17. Pētersone, M., krastiņš, a., ketners, k. Implementation of Lifelong 
Learning for Improving Customs education System in Latvia and the 
World. International Journal of Education and Learning Systems, 2016, 
vol. 1, pp. 27–36. ISSN 2367-8933.

18. Pētersone, M., krastiņš, a., ketners, k. In-Service Training System 
organization Improvement at Customs administrations. In: Eurasian 
Studies in Business and Economics. vol. 1. Cham: Springer International 
Publishing, 2016, pp. 201–216. ISBN 978-3-319-27569-7, e-ISBN 978-
3-319-27570-3, doI: 10.1007/978-3-319-27570-3_17.

19. Počs, R., ozoliņa, v. Latvijas ekonomikas konkurētspējas izpētes instru-
mentārijs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis. a daļa. Sociālās un 
humanitārās zinātnes, 2016, 70. sēj., Nr. 3, 10.–19. lpp. ISSN 1407-0081.

2. att. starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

1

1

2

4

6

Promocijas darbs

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācija zinātnisko rakstu krājumā
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20. Skribans, v., Balodis, M. development of the Latvian energy Sector 
Competitiveness System dynamic Model. In: The 9th International 
Scientific Conference “Business and Management 2016”, Lithuania, 
 vilnius, 12–13 May 2016. vilnius: vilnius gediminas Technical Uni-
versity, 2016, pp. 1–10. e-ISBN 978-609-457-921-9, e-ISSN 2029-929X, 
doI:10.3846/bm.2016.12.

4.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtam (SeSMI) ir cie-
ša sadarbība ar vairākām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 2011. gadā ir 
uzsākta starptautiska studentu apmaiņa prakses organizēšanai. atbilstoši 
sadarbības līgumam starp RTU un Sanktpēterburgas Informācijas tehno-
loģiju, mehānikas un optikas universitāti (krievija) 2013. gada aprīlī noti-
ka 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 akadēmi-
jas Ziemeļrietumu vadības institūtu. Sadarbības līguma ietvaros ir sniegta 
metodiskā palīdzība, lai šīs mācību iestādes muitnieku studiju programmas 
tiktu pārstrādātas atbilstoši Pasaules Muitas organizācijas (PMo) standar-
tiem un tiktu atbilstoši akreditētas. Minētā akadēmija profesoru a.v. kras-
tiņu ir ievēlējusi par goda doktoru.

INFORUM (the Interindustry Forecasting Project at the University of 
Maryland) grupa ir 1967. gadā aSv Merilendas Universitātē izveidots 
projekts, kas saistīts ar makroekonomisko un multisektorālo modeļu izs-
trādi un izmantošanu dažādos pētījumos. Laika gaitā projektā ir iesaistī-
jušies arī zinātnieki no daudzām citām valstīm, to skaitā no Latvijas. RTU 
pētnieki projektā iesaistījās pēc tam, kad apmeklēja ekonomikas minis-
trijas 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 iepazīstina pārējos ar saviem pētījumiem. Pēc konferences tiek 
izdots arī rakstu krājums, kurā tiek publicēti arī RTU pētnieku raksti. 
Pārējā laikā norisinās pieredzes apmaiņa multisektorālo modeļu veido-
šanas 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. Rīga, RTU Izdevniecība, 2013. 191 lpp.).
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Muitas un nodokļu katedras sadarbība ar ārvalstu augstskolām ir no-
stiprināta ar sadarbības līgumiem (pēdējos divos gados noslēgti vai atjau-
noti). Tie paredz studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru 
piesaisti nodarbību vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā, sadarbību 
zinātniski pētnieciskos projektos, mācību grāmatu un mācību metodisko 
materiālu izstrādāšanā u.c.:

 • 2008. gada martā tika sagatavots un aprīlī parakstīts sadarbības līgums 
ar Maķedonijas Skopjes Universitātes ekonomikas fakultāti (Faculty of 
Economics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Ma-
cedonia).

 • 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 
International Business and Law, St. Petersburg State University of Infor-
mation Technologies, Mechanics and Optics (IMBIP), Russia).

 • Notiek sadarbība ar Baltkrievijas Tehnisko universitāti (RTU un BTU 
sadarbības līguma ietvaros).

 • 2011. gada 11. aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar krievijas Muitas 
akadēmiju.

 • 2013. gada decembrī profesors a. v. krastiņš BOMCA-8 (Border Ma-
nagement Programme in Central Asia) ietvaros organizēja piecu Cen-
trālāzijas valstu robežsardzes un muitas dienestu vadošo ekspertu ap-
mācības Somijas–krievijas robežkontroles punktos un Somijas muitā, 
kā arī Centrālāzijas valstu robeždrošības koordinācijas padomes sēdi 
Helsinkos.

 • kopš 2014. gada SeSMI speciālisti kā eksperti piedalījās Ženēvas bru-
ņoto spēku demokrātiskās kontroles centra (Latvija ir šīs organizācijas 
dalībvalsts) finansētajā projektā vidusāzijā, tajā skaitā “Cīņa pret ko-
rupciju kirgizstānas robeždrošības dienestos”. 

 • 2014. gada 28. maijā noslēgts sadarbības līgums ar Uzbekistānas aug-
stāko militāro muitas institūtu muitas izglītības jomā. Memorandu 
parakstīja RTU rektors akadēmiķis L.  Ribickis un SeSMI direktors 
profesors a. v. krastiņš valsts prezidenta vizītes laikā Uzbekistānā. Sa-
darbības memorands paredz savstarpējo sadarbību studiju un zinātnis-
kajā jomā, tostarp stažēšanos, kopīgu konferenču, simpoziju, tikšanos 
rīkošanu, savstarpēju studiju materiālu izveidi, publikāciju, mācību un 
zinātnisko materiālu, metodiskās literatūras, kā arī mācībspēku apmai-
ņu, kas paredz abpusēju dalīšanos pieredzē par mūsdienu izglītības un 
zinātnes metodēm muitas jomā.

 • 2014. gada jūlijā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu 
shēmā “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” veiksmīgi īstenoti divi pro-
jekti “Piegāžu ķēžu drošība”. 
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Projektu mērķis bija nodrošināt augstu apmācību kvalitāti studiju 
priekšmetā “Starptautisko piegāžu ķēžu drošība”, tādēļ studiju procesā tika 
piesaistīts viens no pasaules vadošajiem starptautisko piegāžu ķēžu drošības 
ekspertiem – Šveices pārrobežu pētniecības asociācijas (Cross-border Rese-
arch Association – CBRA) vadošais pētnieks, zinātņu doktors Juha Hintsa. 

RTU Muitas un nodokļu katedras mācībspēki aktīvi piedalās starptau-
tiskās programmās gan kā vadītāji, gan kā izpildītāji, gan arī kā eksperti. kā 
nozīmīgāko var atzīmēt piedalīšanos tādu valstu muitnieku apmācībā kā 
Ruanda, Uganda, Nepāla, un vēl tiek sniegta konsultatīvā palīdzība Ukrai-
nai, Baltkrievijai un gruzijai. kā sadarbības partneri jāatzīmē Nīderlandes 
Starptautiskais fiskālās dokumentācijas birojs (IBFD), aSv kalifornijas 
Laurensa Livermūras laboratorija, ek, PMo u.c.

vēl SeSMI sadarbojas ar
 • Latvijas Republikas ekonomikas ministriju,
 • Latvijas Republikas Finanšu ministriju,
 • valsts ieņēmumu dienestu,
 • Latvijas Loģistikas asociāciju,
 • Latvijas Nacionālo kravas ekspeditoru asociāciju,
 • Pasaules Muitas organizāciju – PMo (World Customs Organization – 

WCO),
 • Baltijas Menedžmenta attīstības asociāciju (Baltic Management Deve-

lopment Association – BMDA),
 • PMo programmu PICARD (Partnership in Customs Academic Reseach 

and Development),
 • administrācijas akadēmijas Ziemeļrietumu vadības institūtu,
 • Centrāleiropas un austrumeiropas vadības attīstības asociāciju 

(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 
(PMo) 2005. gadā noslēgusi sadarbības līgumu “Par universitātes un muitas 
sadarbību, lai nodrošinātu pasaules līmeni izglītībā un kvalifikācijas celša-
nā, 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 tika atzītas par 
pilnībā atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, 
kurus 2009. gadā Pasaules Muitas organizācijas Padomes sēdē apstipri-
nāja 177  tās dalībvalstis. Par to ir saņemts atbilstošs PMo sertifikāts. Šis 
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sertifikāts dod tiesības lietot PMo logotipu uz RTU Muitas un nodokļu ka-
tedras sagatavotajām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, kā arī vien-
laikus ar augstākās izglītības diplomu pasniegt PMo un RTU sertifikātu 
par programmas atbilstību pasaules līmenim.

Muitas un nodokļu katedras vadītājs profesors aivars vilnis kras-
tiņš un katedras 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 sa-
darbību starp PMo dalībvalstu muitām un akadēmiskajām institūcijām un 
izveidotu muitas izglītības 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 
bakalaura un maģistra 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 kon-
ferences organizēšanā (Meksikā) 2014. gada septembrī.

2010. gada janvārī EK TAXUD izveidoja darba grupu vienotu muitnie-
ku studiju programmu izveidošanai bakalaura un maģistra līmenī visām 
eS dalībvalstīm. Šīs darba grupas sastāvā no RTU iekļauts tikai profesors 
a. v. krastiņš un katedras ārzemju konsultants J. E. Jansson.

Profesors a. v. krastiņš ir PMo Muitu kapacitātes direktorāta loceklis 
(Brisele), kā arī PMo programmas PICARD konferenču organizācijas ko-
mitejas loceklis – Brisele (2006.  g., 2007.  g.), Šanhaja (2008. g.), kostarika 
(2009. g.), abū dabī (2010. g.), Ženēva (2011. g.), Marakeša (2012. g.), Sankt-
pēterburga (2013. g.) un Meksika (2014. g.).

2014./2015.  m.  g. Muitas un nodokļu katedra organizēja vidusskolu 
ekonomikas priekšmeta skolotāju apmācību muitas, nodokļu un loģistikas 
jautājumos. Mācības aptvēra skolotājus no Jelgavas, dobeles, Bauskas, val-
mieras, Cēsīm u.c. pilsētām.

SeSMI studentiem ir iespēja iesaistīties institūta īstenotajos projektos. 
Piemēram, valsts pētniecības programmā ekoSoC-Lv pirmajos trīs pos-
mos bija iesaistīti 2 doktoranti (Māris Balodis savu promocijas darbu aiz-
stāvēja 2016.  gadā) un 2 maģistrantūras studenti, kas pētījumu rezultātus 
iekļāva savos maģistra darbos, kuri sekmīgi tika aizstāvēti.

kopš 2013. gada SeSTeLk katru semestri organizē Studentu zinātnisko 
konferenci, kuras sekcijas 2015. un 2016. gadā tika iekļautas RTU studentu 
zinātniskajā un tehniskajā konferencē. dalība konferencē dod iespēju stu-
dentiem prezentēt savus bakalaura dabu un maģistra darbu pētījumu rezul-
tātus un diskutēt par tiem. Studentu iesniegtās tēzes, kas atbilst noteiktajām 
prasībām, tiek publicētas tēžu krājumā “Starptautisko ekonomisko sakaru, 
transporta un loģistikas aktuālās problēmas”.
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Tiek rīkota studentu zinātniskā konference muitas un nodokļu 
jautājumos.

Ir notikušas arī vairākas vieslekcijas ar vadošiem Latvijas un ārzemju ek-
spertiem, tostarp:

 • 29.09.2016.–01.10.2016. Saidodils guļjamovs (Saidodil Gulyamov), 
Uzbekistānas augstākā militārā muitas institūta apmācību un kvalifi-
kācijas paaugstināšanas fakultātes dekāns, vieslekcijas tēma “Muitas li-
kumdošanas attīstība Uzbekistānas Republikā. Jaunais muitas kodekss”.

 • 29.09.2016.–01.10.2016. eldors Razakovs (Eldor Razzakov), Uzbekistā-
nas augstākais militārais muitas institūts, vieslekcijas tēma “Mūsdienī-
gu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojums Uzbekistā-
nas Republikas muitas iestādēs”.

 • 03.10.2016. Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas valsts sekretāra viet-
nieks muitas, nodokļu un grāmatvedības jautājumos, vieslekcija par 
nodokļu atvieglojumiem.

 • 22.–24.11.2016. Baidulda Šalabajevs (Baidulda Shalabayev), kazahstā-
nas muitas mācību centra (Kazakhstan Customs Training Centre) va-
dītājs, vieslekcijas tēma “Mūsdienīgu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju pielietojums kazahstānas muitas iestādēs”.

 • 22.–24.11.2016. aižana Žatkanbajeva (Aizhan Zhatkanbayeva) “al-Fa-
rabi” kazahstānas Nacionālās universitātes (“Al-Farabi” Kazakh Natio-
nal University) Muitas, finanšu un vides tiesību katedras vadītāja, vies-
lekcijas tēma “kazahstānas muitas dienesta attīstības vēsture”.

 • 24.–29.11.2016. kuljaša N. aidarhanova (Kulyash Aydarhanova), ka-
zahstānas universitātes “Narxoz” docente, vieslekcijas tēma “kazahstā-
nas muitas dienesta attīstības vēsture”.

 • 06.–08.12.2016. Narinkula Tagainazara kizija (Narynkul Tagaina-
zar Kyzy), kirgizstānas valsts muitas dienesta (State Customs Service) 
 eksperte, vieslekcijas tēma “Radiācijas kontroles sistēma robežkontro-
les punktos kirgizstānā”.

 • 06.–08.12.2016. Merima Šaršenova (Meerim Sharshenova), kirgizstā-
nas valsts muitas dienesta (State Customs Service) eksperte.

4.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • 2016. gadā valsts pētījumu programma 5.2. ekoSoC-Lv saņēma 
starptautisko vērtējumu. Projektam 5.2.1. “Izpētīt Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai” 
šis vērtējums bija pozitīvs.

 • valsts pētījumu programmas ekoSoC-Lv ietvaros 2016. gadā tika 
veiktas vairākas nozīmīgas aktivitātes. SeSMI vadošie pētnieki prezen-
tēja 5.2.1. projekta rezultātus 9. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
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“Business and Management” Lietuvā, 24.  INFoRUM pasaules konfe-
rencē vācijā, RTU 57. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā, kā 
arī ekoSoC-Lv forumā, kurā prof. R. Počs iepazīstināja auditoriju ar 
projektā paveikto un piedalījās kā eksperts paneļdiskusijā.

 • 2016. gadā svarīgākais zinātnisko pētījumu virziens ir problēmas, kas 
saistītas ar ekonomisko drošību. Šim nolūkam ir noslēgts līgums ar ek 
par piedalīšanos starptautiskajā projektā BoMCa-9 (“Border Manage-
ment in Central asian Countries”, 2015.–2018. g.).

 • Ir noslēgts konsorcija līgums Nr. 03000-3.2.2/22. ar Latvijas valsts 
robežsardzi, Lietuvas Muitas departamentu un International Centre 
for Migration Policy Development (austrija) par “eiropas Savienības 
robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā, 9. fāzes (BoMCa-9)” 
(2015.–2018. g.) realizāciju.

 • RTU Muitas un nodokļu katedra ir vadošā organizācija projekta 
 BoMCa-9 1. komponentes “Robežpārvaldības dienestu institucionālā 
attīstība” aktivitāšu īstenošanā, un ar to saistītie galvenie pētniecības 
virzieni ir
 ‑ robežpārvaldības dienestu mācību iestāžu sadarbības pilnveidošana 

Centrālāzijas reģionā;
 ‑ distances apmācības organizēšana ar Taškentas augstāko militāro 

muitas institūtu (Uzbekistāna) un kirgizstānas valsts robežsardzes 
dienestu (gan studentu apmācība, gan kvalifikācijas celšana muit-
niekiem);

 ‑ PMo un eS mācību programmu un standartu nosacījumu ievieša-
na robežpārvaldības dienestos un izglītības iestādēs, kas darbojas 
robežpārvaldības jomās;

 ‑ integrētās robežpārvaldības stratēģiju pilnveidošana kirgizstānā un 
Tadžikistānā;

 ‑ korupcijas novēršanas sistēmas pilnveidošana Centrālāzijas robež-
pārvaldības dienestos; 

 ‑ sadarbības pilnveidošanas risinājumu ieviešana, veicinot tādu pro-
cesu kā kopējā risku pārvaldība, kopējā transportlīdzekļu pārmek-
lēšana, kopējo mobilo grupu darbība ieviešanu Centrālāzijas robež-
pārvaldības dienestos. 

 • 2014. gadā Muitas un nodokļu katedras docents N. Rudzītis un lekto-
re S. kārkliņa Ženēvas bruņoto spēku demokrātiskās kontroles centra 
(dCaF, Šveice) projekta ietvaros veica pētījumu par korupcijas pasā-
kumu mazināšanu kirgizstānas robežpārvaldības dienestos, savukārt 
profesors a. v. krastiņš piedalījās kirgizstānas Nacionālās aizsardzības 
padomes darbā, kas vērsts uz priekšlikumu izstrādāšanu kirgizstānas 
drošības un robežaizsardzības iestāžu korupcijas novēršanas stratēģijai 
un plānošanai (Biškeka, kirgizstāna).
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 • 2016. gadā Muitas un nodokļu katedras docents N.  Rudzītis piedalī-
jās pētījumā “Improving the border agency cooperation among the 
oIC member states for facilitating trade”, kuru pasūtīja Economic and 
Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation 
( CoMCeC), kas pārstāv vairāk nekā 60 islāma valstis. Pētījumā tika 
apzināti sadarbības risinājumi robežpārvaldības stiprināšanai un tirdz-
niecības veicināšanai, kā arī tika sniegti priekšlikumi to pilnveidošanai

 • Ir iesniegts pieteikums konkursam, lai piedalītos NaTo projektā par 
stratēģiskās nozīmes dubultā lietojuma preču kontroles pilnveidošanu.

 • kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti RTU ir iesniegts pieteikums zi-
nātniskās pētniecības projektam par cīņas pret cigarešu kontrabandu 
pilnveidošanu.

 • Tiek izstrādāta stratēģija un pasākumu plāns RTU zinātnes virziena 
“drošība un aizsardzība” platformai.

 • Pieņemts lēmums turpināt līdzdalību Ženēvas Bruņojuma demokrātis-
kās kontroles centra un edSo projektā par cīņu pret korupciju Cen-
trālāzijas valstu robeždrošības dienestos.

 • Pieņemts lēmums piedalīties Pasaules Muitas organizācijas programmā 
PICARD.

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 

Uzņēmējdarbības 
inženierijas un vadības 

institūts (Uivi)

inovāciju un 
uzņēmējdarbības 
vadības katedra

Uzņēmuma finanšu un 
ekonomikas katedra

inovāciju  
ekonomisko  

pētījumu centrs

tālākizglītības
nodaļa
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5.2. Zinātniskie virZieni

 • Uzņēmējdarbības risinājumu izstrāde un īstenošana, biznesa modeļu, 
biznesa procesu un organizatorisko struktūru izpēte un analīze (e. gai-
le-Sarkane, N. Lāce, k. didenko).

 • Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijas tautsaimniecī-
bas restrukturizācijas un viedo specializācijas stratēģiju kontekstā 
(N. Lāce, e. gaile-Sarkane).

 • Finanšu lietpratības līmeņa novērtējums (N. Lāce, g. Ciemleja, N. ko-
leda, 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.  Ščeulovs).
 • Cilvēkresursu vadīšana, personāla mainības plānošana (I. ozoliņa-

ozola).
 • eS politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pār-

maiņām (e. gaile-Sarkane, M. ozoliņš).
 • Izglītības finansēšanu ietekmējošie faktori, valsts finansējuma pie-

šķiršanas nosacījumi profesionālās izglītības programmu īstenošanai 
(J. eriņa, I. eriņš).

 • aktuārdarbība, riski un to novērtēšana (I. voronova, d. Stepčenko).

5.3. personāls

1. att. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā  
nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

Akadēmiskais
personāls

63%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

19%

Zinātnes tehniskais
personāls

2%

Zinātniskais
personāls

16%
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5.4. pētniecības reZUltāti 

5.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • valsts pētījumu programma 5.2. “ekoSoC-Lv”, projekts 5.2.7., IZM 
reģistrācijas Nr. 02.2-09/13, “Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas 
procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” (vad. asoc. 
prof. k. oganisjana).

 • Projekts 5.2.2., 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 stiprinā-
šana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni” (vad. prof. N. Lāce).

 • eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments (eeZ FI) un Norvē-
ģijas finanšu instruments (NFI), programma “eS politikas ietekme uz 
augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Lat-
vijā” (vad. prof. e. gaile-Sarkane, doc. M. ozoliņš).

 • Erasmus+ programmas 2. galvenās aktivitātes (ka2) “Sadarbība inovāci-
jas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības pro-
jekts “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 ino-
vācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partne-
rības projekts “Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai 
 eiropā”, Nr. 2014-1-Mk01-ka203-000275 (prof. e. gaile-Sarkane, doc. 
d.  Ščeulovs, M. dubickis).

 • Erasmus+ “Strategic Partnerships for youth” programmas finansēts pro-
jekts “IRIS, developing Functional Creativity: from Words to  actions!” 
(01.02.2016. līdz 31.01.2018.), Nr. 2015-3-Be05-ka205-001784 (vad. 
asoc. prof. k. oganisjana).

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. eriņa).

 • Pētījums par studiju izmaksu koeficientu augstākajā izglītībā aktuali-
zēšanu un priekšlikumu sagatavošana to konsolidēšanai (vadītājs – 
asoc. prof. I.  eriņš; izpildītāji – doc. J. eriņa, asoc. prof. g. Bērziņš 
(LU)).
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 • Pētījums par viena izglītojamā bāzes kalkulācijas posteņiem un eso-
šajām izmaksām profesionālās izglītības programmu apguvei aktuali-
zēšanu un priekšlikumu sagatavošana (vadītājs – asoc. prof. I. eriņš; 
izpildītāji – doc. J. eriņa).

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 

pUblikāciJas žUrnālos
1. Ciemleja, g., Lace, N. 2016. opportunities for sustainable develop-

ment and challenges in nanotech industry in Latvia. Journal of Secu-
rity and Sustainability, vol. 5, Iss. 3, pp. 423–436. doI: http://dx.doi.
org/10.9770/jssi.2016.5.3(10) (Scopus).

2. Meluzin, T., Zinecker, M., Lāce, N. going Public: key Factors to Consi-
der by IPo Candidates on emerging Markets of Poland and the Czech 
Republic. Engineering Economics, 2016, vol.  27, No.  4, pp.  392–404. 
ISSN 1392-2785, e-ISSN 2029-5839, doI:  10.5755/j01.ee.27.4.14755. 
(Thomson Reuters WoS)

3. Bistrova, J., Lāce, N. Nemateriālo aktīvu kā inovācijas indikatora loma 
uzņēmumu darbības rezultātu uzlabošanā. Latvijas Zinātņu Akadēmi-
jas Vēstis, 2016, 70 (3), 20.–27. lpp. ISSN 1407-0081. (eBSCo)

4. Roša, a., Lāce, N. The Scope of Coaching in the Context of organi-
zational Change. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 
Complexity, 2016, 2(2), pp.  1–14. doI:  10.1186/s40852-016-0028-x 
Springer open, ISSN 2199-8531.

5. Ciemleja, g. Financial Literacy of Latvian Citizens: Findings and 
Conclusions. Journal of Systemics, Cybernetics, and Informatics, 2016, 
vol. 14, No. 4, pp. 61–67. ISSN 1690-4524 [eBSCo].

6. Plūmiņš, M., Ščeulovs, d. development of State-owned enterprises of 
Transport Industry in Latvia. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Nr. 29, 
2016, 65.–75. lpp. ISSN 2256-0386, e-ISSN 2256-0394, doI: 10.1515/
eb-2016-0023. (eBSCo)

7. Ščeulovs, d., Šatrevičs, v., gaile-Sarkane, e. development of different 
SMes growing Stages Using Configurational Theory. Global Journal of 
Business & Social Science Review, 2016, vol. 4(4), pp. 32–41. ISSN 2190-
0421, e-ISSN 2289-8506.
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daļa monogrāfiJā
8. Bistrova, J., Lāce, N. CSR Initiatives Introduction Status in Central and 

eastern europe and their Importance for the equity Investor. In: Key 
Initiatives in Corporate Social Responsibility. Global Dimension of CSR 
in Corporate Entities. S. Idowu (ed.). London: Springer, 2016, pp. 43–
69. ISBN 978-3-319-21640-9, e-ISBN 978-3-319-21641-6, ISSN 2196-
7075, e-ISSN 2196-7083. (Thomson Reutors WoS)

pUblikāciJas konferenčU pilno tekstU krāJUmos
9. Lāce, N., Rumbinaite, g. Successful University-Industry Collaboration 

as a Factor for Implementation of Smart Specialization Strategy: evi-
dence from Latvia and Lithuania. In: The 20th World Multi-Conference 
on Systemics, Cybernetics and Informatics, the USa, orlando, 5–8 July 
2016. orlando: 2016, pp. 19–24. ISBN 9781941763421. (Scopus)

10. Ciemleja, g. Financial Literacy of Latvian Citizens: Findings and 
Conclusions. In: The 20th World Multi-Conference on Systemics, Cyber-
netics and Informatics (WMSCI 2016). Proceedings. vol. 1, the USa, 
orlando, 5–8 July 2016. orlando: 2016, pp. 6–12. ISBN 978-1-941763-
42-1. (Scopus)

11. Ciemleja, g., kozlovskis, k. assessment of individual Financial Lite-
racy level depending on respondent profile. In: The 20th World Multi-
Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2016). 
Proceedings. vol. 1, the USa, orlando, 5–8 July 2016. orlando: 2016, 
pp. 1–6. ISBN 978-1-941763-42-1. (Scopus)

12. Svirina, a., Syurkova, S., Laizans, T., appalonova, N., Murtazina, g. 
Evaluation of financial instruments for social innovation development, 
WMSCI 2016. In: 20th World Multi-Conference on Systemics, Cyberne-
tics and Informatics. Proceedings, 1, pp. 25–30. (Scopus) 

13. Peleckis, k., Peleekiene, v., Lace, N. et al. globalization of insurance 
industry. In: Globalization and its socio-economic consequences, 16th 
international scientific conference proceedings, PTS I-v, 2016, pp. 1649–
1656. (Scopus)

14. grinberga-Zalite, g., Licagina, g., oganisjana, k., Surikova, S. enga-
gement of the population of Jurmala city in promoting the sustainable 
development of the resort. In: New dimensions in the development of 
society. Marketing and sustainable consumption. Finance and taxes. In-
ternational Scientific Conference on economic Science for Rural de-
velopment: Jelgava, Latvia, 21–22 april 2016. Book Series: economic 
Science for Rural development, vol. 43, pp. 143–150.

15. Lāce, N., Polajeva, T., Peleckis, k., Peleckienė, v. Insurance distribu-
tion Channels in european Union Countries. In: The Priorities of the 
World Science: Experiments and Scientific Debate. Proceedings of the XI 
International Scientific Conference. United States of america,  North 
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Charleston, 15–16 June 2016. North Charleston: 2016, pp. 78–87. 
ISBN 9781534747814.

16. Shkurko, I., Lāce, N., Tamosiuniene, R. Impact of capital structure de-
cisions on company’s profitability: evidence from Ukraines companies. 
In: Conference Proceedings XIV International Scientific Conference “Ma-
nagement and Engineering’16”. Bulgaria, Sozopol, 19–23 June 2016. So-
fia: Technical University Sofia, 2016, pp. 782–796.

17. koleda, N. Financial Literacy for Business: Remuneration System for 
Sales Staff in the Conditions of Uncertainty. In: XIV International 
Scientific Conference “Management and Engineering’16”. Conference 
Proceedings. Bulgaria, Sozopol, 19–23 June 2016. Sofia: Technical Uni-
versity, 2016, pp. 983–990. ISSN 1310-3946.

18. Semjonova, N. Impact of the government Borrowing Policy on the 
Long – Term gdP growth. In: Smart and Efficient Economy: Prepa-
ration for the Future Innovative Economy. 21st International Scientific 
Conference. The Czech Republic, Brno, 19–20 May 2016. Brno: Brno 
University of Technology, 2016, pp. 682–687. ISBN 9788021454132.

19. Straujuma, a., ozoliņš, M., Lapiņa, I., gaile-Sarkane, e., Stensaker, B. 
The Role of Regulatory Compliance governance in Strategic Manage-
ment of Higher education and Research Institutions. In: Proceedings of 
the 19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service 
Sciences. Italy, Rome, 21–23  September 2016. Lund: Lund University 
Library Press, 2016, pp. 128–141. ISBN 978-91-7623-086-2.

20. eriņa, J., eriņš, I., Bērziņš, g. Higher education Funding Policies in the 
BSR Countries and Higher education Tuition expenses and Thematic 
Field Indices in Latvia. In: Proceedings of the 28th International Business 
Information Management Association Conference. Spain, Seville, 9–10 
November 2016. International Business Information Management 
 association (IBIMa): 2016, pp. 3771–3782.

2. att. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta  
zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

1

1

7

12

Promocijas darbs

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksts konferences tēžu krājumā

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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21. Jansons, v., didenko, k., Jurēnoks, v. Computer Realization of algo-
rithms for Minimisation of Financial Risks. In: 2nd International Con-
ference on Systems Informatics, Modelling and Simulation (SIMS 2016). 
Proceedings. Latvija, Rīga, 1–3 June 2016. Los alamitos: Ieee Compu-
ter Society Conference Publishing Services, 2016, pp. 161–168. e-ISBN 
978-1-5090-2693-7.

5.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (UIvI) struktūrvie-
nību ietvarā un individuāli – pētnieku zinātnisko interešu līmenī – ir ciešā 
sadarbībā ar ārvalstu augstskolām, pētniecības institūtiem, asociācijām, 
profesionālām organizācijām un uzņēmumiem. UIvI ir patstāvīga sadarbī-
ba ar The NICE Network (New Initiatives and Challenges in Europe); Brno 
Tehnoloģiju universitāti, Čehija; College of Economics and Business Admi-
nistration at Kyungpook National University, daegu, koreja; eiropas Uni-
versitāti, kipra; kauņas Tehnoloģiju universitāti, Lietuva; Tallinn School of 
Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology, 
Igaunija; Tomaša Batas Universitāti Zlinā, Čehija; valladolidas Universitāti, 
Spānija; viļņas Ģedimina Tehnisko universitāti, Lietuva; varšavas Tehnolo-
ģiju universitāti, Polija, un citām augstskolām un pētniecības institūcijām.

UIvI zinātniskajā darbā un pētniecībā 2016. gadā piedalījās vieslektori 
no sadarbības augstskolām. gan mācību procesa, gan zinātniski pētniecis-
ko projektu ietvaros aktīvi tiek izmantota iespēja doties Erasmus apmaiņas 
braucienos un uzņemt pētniekus saistībā ar šo iniciatīvu. 

UIvI pētnieki aktīvi līdzdarbojas starptautisko konferenču, izdevu-
mu 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 Innova-
tion: Technology, Market & Complexity (Springer) (http://www.openinno-
vationtmc.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 Copernicana (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 In-
formatics (ISSN: 1690-4524 (Online)); Trends. Economics and Management 
(Čehija,  – Brno Tehnoloģiju universitāte), Engineering Economics (Lietuva, 
izdevējs – kauņas Tehnoloģiskā universitāte) u.c. redkolēģiju 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), 
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ASEM Education and Research HUB for Lifelong Learning, 5. pētnieciskā 
tīkla, aktuāru asociācijas (Latvija), Personāla vadības asociācijas (Latvija) 
locekļi.

aktīvi notiek darbs starptautisko konferenču organizācijas komitejās, 
piemēram, UIvI profesore N. Lāce un prof. e. gaile-Sarkane ir “World 
Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI)” 
orgkomitejas locekles, turklāt prof. N. Lāce ir ilggadēja šīs konferences izde-
vuma redaktore. 2016. gadā UIvI darbinieki piedalījās konferences “Society 
of open Innovation: Technology, Market and Complexity” (San Jose, aSv) 
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 Lauksaim-
niecības universitātē, RISeBa un citur. kā starptautiskas ekspertes promo-
cijas darbu recenzēšanā un promocijas padomes darbā ir piedalījušās prof. 
N. Lāce un prof. e. gaile-Sarkane – Mykolas Romeris Universitātē un viļņas 
Ģedimina Tehniskajā universitātē; prof. N. Lāce – viļņas Universitātē. 

5.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts nodrošina visu lī-
meņu savstarpēji integrētu augstākās izglītības iegūšanu un pētniecību 
dažādos uzņēmējdarbības virzienos – uzņēmumu vadībā, finansēs un eko-
nomikā, personāla vadībā, izglītības vadībā, mārketingā, inovācijās u.  tml. 
Studijām un pētniecībai UIvI ir izteikts starpnozaru raksturs. Studiju pro-
cess ir veidots tā, lai ikviens studējošais un jaunais zinātnieks varētu nostip-
rināt iegūtās zināšanas, tās praktizējot, t. i., apgūt zināšanas darot (learning 
by doing).

Studiju un pētniecības darbs ir saskaņots ar vadošajām nozares aso-
ciācijām un profesionālajām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, un 
tas nodrošina studiju programmu un pētniecības izcilību un atbilstību 
21. gadsimta globālajām vajadzībām. Šāda sadarbība sekmē ievērojamu in-
telektuālās kapacitātes izmantošanu un pētījumu rezultātu pārnesi, iesaistot 
sabiedrību, politikas veidotājus, uzņēmumus, vienlaikus veidojot un attīstot 
jaunus pētniecības virzienus.

UIvI aktīvi darbojas starptautiskās pētniecības nodrošināšanā, palie-
linot ārvalstu zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā un doktorantu sagatavo-
šanas procesā. Institūta darbība ir vērsta uz labākas starptautiskas prakses 
ieviešanu esošajā pētījumu metodoloģijā un uz pētījumu metodoloģijas 
pilnveidošanu.
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5.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • Līdzdalība Inovāciju un uzņēmējdarbības nedēļas “Cambridge venture 
Camp” organizēšanā (2016.  gada janvāris, oktobris, 02.12.2015.), kur 
studenti un mācībspēki 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, paaug-
stinot finanšu lietpratības līmeni” 4. posma realizēšana (prof. N. Lāce).

 • Starptautiskās Finanšu izglītības nedēļas ietvaros (2016.  g. 14.–
20. marts, http://finansunedela.lv) ir nodrošinātas 3 publiskās lekcijas: 
“20 padomi personīgo finanšu veiksmīgai pārvaldībai”; “krāpniecība 
finanšu darījumos: kā tos atpazīt un neiesaistīties?”; “Uzkrājošā dzī-
vības apdrošināšana kā naudas ieguldīšanas iespēja”, kā arī organizēta 
studentu konference.

 • Metodikas “Uzņēmēju finanšu lietpratība finansiālās stabilitātes pārval-
dībā” aprobācija LZP projekta ietvaros: tika novadīts 40 stundu semi-
nāru cikls “Uzņēmumu finansiālās stabilitātes analīze un pārvaldība” 
biznesa vides pārstāvjiem (pētniece docente N. koleda).

 • 2016. g. ir aprobēti projekta 4. posma gaitā izstrādātie interaktīvie ma-
teriāli uzņēmēju finanšu lietpratības paaugstināšanai attālinātās apmā-
cības formā šādos Latvijas uzņēmumos:
 ‑ SIa “koro Būve”, reģ. Nr. 44103022322, valdes loceklis Pavels 

 Jablonskis;
 ‑ SIa “angurs”, reģ. Nr. 41503024374, valdes loceklis anatolijs koleda; 
 ‑ aS “Saules Sils” reģ. Nr. Lv40003792944, valdes loceklis Šimons Pu-

zirevskis.
 • dalība Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014.–2020. g. 

realizēšanā (g. Ciemleja, N. Lāce).
 • konferences sekcijas “Towards Business Sophistication and Sustainabi-

lity” organizēšana “WMSCI’2016” orlando, aSv (prof. N. Lāce, prof. 
e. gaile-Sarkane).

 • Sadarbība ar NaSdaQ oMX Rīga (N. Lāce, J. Bistrova).
 • Sadarbība ar FkTk (doc. g. Ciemleja, N. Lāce).
 • RTU ikgadējās zinātniskās konferences organizēšana (e. gaile-Sarka-

ne, N. Lāce, k. didenko).
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materiālZinātnes 
Un lietišĶās ĶīmiJas 
fakUltāte

08



 227

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

dekāns: profesors Dr. chem.  
valdis kokaRs

e‑pasts: valdis.kokars@rtu.lv
tālrunis: 67089224

Fakultātes daudzveidīgā zinātniskā darbība ir pamatā visas fakultātes 
attīstībai kopumā. Realizējot dažādus zinātnes projektus un sadarbojoties ar 
ražotājiem, 2016. gadā fakultāte ir piesaistījusi vērā ņemamu finansējumu, 
tajā skaitā atbalstu ir guvuši un ir uzsākti 7 eRaF līdzfinansēti projekti, 
apstiprināti 10 pēcdoktorantūras granti, saņemti 17 doktorantu granti, 
kas ļāvuši attīstīt ne tikai zinātnisko darbību, bet arī piesaistīt studējošos 
zinātnei, tādējādi ievērojami paaugstinot jauno speciālistu sagatavotības 
līmeni. eRaF projekti un doktorantu granti ir pamats jauno zinātnie-
ku ilglaicīgai piesaistei fakultātes struktūrvienībām, garantējot zināmu 
stabilitāti zinātniskajā pētniecībā un radot nosacījumus jaunu zinātnes 
virzienu attīstībai. 2016.  gadā ir uzsākti divi jauni zinātniskās darbības 
virzieni, kas tiks attīstīti 2017.  gadā. 2017.  gadā galvenā uzmanība tiks 
veltīta jaunu ilgtspējīgu projektu sagatavošanai, zinātniskās infrastruktūras 
pilnveidošanai, kas nodrošinās fakultātes attīstību arī nākotnē.
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Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: asoc. prof. Dr. sc. ing. 
Mārcis dZeNIS
e-pasts: marcis.dzenis@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

Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības jomas (%)

inovatīvo, viedo un daudzfunkcionālo materiālu, to skaitā nanošķiedru, 
nanomateriālu, kompozītmateriālu un biomateriālu, ieguve un izpēte 
pielietojumam medicīnā, elektronikā, fotonikā un alternatīvajā 
enerģētikā, materiālu ieguves tehnoloģiju izstrāde un pilnveide

50

starpfāžu un robežprocesu vadības principu izstrāde mikro‑, 
submikro‑ un nanolīmenī 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

14

alternatīvo, atjaunojamo un jaukto degvielu, ziežvielu un to 
komponentu izstrāde, izpēte un kvalitātes nodrošināšana, citi 
ekoloģiskie risinājumi tautsaimniecībai

7

materiālzinātnes  
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (mlĶf)

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
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dabas un ķīmisko tekstiliju modifikācija un īpašību optimizācija, viedās 
tekstilijas un apģērbi 8

latvijas derīgo izrakteņu, mežu un citu atjaunojamo resursu 
izmantošana jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai; 
testēšanas laboratoriju pakalpojumu pilnveidošana šajā jomā

11

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.)
direktora p.i.: asoc. profesore Dr. sc. ing. dana BeĻakova (no 02.01.2017.)
adrese: Ķīpsalas iela 6–215, Rīga
Tālrunis: 67089565
e-pasts: ausma.vilumsone@rtu.lv, ugis.briedis@rtu.lv, 
dana.belakova@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.dizains.rtu.lv/

1.1. institūta strUktūrvienības 

1.2. Zinātniskie virZieni

 • apģērbu un tekstilizstrādājumu projektēšanas un ražošanas tehno-
loģisko procesu optimizēšana un attīstība (a. viļumsone, g. Strazds, 
a. okss, g. vinovskis).

 • Funkcionālo apģērbu dzīves cikla uzraudzība, kvalitātes vadības piln-
veidošana un specifikāciju struktūras attīstīšana (I. Ziemele, I. ābele).

 • apģērba valkātāja fizioloģiskā komforta prognozēšana (I. Ziemele, 
I. Šroma, I. ābele).

 • adītie sensori un elektrodi, un to izmantošana cilvēka veselības kontro-
lei (a. okss, I. Šahta).

 • viedapģērbi (a.  viļumsone, I.  Baltiņa, I.  Ziemele, I.  Šahta, a.  okss, 
I. kašurina, g. Terļecka, U. Briedis, N. Baribina).

dizaina tehnoloģiju 
institūts (dti)

dizaina un materiālu 
tehnoloģiju katedra 

apģērbu un tekstila 
tehnoloģiju katedra
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 • Nanošķiedru un nanolīmenī modificētu materiālu iegūšanas tehnolo-
ģiju analīze, pilnveidošana/veidošana, iegūto materiālu īpašību izpēte, 
prognoze (S. kukle, a. Šutka, S. vihodceva, Z. Zelča).

 • Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju – produktu īpašību 
pētījumi, to lietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu ma-
teriālu izstrādei (g. Strazds, I. Baltiņa, S. kukle, d. Beļakova, e. kiri-
lovs, Z. Zelča, a. Šutka).

 • Medicīnas tekstiliju īpašību pētījumu un tehnoloģiju izstrāde (a. okss, 
I. Šahta, N. Baribina).

 • apģērbu tirgzinības un antropometriskie pētījumi (e. Lapkovska, 
I. dāboliņa).

 • elektronisko komponenšu integrēšana apģērbā (I.  Baltiņa, I.  Šahta, 
a. vališevskis, 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, datubāzes 

veidošana (S. kukle, g. Zommere).
 • koka savienojumu, konstrukciju, mezglu, maketu, tehnoloģiju zināša-

nu bāzes veidošana (e. kirilovs, J. kalniņš, a. Ķīsis).
 • Lietišķā dizaina koncepciju veidošana, attīstīšana (a. Ulme,  g. Zom-

mere).

1.3. personāls

1. att. dizaina tehnoloģiju institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

 

 

Akadēmiskais
personāls

61%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

12%

Zinātnes tehniskais
personāls

7%

Zinātniskais
personāls

20%
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1.4. pētniecības reZUltāti

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG, eiropas Savienī-
bas struktūrfondu 3.  mērķa “eiropas teritoriālā sadarbība” program-
mas starptautiskā zinātniski pētnieciskā projekta Nr. R006 “vieds un 
drošs darba apģērbs” vadošā pētniece. Projekta īstenošanas periods no 
01.03.2016. līdz 01.03.2019.

 • European Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy 
“ ERIFORE” funded from European Community’s Horizon Programme 
under grant agreement Nr. 65431, 2016–2017. Izpildītāji  – kukle S., 
 Reinerte S.

1.4.2. līgUmdarbi

13.12.2016. līgums L8348 ar SIa “echoTech”, reģ. Nr. 40103951484, “Par 
sportistu apakšģērba parauga projektēšanas un izgatavošanas pakalpojuma 
sniegšanu”.

1.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. Beļakova, d., vihodceva, S., kukle, S., Ziemniewska, M. The Sol-gel 
Technology application of Cotton Textile Processing. The Journal of the 
Textile Institute, 2016, vol. 107, pp. 1381–1385. ISSN 0040-5000, doI: 
10.1080/00405000.2015.1114767.

2. kukle, S., vidzickis, R., Zelča, Z., Beļakova, d., kajaks, J. Influence 
of Hemp Fibers Pre-processing on Low density Polyethylene Mat-
rix Composites Properties. IOP Conference Series: Materials Scien-
ce and Engineering, 2016, vol.  123, Iss.  1, pp.  1–6. ISSN  1757-8981, 
 e-ISSN 1757-899X, doI: 10.1088/1757-899X/123/1/012022.

3. Zelča, Z., kukle, S., kajaks, J., Ručevska, I., vihodceva, S. Properties 
of Composites Based on Linear Low density Polyethylene (LLdPe) 
and by Sol-gel Method Modified Fibres. IOP Conference Series: Ma-
terials Science and Engineering, 2016, vol.  111, No.  1, pp.  012012–
012012. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, doI:  10.1088/1757-
899X/111/1/012012.

4. ābele, I., Šroma, I., Ziemele, I., viļumsone, a. Physiological Comfort 
in State administrative Institution employees’ Clothing (Case Stu-
dy). In: Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings. 
 australia, Melbourne, 12–15 July 2016. australia: Binary Information 
Press Textile Bioengineering and informatics Sciety, 2016, pp. 971–979. 
ISSN 1942-3438.
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5. Seile, a., Beļakova, d. Properties of Long Flax Fiber Reinforced Nonwo-
ven and Composite Materials. In: 15th International Scientific Confe-
rence “Engineering for Rural Development”: Proceedings. vol. 15, Latvia, 
Jelgava, 25–27 May 2016. Jelgava: 2016, pp. 990–996. ISSN 1691-5976.

6. okss, a., kataševs, a., Zadinans, M., Rancans, M., Litvak, J. develop-
ment of Smart Sock System for gate analysis and Foot Pressure Con-
trol. In: 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engi-
neering and Computing (MEDICON 2016): IFMBE Proceedings. vol. 57, 
Cyprus, Paphos, 31 March – 2 april 2016. Cham: Springer International 
Publishing, 2016, pp. 466–469. ISBN 978-3-319-32701-3, e-ISBN 978-3-
319-32703-7, ISSN 1680-0737, doI: 10.1007/978-3-319-32703-7_91.

7. Šutovs, a., Čižovs, J., aleksejeva, L., okss, a., kataševs, a. artificial 
Neural Network Based approach for Control Points detection in Smart 
Textile Signals. Procedia Computer Science, 2016, vol. 104, pp. 548–555. 
ISSN 1877-0509, doI: 10.1016/j.procs.2017.01.171.

8. Jegina, S., kukle S., Šutka, a. S. Potential of Nanofibers Webs with So-
dium Chlorophyllin for the Skin Care. Nano, Bio and Green – Techno-
logies for a Sustainable Future: International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference “SGEM 2016”. vienna, austria, vol. 6. doI: 10.5593/
sgem2016HB63.

9. Briedis, U., vališevskis, a., grecka, M. development of a Smart gar-
ment Prototype with enuresis alarm Using an embroidery-machine-
based Technique for the Integration of electronic Components. Pro-
cedia Computer Science, 2016, vol. 104, pp. 369–374. ISSN 1877-0509, 
doI: 10.1016/j.procs.2017.01.147.

10. Šutka, a., Järvekülg, M., Šutka, a., Heinmaa, I., Mäeorg, U., Smits, k., 
Timusk, M. Mechanical reinforcement of electrospun poly (vinyl 
alcohol) by α-FeooH nanowires. Polymer Composites, 2016. Publisher: 
John Wiley and Sons Inc. ISSN: 02728397, doI: 10.1002/pc.24231.

11. Nagle, a., kirilovs, e. Composite from Raw Renewable Materials with 
Sound absorbing Properties. In: International Journal of Engineering Re-
search and Management, vol. 3, Iss. 6, 2016, pp. 157–160. ISSN 2349-2058.

2. att. dizaina tehnoloģiju institūta zinātnisko publikāciju skaits 
 

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumos

12

11

6

1Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā
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1.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

Universitātes
 • Association of Universities for Textile AUTEX – sadarbība ar 40 augst-

skolām, kurās var apgūt tekstila specialitātes un tiek veikts zinātniskais 
darbs šajā nozarē. Biedru regulāras tikšanās divas reizes gadā. 

 • Kaunas University of Technology – pētnieciskā sadarbība, konsultācijas, 
apmaiņas programmas, zinātnisko darbu ekspertīze, dalība kTU pro-
mocijas padomē (Lietuva).

 • Vilnius University of Applied Sciences – pētnieciskā sadarbība, konsul-
tācijas apmaiņas programmas, zinātnisko darbu ekspertīze (Lietuva).

 • RWTH Aachen University – pētnieciskā sadarbība, doktorantu stažēša-
nās, kopējas publikācijas (vācija).

 • Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants – pētnieciskā sadarbība, 
doktorantu stažēšanās, doktorantu konsultācijas (Polija).

 • Leeds University – pētnieciskā sadarbība, doktorantu stažēšanās, dokto-
rantu konsultācijas (Lielbritānija).

 • University of Tartu – pētnieciskā sadarbība, doktorantu konsultācijas, 
kopējas publikācijas (Igaunija).

 • Universidade Do Minho  – docētāju apmaiņa Erasmus + programmas 
ietvaros (Portugāle).

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – pētnieciskā sadarbība, viedo 
zeķu pielietojumi sportā (Latvija).

 • Aalto University – pētnieciska sadarbība Horizon 2020 projekta ietvaros 
(Somija).

 • VTT Technical Research Centre of Finland – pētnieciska sadarbība Ho-
rizon 2020 projekta ietvaros (Somija).

 • Tallinn University of Applied Scieces – pētnieciska sadarbība, kopēji pro-
jekti (Igaunija).

 • Tallinn University of Technology – pētnieciska sadarbība (Igaunija).
 • Centria University of Applied Sciences – pētnieciska sadarbība, kopēji 

projekti (Somija).
 • Ege University – pasniedzēju un studentu apmaiņa (Turcija).
 • G. Aschi Technical University of Iasi – pasniedzēju apmaiņa (Rumānija).
 • Rīgas Stradiņa universitāte  – pētnieciska sadarbība, kopēji projekti 

(Latvija).
UZņēmUmi

 • General Electric – pētnieciskā sadarbība, vieda T krekla ar adītiem stie-
pes sensoriem izmantošana elpošanas kontrolei (Somija).

 • SIa “Politeks” – adīto sensoru izgatavošana, viedo zeķu paraugu adīša-
na (Latvija).

 • SIa “esta” – pētnieciskā sadarbība, stiepes sensoru adīšana (Latvija).
 • “SRC BRaSa Ltd”  – pētnieciska sadarbība, kopēji projekti (Latvija).
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Zinātniski pētnieciskās institūciJas
 • IW Textile Research Institute  – pētnieciska sadarbība, kopēji projekti 

(Polija).
 • Leibniz Institute for Agriculture Engineering – kopēji pētījumi un pub-

likācijas (vācija).
 • Latvijas koksnes ķīmijas institūts – kopēji pētījumi, dalība projektos, 

līdzdalība maģistra un promocijas darbu vadībā (Latvija).
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte  – pētnieciskās infrastruktūras 

lietojums, dalība konferencēs (Latvija, Jelgava).
 • Latvijas Universitāte – dalība kopējos projektos, sadarbība pētniecībā, 

kopējas publikācijas (Latvija, Rīga).

1.6. infrastrUktūra

dizaina tehnoloģiju institūtā (dTI) ir labi attīstīta infrastruktūra. katru 
gadu tā tiek atjaunināta un papildināta. Pārskata periodā papildus jau eso-
šajam dTI rīcībā esošajam aprīkojumam iegādāts ploteris CANON iPF770 
apģērbu CAD/CAM laboratorijas vajadzībām, kas paredzēts transversālo 
plakņu, virsmu izklājumu, apģērbu detaļu un izvietojumu izdrukāšanai. 
Papildus institūta vajadzībām iegādāts kopētājs/printeris/skeneris Konica 
Minolta c258.

dTI dāvinājumā saņēma prof. I. krieviņa personisko nozares literatūras 
bibliotēku.

1.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

dTI ir tekstiliju un to izstrādājumu, kā arī kokšķiedru izstrādājumu 
tehnoloģiju un projektēšanas konsultatīvs centrs. Pētījumu jomas saistītas 
ar sabiedrības un tās institūciju vajadzībām: produktu un procesu prototipu 
izstrāde no vietējiem atjaunojamiem resursiem, patēriņa tekstiliju un finiera 
nanolīmeņa modifikācija aizsardzībai pret Uv starojumu, mitrumu, mate-
riālu noārdošiem un patoloģiskiem mikroorganismiem, speciālā lietojuma 
uniformu, apģērba un ekipējuma pilnveidošana, viedo tekstiliju prototipu 
izveidošana dažādiem lietojumiem. 

visu līmeņu studiju programmās tiek veikts pētnieciskais darbs, tā 
2016. gadā atsevišķas bakalauru darbu tēmas bija “elektroluminiscenta vada 
integrēšana tērpā” (Margarita Timofejeva; vad. Mg.  sc.  ing. gaļina Terļec-
ka), “Lauka uniformas bikšu ilgmūžība” (anna Tarasenko; vad. Dr. sc.  ing. 
ausma viļumsone), “drānu izvēle āra mēbelēm” (Beāte Fišmeistere; vad. 
Dr. sc.  ing. Ilze Baltiņa). Pēc dizaineres Ineses Lapiņas lūguma daudzfunk-
cionālai dizaina mēbelei “dusis” piemeklēta ūdens necaurlaidīga drāna, kas 
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nodrošina tā lietošanu ārtelpās (darba vadītāja prof. I. Baltiņa); Ilze Skrinda, 
“drenāžas sistēmās lietojamās ģeotekstilijas”. Pēc SIa  “Polymers” lūguma 
izpētītas apaļadītu drenāžas cauruļu apvilkšanai domātu ģeotekstiliju 
ražošanas iespējas Latvijā (darba vadītāja prof. I. Baltiņa).

Savukārt maģistra darbi 2016. gadā bija saistīti ar tekstilatkritumu pār-
strādi (Lelde Tiļļa). darbā pētīts, cik perspektīvi Latvijā būtu uzsākt ne-
austo drānu ražošanu no pārstrādātiem tekstilatkritumiem. darbs veikts, 
sadarbojoties ar Liepājas rajona atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, un tajā 
sniegts tekstilatkritumu pārstrādes zinātniskais pamatojums (darba vadītāja 
prof. I. Baltiņa). Pēc studiju beigšanas L. Tiļļa aizsākusi praktisku projekta 
īstenošanu, izmantojot Zaļā inkubatora atbalstu.

Maģistra darbu “gaisa filtri” Zane danberga veica sadarbībā ar 
SIa “Filtri”. darbā novērtēta dažādu materiālu kabatas tipa gaisa filtru dar-
bības efektivitāte (darba vadītāja prof. I. Baltiņa).

daudzos gadījumos bakalaura darbā aizsākto tēmu students attīsta tālāk 
maģistra un doktora darbā (I. Zotova, I. gūtmane, a. Nagle, T. Mūrnieks, 
B.  Lukaševiča). Maģistra darbi 25–30  % apmērā tiek iestrādāti promocijas 
darbos. 2016. gada pavasarī aizstāvēto maģistra tēmu doktorantūrā turpina: 
Inga Zotova “Liekti līmētu detaļu parametru optimizācija” (vad. doc. ed-
gars kirilovs), Ilze gūtmane “kokapstrādes rokas instrumentu datu bāzes 
struktūra” (vad. prof. Silvija kukle), agnese Nagle “atjaunojamu dabas re-
sursu izolācijas kompozītu struktūra, īpašības, lietojumi” (vad. doc. edgars 
kirilovs), Toms Mūrnieks “Uz membrānas slāpētāja bāzes veidotas uzska-
ņojamas zemo frekvenču absorbējošas konstrukcijas izstrāde zemfrekvences 
modālo rezonanšu mazināšanai telpās” (vad. prof. Silvija kukle), Baiba Lu-
kašēviča “Skaidu izolācijas plātnes mikroklimata regulēšanai telpās” (vad. 
prof. Silvija kukle, doc. edgars kirilovs).

doktorantu I.  Šromas un I.  ābeles pētnieciskā darba rezultāti par 
apģērba valkātāja fizioloģiskā komforta prognozēšanu un funkcionālo 
apģērbu dzīves cikla uzraudzību iestrādāti mācību priekšmetā MŠM 120 
“apģērbu pētīšanas metodes”.

doktorante Uļjana Iļjina piedalījās MultiHemp Project Consortium or-
ganizētajā jauno zinātnieku darbnīcā “Fibre Quality Workshop for Young 
Researchers” Francijā Université de Lille 2016.  g. 18.  janvārī. Tika nolasīts 
referāts “The development of Nonwovens Coated with Metal and Their 
oxides’ Nanoparticles” (darba vadītāja prof. I. Baltiņa).

dTI zinātniskā pētniecība tiek attīstīta jomās, kurās struktūrvienībai ir 
pieredze un kompetences, infrastruktūra, sadarbības partneri. dTI ir vērā 
ņemami pētniecības rezultāti, un pastāv arī iespējas šos rezultātus ieviest 
tautsaimniecībā un sabiedrības pārvaldē.
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1.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

datums notikums

15.04.2016. rtU 57. studentu zinātniskā un tehniskā konference 2016.

apakšsekcija “dizaina tehnoloģijas”.

Uzstājās 14 bakalaurantūras un maģistrantūras studenti ar 
prezentācijām

14.–18.10.2017. rtU 57. starptautiskā zinātniskā konference 2016. 

sekcija “materiālzinātne un lietišķā ķīmija”. apakšsekcija 
“tekstils un apģērbu tehnoloģija”

21.–28.08.2016. starptautiskā vasaras skola “Journey beyond the traditional 
Wooden craft and art”

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. kam-
pars).

 • Selektīva glicerīna oksidēšana (prof. S. Čornaja).

lietišķās ķīmijas  
institūts

Ķīmijas katedra degvielu kvalitātes 
kontroles un pētījumu 

laboratorija
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2.3. personāls

1. 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 
stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi”.

 • valsts pētījumu programmas 1.1. “energoefektīvi un oglekļa mazietil-
pīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai ener-
goapgādei (LaTeNeRgI)” 4.1. projekts.

 • valsts pētījumu programmas 1.3. “daudzfunkcionālie materiāli un 
kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS²)” 1.3. projekts.

2.4.2. līgUmdarbi 

 • Pakalpojumi pieciem komersantiem par kopējo summu 1598 eUR.

2.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Batenko, N., kricka, a., Beļakovs, S., Turovska, B., valters, R. a novel 
method for the synthesis of benzimidazole-based 1,4-quinone deriva-
tives. Tetrahedron Letters, 2016, vol. 57, Iss. 3, pp. 292–295. ISSN 0040-
4039.

2. Lazdoviča, k., kampars, v., Liepina, L. Catalytic Pyrolysis of Whe-
at Bran for Hydrocarbons Production in the Presence of Zeolites and 
Noble – Metals by using Tga-FTIR Method. Bioresource Technology, 
2016, vol. 207, pp. 126–133.

 

 

Akadēmiskais
personāls

39%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

10%

Zinātnes tehniskais
personāls

15%

Zinātniskais
personāls

36%
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3. Māliņš, k., kampars, v., Māliņa, I., Brinks, J. esterification of Ra-
peseed oil Fatty acids Using a Carbon-Based Heterogeneous acid 
Catalyst derived from Cellulose. Applied Catalysis A: General, 
2016, vol. 519, pp. 99–106. ISSN 0926-860X, doI: 10.1016/j.apca-
ta.2016.03.020.

4. Māliņa, I., kampars, v., Turovska, B. Synthesis, optical and electroc-
hemical Properties of Substituted 2-Cinnamoyl-1, 3-Indandione 
o-Methyl ethers. Journal of Molecular Structure, 2016, vol.  1115, 
pp. 241–249. ISSN 0022-2860, e-ISSN 1872-8014, doI: 10.1016/j.mol-
struc.2016.02.090.

5. Batenko, N., Neibolte, I., Beļakovs, S., valters, R. Synthesis, Charac-
terization and Photophysical Properties of Naphtho[2,3-b]Indolizi-
ne-6,11-dione derivatives. Journal of Fluorescence, 2016, 26(1), pp. 23–
29. ISSN 1053-0509.

6. Pudžs, k., vembris, a., grzibovskis, R., Latvels, J., Zariņš, e. Im-
pact of the Molecular Structure of an Indandione Fragment Con-
taining azobenzene derivatives on the Morphology and electrical 
Properties of Thin Films. Materials Chemistry and Physics, 2016, 
vol.  173, pp.  117–125. ISSN 0254-0584, doI:  10.1016/j.matchem-
phys.2016.01.046.

7. Traskovskis, k., kokars, v., Tokmakovs, a., Mihailovs, I., Nitišs, e., Pet-
rova, M., Beļakovs, S., Rutkis, M. Stereoselective synthesis and proper-
ties of 1,3-bis(dicyanomethylidene)indane-5-carboxylic acid acceptor 
fragment containing nonlinear optical chromophores. Journal of Mate-
rial Chemistry, 2016, 4(22), pp. 5019–5030.

8. Smits, R., Turovska, B., Beļakovs, S., Plotniece, a., duburs, g. Stereo-
selective synthesis and properties of 1,3-bis(dicyanomethylidene)inda-
ne-5-carboxylic acid acceptor fragment containing nonlinear optical 
chromophores.. Chemical Physics Letters, 2016, vol. 649, pp.  84–87. 
ISSN 0009-2614.

1. att. lietišķās ķīmijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.
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2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Reinas-vālas Lietišķo zinātņu universitāte, Lietuvas enerģētikas institūts.
 • Latvijas organiskās sintēzes institūts, Latvijas valsts koksnes ķīmijas 

institūts, LU Cietvielu fizikas institūts.
 • LPkS “LaTRaPS”, SIa “Jaunpagasts Plus”, “adN Castings Ltd.”, Latvi-

jas degvielas tirgotāju asociācija.

2.6. infrastrUktūra 

 • Iekārtota un aprīkota moderna sintēzes laboratorija 140 m2 platībā 
Paula valdena ielā 7.

2.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Institūts ir atbildīgs par studiju programmām “Ķīmija” (bakalaurantū-
ra), “Lietišķā ķīmija” (maģistrantūra) un “Ķīmija” (doktorantūra). Jaunās zi-
nāšanas, kuras tiek iegūtas zinātnisko pētījumu rezultātā, tiek iekļautas visu 
atbilstošo studiju priekšmetu saturā. Zinātniskā sadarbība nodrošina Latvi-
jas organiskās sintēzes institūta, Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta, 
LU Cietvielu fizikas institūta un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes (MZLĶ) institūtu tiešu iesaisti studiju priekšmetu nodrošināšanā. 
Studentu apmācība tiek veikta, izmantojot zinātnes infrastruktūru un mate-
riālus, kā arī iesaistot studentus zinātnisko pētījumu realizācijā.

2.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • Sekmīgi izpildīti visu zinātnisko projektu uzdevumi un sasniegti plāno-
tie mērķi. aizstāvēta doktora disertācija (e. Sīle).

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.mlkf.rtu.lv
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3.1. institūta strUktūrvienības 

3.2. Zinātniskie virZieni

 • 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 kompozī-
tos (Dr. habil. sc. ing. J. grabis, Dr. chem. v. Serga, Dr. sc. ing. I. Zālīte).

 • Jaunu fosfātu bāzes cieto elektrolītu, bateriju elementu un modificētu 
biomateriālu izstrāde (Dr. chem. a. dindune).

 • Membrānu ekstrakcijas elektroķīmisko procesu izstrāde metālu izdalī-
šanai (Dr. chem. T. Sadirbajeva).

3.3. personāls

1. att. neorganiskās ķīmijas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

neorganiskās  
ķīmijas institūts

plazmas procesu 
laboratorija

augsttemperatūras 
sintēzes laboratorija

elektroķīmijas 
laboratorija

biomateriālu zinātniskās 
pētniecības laboratorija

 

 

Zinātni apkalpojošais
personāls

6%

Zinātnes tehniskais
personāls

12%

Akadēmiskais
personāls

1%

Zinātniskais
personāls

81%
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3.4. pētniecības reZUltāti 

3.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • vPP materiālzinātnē “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fo-
tonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)”. vadītājs Dr. habil. phys. a. Štern-
bergs.

 • Projekts Nr. 2.3 “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas”. vadītājs 
Dr.  habil. sc. ing. J. grabis.

 • Sadarbības projekts Nr. 666/2014 “kontrolējamas porainības kompo-
zītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai 
enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas lietojumiem”. vadītājs Dr. phys. 
a. kleperis.

 • apakšprojekts Nr. 666/2014.3. “Neorganisko litija interkalācijas mate-
riālu un cieto elektrolītu sintēze un izpēte”. vadītāja Dr. chem. a. din-
dune.

 • LZP projekts Nr. 327/2012 “Bora savienojumus saturošu nanodaļiņu 
nanokompozītu sintēze plazmā un to pārstrāde materiālos dzirkstizlā-
des procesā”. vadītājs Dr. habil. sc. ing. J. grabis.

 • eRaF projekta 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte “Zinātnes infrastruktūras at-
tīstība” (vienošanās Nr. 2011/0041/2dP/2.1.1.3.1/11/IPIa/vIaa/004). 
vadītājs Dr. habil. sc. ing. J. grabis. 

3.4.2. līgUmdarbi

SIa  “Pogritech”. Pakalpojumu līgums Nr. L4.1-161012 “keramisko pa-
raugu izgatavošana un analīzes”.

3.4.3. patenti

 • S. Čornaja, L. kuļikova, v. Serga, v. kampars, k. dubencovs, S. Žiz-
kuna, o. Muravjova. “The method for selective production of glyceric 
acid”. European Patent eP2332899B1. 

 • d.  garlanov, g.  vissokov, J.  grabis. “Method and device for the di-
rect conversion of radiationenergy into electrical energy”. WO Patent 
2 012 083 392. 

 • v. Serga, L. kuļikova, a. Cvetkovs, a. krūmiņa. Platīna nanodaļiņu ie-
gūšanas veids uz nesējiem. Patents Lv 14657. 

 • S. Čornaja, v. kampars, J.  grabis, dz.  Jankoviča, o.  Muravjova, 
S. Žiskuna, R. kampars, k. dubcovs. “glicerīnskābes iegūšanas metode 
un katalizators tās realizācijai”. Patents Lv 13956. 
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 • S. Čornaja, k. dubencovs, L. kuļikova, v. Serga, v. kampars, S. Žizkuna, 
o. Stepanova, e. Sproģe, a. Cvetkovs. “Selektīvi katalizatori pienskābes 
iegūšanai no glicerīna”. Patents Lv 14490. 

 • g. Sedmale, I. Šperberga, I. Šteins, J. grabis. “Paaugstinātas stiprības 
oksīdu keramika”. Patents Lv 14556. 

3.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. grabis, J., Rašmane, d., Šteins, I., Lubāne, M. Formation of B6o Based 
Materials by Reactive Spark Plasma Sintering. Key Engineering Mate-
rials, 2016, vol. 674, pp. 54–58. ISSN 1013-9826, doI: 10.4028/www.
scientific.net/keM.674.54. (Scopus)

2. grabis, J., drunka, R., krūmiņa, a. Microwave assisted Synthesis, 
Modification with Platinum and Photocatalytical Properties of Tio2 
Nanofibers. Materials Science = Medziagotyra, 2016, vol.  22, No.  1, 
pp.  138–141. ISSN 1392-1320, e-ISSN 2029-7289, doI:  10.5755/j01.
ms.22.1.7353. (Scopus)

3. Čornaja, S., Sīle, e., drunka, R., grabis, J., Jankoviča, d., kunakovs, J., 
dubencovs, k., Žižkuna, S., Serga, v. Pt Supported Tio2-Nanofibers 
and Tio2 – Nanopowder as Catalysts for glycerol oxidation. Reaction 
Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2016, vol.  118, Iss.  2, pp.  1–16. 
ISSN 1878-5190, e-ISSN 1878-5204, doI: 10.1007/s11144-016-1067-9. 
(Scopus)

4. Balagurov, a., Bobrikov, I., Sumnikov, S., Yushakhai, v., grabis, J., kuz-
min, a., Mironova-Ulmane, ņ., Sildos, I. Neutron diffraction Study of 
Microstructural and Magnetic effects in Fine Particle Nio Powders. 
Physica Status Solidi (B) Basic Research, 2016, vol. 253, Iss. 8, pp. 1529–
1536. ISSN 0370-1972, doI: 10.1002/pssb.201552680. (Scopus)

5. Sadyrbaeva, T. Zh. Removal of Chromium(vI) from aqueous Solutions 
using a Novel Hybrid Liquid Membrane – electrodialysis Process. Che-
mical Engineering and Processing: Process Intensification, 2016, vol. 99, 
pp.  183–191. SNIP 1.422, IF 2.071, doI:  http://dx.doi.org/10.1016/j.
cep.2015.07.011. (Scopus)

6. Cvetkovs, a., kiselova, o., Rogulis, U., Serga, v., Ignatans, R. Produc-
tion of Zno aNd Cdo-Zno Thin Films by extraction–Pyrolytic Me-
thod. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2016, vol. 53, 
Iss. 3, pp. 57–66. ISSN 0868-8257, doI: 10.1515/lpts-2016-0021. (Sco-
pus)

7. Savchyn, v., Popov, a., aksimentyeva, o., klym, H., Horbenko, Y., Ser-
ga, v., Moskina, a., karbovnyk, I. Cathodoluminescence Characteri-
zation of Polystyrene-BaZro3 Hybrid Composites. Low Temperature 
Physics, 2016, vol.  42, No.  7, pp.  597–600. ISSN 1063-777X, e-ISSN 
1090-6517, doI: 10.1063/1.4959020. (Scopus)
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8. Batakliev, T., georgiev, v., Blaskov, v., Stambolova, I., karakirova, Y., 
Serga, v., Rakovsky, S. Nanosized Ni/Pd Catalysts for ozone decom-
position Prepared by extractive-Pyrolytic Method. Journal of Chemi-
cal Technology and Metallurgy, 2016, vol. 51, Iss. 5, pp. 508–513. ISSN 
1314-7471, e-ISSN 1314-7978. (Scopus)

9. Reklaitis, J., davidonis, R., dindune, a., valdniece, d., Jasulaitiene, v., 
Baltrunas, d. Characterization of LiFePo4/C Composite and Its Ther-
mal Stability by Mössbauer and XPS Spectroscopy. Physica Status 
Solidi B, 2016, vol.  253, Iss.  11, pp. 2283–2288. e-ISSN  1521-3951, 
doI: 10.1002/pssb.201600028. (Scopus)

10. Zālīte, I., Letlena, a., Čera, L., Šteins, I., krūmiņa, a. The Study of the 
Synthesis of Nanosized Refractory Carbides by Carbothermal Reduc-
tion of Precursor gels and their Characteristics. Materials Science = 
Medžiagotyra, 2016, vol. 22, Iss. 1, pp. 70–73. ISSN 1392-1320, e-ISSN 
2029-7289, doI: 10.5755/j01.ms.22.1.7473. (Scopus)

11. Sedmale, g., Šteins, I., Zālīte, I., Mežinskis, g. Microstructure and 
Properties of Mullite-Zro2 Ceramics with Silicon Nitride additive 
Prepared by Spark Plasma Sintering. Ceramics International, 2016, 
vol.  42, Iss.  3, pp.  3745–3750. ISSN 0272-8842, e-ISSN 1873-3956, 
doI: 10.1016/j.ceramint.2015.10.112. (Scopus)

12. kroņkalns, g., Blūms, e., Maiorov, M. M., Serga, v., krūmiņa, a. Prepara-
tion and properties of gadolinium/noble metal fine particle compounds. 
Magnetohydrodynamics, 2016, vol.  52, Iss.  4, pp.  535–540. available: 
http://mhd.sal.lv/contents/2016/4/Mg.52.4.10.R.html. (Scopus, SCJe)

13. Serga, v., Cvetkovs, a., krumina, a., Čornaja, S., kunakovs, J., Maio-
rov, M. Production of Ceo2/Nio and Ceo2/Nio-Pt Nanocomposites 
by ePM. International Journal of New Technology and Research, 2016, 
vol. 2, Iss. 3, pp. 123–127. ISSN 2425-4116. 

14. Zālīte, I., Heidemane, g., kuznetsova, L., kodols, M., grabis, J., Maio-
rovs, M. The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Fer-
rite Nanopowders obtained by different Methods. Chemine techno-
logija = Chemine technologija, 2016, vol.  67, No.  1, pp.  53–57. ISSN 
1392-1231, e-ISSN 2029-719X, doI: 10.5755/j01.ct.67.1.15824

2. att. neorganiskās ķīmijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.
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15. Maiorov, M., Blums, e., kronkalns, g., Lubane, M. Magnetic nano-
particles prepared by spark erosion. Latvian Journal of Physics and 
Technical Science, 2016, vol. 53, Iss. 4, pp. 30–35. e-ISSN 0868-8257, 
doI: 10.1515/lpts-2016-0026.

16. kokins, a., Bochkov, I., Zicans, J., Merijs-Meri, R., Ivanova, T., gra-
bis, J., Reznika, T. Scondary Polypropylene Based Nanocomposites for 
engineering applications. Proceedings of Material Science and Applied 
Chemistry, MSAC, 2016, pp. 108–111.

17. kronkalns g., Blums e., Maiorov M.  M., Serga v., krumina a. Pre-
paration and properties of gadolinium/noble metal fine particle com-
pounds, In: Proceedings of the 10th PAMIR International Conference 
“Fundamental and applied MHD”. Cagliari, Italy, June 20–24 2016, 
pp. 496–500.

18. drunka, R., grabis, J., Jankoviča, d., Rašmane, d., krūmiņa, a. Pho-
tocatalytic Properties of Precious Metal doped Tio2 Nanopowder. 
Proceedings of Materials Science and Applied Chemistry, MSAC, 2016, 
pp. 57–62. ISBN 978-9934-10-861-7.

19. Mironova-Ulmane, N., kuzmin, a., Skvortsova, v., Chikvaidze, g., 
Pārs, M., Sildos, I., grabis, J., dindune. a. vibrational spectroscopy of 
Mno. Proceedings of International Scietific Conference – Actual Prob-
lems of Solid State Physics, SSP-2016. Minsk, 22–25  November 2016. 
vol. 1, pp. 18–20.

20. Zālīte, I., Heidemane, g., krūmiņa, a., Rašmane, dz., Maiorov, M. 
Synthesis and properties of Co1-xZnxFe2o4 nanoparticles. Proceedings of 
Material Science and Applied Chemistry, MSAC, 2016, pp. 191–195.

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.
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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.

3.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Lekcijas un praktiskie darbi nanoķīmijā – Mg. R. drunka.
 • Maģistru un doktora darbu izstrāde – Mg. J.  Sokolova, doktoranti – 

R. drunka, Mg. L. Rozenberga-voska.

3.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • apstiprināts eRaF projekts Nr. 1.1.1.1/16/a/079 “Saules gaismā 
aktīvu fiksētu Tio2–Zno sistēmas fotokatalizatoru izstrāde” (vad. 
Dr.  habil. sc. ing. J. grabis).

 • dalība eRaF projektā Nr. 1.1.1.1/16/a/077 “Minerāli un sintētiski 
 nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu 
modificēšanai (Dr. chem. v. Serga, Dr. sc. ing. I. Zālīte).

 • dalība eRaF projektā Nr. 1.1.1.1/16/a/085 “elektrosārņu process labākai 
titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (Dr. chem. v. Serga, Mg. a. krūmiņa).

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
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4.1. institūta strUktūrvienības

4.2. Zinātniskie virZieni

 • Bioloģiski aktīvu heterociklu sintēze (prof. M. Jure, vad. pētn. d. Zicā-
ne, prof. M. Turks, doc. I. Mieriņa).

 • Nukleozīdu, nukleotīdu atvasinājumu sintēze un izpēte (prof. Ē. Bizdē-
na, 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 oksida-

tīvās stabilitātes pētījumi (prof. M. Jure, doc. I. Mieriņa).
 • Bioloģiski aktīvu dabasvielu izdalīšana no dabas objektiem vai biosintē-

zes maisījumiem un to modifikācijas (prof. M. Turks, prof. Ē. Bizdēna).

4.3. personāls 

1. att. organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā nodarbinātā  
personāla pilna laika ekvivalents procentos.

organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts

(oĶti)

bioloģiski aktīvo 
savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedra

organiskās sintēzes 
pētniecības un 

attīstības laboratorija

dabasvielu 
pētījumu 

laboratorija

 

 

Akadēmiskais
personāls

22%

Zinātnes tehniskais
personāls

7% Zinātniskais
personāls

71%
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4.4. pētniecības reZUltāti 

4.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Z12.0291 “organisko 
savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to”. vadītājs M. Turks.

 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Z14.0593 “Jaunu aģen-
tu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai”. vadītājs M. Turks.

 • Latvijas–Lietuvas–Taivānas sadarbības projekts “Jaunu (deaza)purīna-
triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietojums”. va-
dītājs M. Turks.

 • RTU/RSU-15 sadarbības projekts “Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto 
audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā”.

 • Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā iz-
glītībā. vadītājs M. Turks.

 • RTU projekts jaunajiem zinātniekiem ZP-2016/20 “Mono- un dialkil-
meldrumskābes kā jauna tipa oglekļa centrētie antioksidanti”. vadītāja 
I. Mieriņa.

 • RTU projekts jaunajiem zinātniekiem ZP-2016/26 “Jaunu ar triazoliem 
saistītu karbopeptoīdu analogu sintēze un otrējo struktūru pētījumi”. 
vadītājs v. Rjabovs.

4.4.2. līgUmdarbi

 • Līgumdarbs L8188 ar aS “olainfarm” par kMR analīžu un zinātnisko 
pētījumu veikšanu un to rezultātu nodošanu. vadītājs M. Turks.

4.4.3. patenti 

 • M. Turks, a. Stikute. “Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltri fluor-
borātiem”. Lv 15139a, 20.03.2016.

 • v. kumpiņš, I. Rijkure, I. Mieriņa, U. Peipiņš, d. Zicāne, M. Turks. “Be-
tulonskābes attīrīšanas paņēmiens”. Lv 15140a, 22.04.2016.

 • M. Turks, d. Posevins, v. Rjabovs. “amīdu sintēzes paņēmiens Ritera 
reakcijā šķidrā sēra dioksīdā”. Lv 15095 B, 20.03.2016.

 • M. Turks, J. Lugiņina, v. Rjabovs. “azetidīnu cikla uzslēgšanas paņē-
miens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā”. Lv 15096B, 20.03.2016.

4.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Cīrule, d., ozols, k., Platnieks, o., Māliņa, I., Bizdēna, Ē., Turks, 
M. Synthesis of purine nucleoside-amino acid conjugates and their 
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 photophysical properties. Tetrahedron, 2016, vol.  72, pp.  4177–4185. 
ISSN 0040-4020, doI: 10.1016/j.tet.2016.05.043.

2. ozols, k., Cīrule, d., Novosjolova, I., Stepanovs, d., Liepiņš, e., Bizdē-
na, Ē., Turks, M. development of N6-methyl-2-(1,2,3-triazol-1-yl)-2′-
deoxyadenosine as a Novel Fluorophore and Its application in Nucleo-
tide Synthesis. Tetrahedron Letters, 2016, vol. 57, Iss. 10, pp. 1174–1178. 
ISSN 0040-4039, doI: 10.1016/j.tetlet.2016.02.003.

3. Ivanova, J., Žalubovskis, R. derivatives of 2-aziridinyl ketones and 
aziridinyl-2-Carboxylates (Microreview). Chemistry of Heterocyclic 
Compounds, 2016, vol. 52, Iss. 8, pp. 535–537. ISSN 0009-3122, e-ISSN 
1573-8353, doI: 10.1007/s10593-016-1925-4.

4. Ivanovs, I., Bērziņa, S., Lugiņina, J., Beļakovs, S., Rjabovs, v. Stereo-
selective Michael addition of o-Nucleophiles to Carbohydrate-Ba-
sed Nitro-olefin. Heterocyclic Communication, 2016, vol.  22, Iss.  2, 
pp.  95–98. ISSN 0793-0283, e-ISSN 2191-0197, doI:  10.1515/hc-
2016-0003.

5. Lugiņina, J., Rjabovs, v., Stepanovs, d. Crystal Structure of 3-deoxy-
3-nitromethyl-1,2;5,6-di-o-isopropylidene-α-d-allofuranose. Acta 
Crystallographica Section E, 2016, vol.  72, Part 3, pp.  314–317. ISSN 
2056-9890, doI: 10.1107/S2056989016001845.

6. Lugiņina, J., Uzuleņa, J., Posevins, d., Turks, M. Ring-opening of Car-
bamate-Protected aziridines and azetidines in Liquid Sulfur dioxide. 
European Journal of Organic Chemistry, 2016, Iss.  9, pp.  1760–1771. 
 e-ISSN 1099-0690, doI: 10.1002/ejoc.201600141.

7. Posevins, d., Suta, k., Turks, M. Indium-Triflate-Catalyzed Ritter Re-
action in Liquid Sulfur dioxide. European Journal or Organic Che-
mistry, 2016, vol.  2016, Iss.  7, pp.  1414–1419. e-ISSN 1099-0690, 
doI: 10.1002/ejoc.201600013.

8. Lugiņina, J., Rjabovs, v., Stepanovs, d. Crystal Structure of 3-deoxy-
3-nitromethyl-1,2;5,6-di-o-isopropylidene-α-d-allofuranose. Acta 
Crystallographica Section E, 2016, vol.  72, Part 3, pp.  314–317. ISSN 
2056-9890, doI: 10.1107/S2056989016001845.

9. Lugiņina, J., Turks, M. Non-activated aziridines as Building Blocks 
for the Synthesis of aza-Heterocycles. Chemistry of Heterocyclic Com-
pounds, 2016, vol. 52, No. 10, pp. 773–775. ISSN 0009-3122, e-ISSN 
1573-8353.

10. Markovic, d., W. a., T., Novosjolova, I., Laclef, S., Stepanovs, d., Turks, 
M., vogel, P. Synthesis and applications of Silyl 2-Methylprop-2-ene-
1-sulfinates in Preparative Silylation and gC-derivatization Reactions 
of Polyols and Carbohydrates. Chemistry – A European Journal, 2016, 
vol.  22, Iss.  12, pp.  4196–4205. ISSN 0947-6539, e-ISSN 1521-3765, 
doI: 10.1002/chem.201504380.
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11. Mieriņa, I., gudelis, e., Stepanovs, d., Jure, M., Mišņovs, a.,  kolympadi, 
M., Markovič, d. Crystal Structure of 3-(4- Hydroxy-3-Methoxyphen l)-
N-Phenylpropanamide, C16H17No3. Zeitschrift für Kristallographie – 
New Crystal Structures, 2016, vol. 231, Iss. 2, pp. 657–659. ISSN 2197-
4578, doI: 10.1515/ncrs-2015-0235.

12. Mieriņa, I., Jure, M. alkylidene and arylidene Meldrum’s acids as 
versatile Reagents for the Synthesis of Heterocycles. Chemistry of He-
terocyclic Compounds, 2016, vol. 52, No. 1, pp. 7–9. ISSN 0009-3122, 
e-ISSN 1573-8353, doI: 10.1007/s10593-016-1822-x.

13. Mieriņa, I., Stepanovs, d., kuginyte, J., Janichev, a., Jure, M. Crystal 
Structure of 3-(4-hy dr oxy phen yl)-2-[(e)-2-phenyl ethen yl]quina-
zolin-4(3H)-one. Acta Crystallographica. Section E: Crystallographic 
Communications, 2016, vol. 72, Part 4, pp. 522–525. ISSN 2056-9890, 
doI: 10.1107/S2056989016004473.

14. Mieriņa, I., Jure, M., Stikute, a. Synthetic approaches to 4-(Het)
aryl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-ones. Химия гетероциклических 
соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2016, vol. 52, 
No. 8, pp. 509–523. ISSN 0132-6244.

15. Monteferrante, C., Jirgensons, a., varik, v., Hauryliuk, v., goessens, W., 
Hays, J. evaluation of the Characteristics of Leucyl-tRNa Synthetase 
(LeuRS) Inhibitor aN3365 in Combination with different antibiotic 
Classes. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Di-
seases, 2016, vol. 35, Iss. 11, pp. 1857–1864. ISSN 0934-9723, e-ISSN 
1435-4373, doI: 10.1007/s10096-016-2738-1.

16. Rasiņa, d., otikovs, M., Leitans, J., Recacha, R., Borysov, o., kane-
pe-Lapsa, I., domraceva, I., Pantelejevs, T., Tars, k., Blackman, M., 
Jaudzems, k., Jirgensons, a. Fragment-Based discovery of 2-amino-
quinazolin-4(3H)-ones as Novel Class Nonpeptidomimetic Inhibi-
tors of the Plasmepsins I, II, and Iv. Journal of Medicinal Chemistry, 
2016, vol. 59, Iss. 1, pp. 374–387. ISSN 0022-2623, doI: 10.1021/acs.
jmedchem.5b01558.

2. att. organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2016. gadā. 

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumā 39

48

1Publikācija internetā
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17. Stīpniece, L., Šalma-ancāne, k., Rjabovs, v., Juhņeviča, I., Turks, M., 
Narkevica, I., Bērziņa-Cimdiņa, L. development of Functionalized 
Hydroxyapatite/Poly(vinyl alcohol) Composites. Journal of Crystal 
Growth, 2016, vol.  444, pp.  14–20. ISSN 0022-0248, doI:  10.1016/j.
jcrysgro.2016.03.029.

18. Stepanovs, d., Jure, M., gosteva, M., Popelis, Y., kiselovs, g., Mišņovs, 
a. Crystal Structures and Physicochemical Properties of diltiazem 
Base, acetylsalicylate, Nicotinate and L-Malate. CrystEngComm, 2016, 
18, pp. 1235–1241. ISSN 1499-8033, doI: 10.1039/C5Ce01204J.

19. Stepanovs, d., Tetere, Z., Rāviņa, I., kumpiņš, v., Zicāne, d., Bizdēna, 
Ē., Bogans, J., Novosjolova, I., grigaloviča, a., Merijs-Meri, R., Fotins, 
J., Čerkasovs, M., Mišņovs, a., Turks, M. Structural Characterization of 
Cevimeline and Its Trans-Impurity by Single Crystal XRd. Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, vol. 118, pp. 404–409. 
ISSN 0731-7085, doI: 10.1016/j.jpba.2015.11.006.

20. Skvorcova, M., Jirgensons, a. allylic amination via acid Catalyzed Le-
aving group activation. Current green Chemistry, 2016, vol. 3, No. 2, 
pp. 145–159. ISSN 2213-3461, e-ISSN 2213-347X, doI: 10.2174/22133
46103666160905101423.

4.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

vietējā sadarbība: aS  “grindeks”, aS  “olainfarm”, Latvijas organiskās 
sintēzes institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Farmācijas un ķīmijas kom-
petences centrs, SIa “dUo ag”, SIa “Bapeks”.

Starptautiskā sadarbība: 
 • M. Turks – Latvijas pārstāvis eiropas Ķīmijas un molekulāro zinātņu 

asociācijas organiskās ķīmijas nodaļā.
 • M. Turks, M. Jure, Ē. Bizdēna, a. Jirgensons, e. Sūna – amerikas Ķīmi-

jas biedrības biedri.
 • Ē. Bizdēna, M. Turks, I. Novosjolova – Starptautiskās Nukleozīdu, 

nukleotīdu 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 or-
ganiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, turpina savu stažēšanos ārzemēs:
 ‑ gints Šmits: Postdoctoral Fellow at EPFL (École polytechnique 

fédérale de Lausanne) – Lausanne, Canton de Vaud, Switzerland, pie 
profesora Nicolai Cramer;
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 ‑ Irina Novosjolova: Postdoctoral Research Associate at Binghamton 
University – Binghamton, New York, pie profesora Ērika Roznera;

 ‑ dmitrijs Stepanovs: oksfordas Universitātē apgūst proteīnu krista-
logrāfiju pie profesora Michael McDonough;

4.6. infrastrUktūra

 • Telpu Nr. 458 un 462 renovācija un mēbeles.
 • Laboratoriju iekārtošanai: ledusskapis, magnētiskie maisītāji (2 gab.), 

membrānu vakuumsūknis, rotācijas ietvaicētājs, dozējošais sūknis 
reaģentu šķīdumu precīzai iemērīšanai, dators ORDI Pro 410d, mo-
nitors Philips, vakuumsūknis Master Cool, galda dators S/n:70879/ 
Capital NEO GX24, žāvējamais skapis Memmert UF 110, monitors 
DELL P2314H, stacionārais dators Capital NEO GX24/i5, dators UAB 
 KOMPARSA.

4.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Studiju nobeiguma darbi gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī tiek 
piesaistīti organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta (oĶTI) īstenojamo zi-
nātnisko projektu tēmām. Studenti bieži ir šo projektu izpildītāji un saņem 
atalgojumu no zinātniskajiem projektiem. arī nepieciešamais materiālteh-
niskais nodrošinājums studiju noslēgumu darbu īstenošanai tiek ņemts no 
zinātnes projektiem. 

oĶti aiZstāvētie bakalaUra darbi:
 • Svetlana-Marija goliškina “2,4-diaizvietotu hinazolīnu sintēze un īpa-

šību izpēte”. vadītāja prof. Dr. chem. Ērika Bizdēna.
 • dāvis kalniņš “Fluorescenti purīnu atvasinājumi un to modificēšana 

ar funkcionālu grupu saturošiem linkeriem”. vadītāja prof. Dr. chem. 
Ērika Bizdēna.

 • Zigfrīds kapilinskis “2,6-diaizvietotu purīna aciklisko nukleozīdu fos-
fonātu sintēze”. vadītāja prof. Dr. chem. Ērika Bizdēna.

 • Laima Niedra “Inozīna 2-(1,2,3-triazolil)atvasinājumu sintēze un fluo-
rescento īpašību izpēte”. vadītāja prof. Dr. chem. Ērika Bizdēna.

 • armands Sebris “Tetrahidroindazol-4-onu ķīmisko modifikāciju izpē-
te pie C(4)”. vadītājs prof. Dr. chem. Māris Turks.

 • andrejs Šišuļins “Fluorescentu 9-alkil-2-triazolilpurīnu atvasinājumu 
sintēze un to īpašību izpēte”. vadītāja prof. Dr. chem. Ērika Bizdēna.

 • karīna Šķestere “Ciklisko 1,3-diketonu un aldehīdu reakcijas produktu 
antiradikāļu īpašības”. vadītāja docente Dr. chem. Inese Mieriņa.
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 • Toms Upmanis “Foridona un tā oksidētās formas aeŠH sadale”. va-
dītāja Hromatogrāfijas laboratorijas vadītāja Dr. chem. Helēna kažoka 
(Latvijas organiskās sintēzes institūts – LoSI).

 • diāna vladimirova “augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas meto-
des optimizēšana un validēšana fenibuta atlikuma noteikšanai mazgā-
šanas ūdens šķīdumos un uz tehnoloģisko iekārtu virsmām”. vadītāji 
Hromatogrāfijas centra vadītājs Mg. chem. vitālijs Titajevs (aS “olain-
farm”), docente Dr. chem. Inese Mieriņa.

oĶti aiZstāvētie maģistra darbi:
 • arturs Janičevs “Hidrohlortiazīda kokristāls ar prolīnu: struktūra un 

fizikālķīmiskās īpašības”. vadītājs zin. asistents Dr. chem. dmitrijs Ste-
panovs (LoSI).

 • agnese Stikute “No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alil-
sulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē”. vadītājs prof. Dr. chem. Mā-
ris Turks.

 • Ilze verpakovska “Hidroksilēto 4-hidroksikumarīnu sintēze”. vadītāja 
prof. Dr. chem. Māra Jure.

 • Sindija Zēberga “Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totāla-
jai sintēzei”. vadītājs pētnieks Dr. chem. andrejs Pelšs (LoSI).

2016. gadā oĶTI organizēja RTU studentu zinātniski tehniskās konfe-
rences organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcijas darbu. 
RTU 57. studentu zinātniski tehniskajā konferencē piedalījās 8 studenti 
no oĶTI, 4 studenti no LĶI, 5 studenti no LoSI (sekcijas priekšsēdētājs: 
oĶTI 1. kursa maģistrants Uldis Peipiņš un 1. kursa bakalaurante Santa 
Bērziņa):

1. anda Sīpola, 3. kursa bakalaurante (Latvijas Universitāte), “diastereo-
diverģentā aminoepoksīdu sintēze”. Zinātniskais vadītājs – LoSI pēt-
nieks Dr. chem. andrejs Pelšs.

2. Rihards klūga, 2. kursa maģistrants (Latvijas Universitāte), “Hirālu pi-
ridīna rindas organokatalizatoru izstrāde”. Zinātniskie vadītāji – pro-
fesors Dr. chem. edgars Sūna, LoSI pētnieks Mg. sc. ing. artis kinēns.

3. Sindija Zēberga, 4. kursa bakalaurante, “gefirotoksīna tricikliskā ske-
leta sintēze”. Zinātniskais vadītājs – LoSI pētnieks Dr. chem. andrejs 
Pelšs.

4. Santa Bērziņa, 1. kursa bakalaurante, “Stereoselektīva oksa-Maikla pie-
vienošana pie nitrometilēnglikofuranozes”. Zinātniskie vadītāji – profe-
sors Dr. chem. Māris Turks, docents Dr. chem. vitālijs Rjabovs, pētniece 
Mg. sc. ing. Jevgeņija Lugiņina.

5. Zigfrīds kapilinskis, 4. kursa bakalaurants, “Jauni 2,6-diaizvietoti purī-
na acikliskie nukleozīdu fosfonāti”. Zinātniskā vadītāja – profesore Dr. 
chem. Ērika Bizdēna.
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6. dāvis kalniņš, 4. kursa bakalaurants, “ar linkeriem modificēti fluo-
rescenti purīnu atvasinājumi”. Zinātniskā vadītāja – profesore Dr. chem. 
Ērika Bizdēna.

7. andrejs Šišuļins, 4. kursa bakalaurants, “Jaunu fluorescentu 9-alkil-
2-triazolilpurīnu atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte”. Zinātniskā 
vadītāja – profesore Dr. chem. Ērika Bizdēna.

8. Svetlana-Marija goliškina, 4. kursa bakalaurante, “2,4-diaizvietotu hi-
nazolīnu sintēze un īpašību izpēte”. Zinātniskā vadītāja – profesore Dr. 
chem. Ērika Bizdēna.

9. Laimdota Žižmāre, 4. kursa bakalaurante, “Pirazola-piridīna rindas 
iekšējo sāļu sintēze”. Zinātniskais vadītājs – asoc. profesors Dr. chem. 
Māris Utināns.

10. armands Sebris, 4. kursa bakalaurants, “Tetrahidroindazol-4-onu ķī-
misko modifikāciju izpēte pie C(4)”. Zinātniskais vadītājs – profesors 
Dr. chem. Māris Turks.

11. klinta krasauska, elīna Zoltnere, 2 kursa bakalaurantes, emilis gude-
lis, 4. kursa bakalaurants (kauņas Tehnoloģiju universitāte), “dihidro-
kanēļskābju atvasinājumu sintēze un to antiradikāļu īpašību pētījumi”. 
Zinātniskā vadītāja – docente Dr. chem. Inese Mieriņa.

12. karīna Šķestere, 4. kursa bakalaurante, “Ciklisko 1,3-diketonu un al-
dehīdu reakcijas produktu antiradikāļu īpašības”. Zinātniskā vadītāja – 
docente Dr. chem. Inese Mieriņa.

13. Harijs Bariss, 4. kursa bakalaurants, “glicerīna oksidēšana ar molekulā-
ro skābekli jauno promotēto Pt/Ceo2 katalizatoru klātbūtnē”. Zinātnis-
kie vadītāji – profesore Dr. chem. Svetlana Čornaja, pētnieks Mg. sc. ing. 
konstantīns dubencovs.

14. agija Zaharāne, 2. kursa bakalaurante, “Mezoporainu Sio2 katalizatoru 
sintēze un izmantošana”. Zinātniskais vadītājs – vad. pētnieks Dr. chem. 
Modris Roze.

15. Toms Upmanis, 4. kursa bakalaurants, “Mobilās fāzes ietekme uz fo-
ridona un tā oksidētās formas sadali TF-aeŠH”. Zinātniskā vadītāja – 
LoSI Hromatogrāfijas laboratorijas vadītāja Dr. chem. Helēna kažoka.

16. Filips oļeškovs, 3. kursa bakalaurants, “β-amiloīdu oligomerizācijas 
inhibēšana ar īsiem peptīdiem: pētījumi ar kMR metodi”. Zinātniskais 
vadītājs – LoSI vadošais pētnieks Dr. chem. kristaps Jaudzems.

17. artūrs Janičevs, 2. kursa maģistrants, “Hidrohlortiazīda kokristāls ar 
prolīnu: struktūra un fizikālķīmiskās īpašības”. Zinātniskais vadītājs – 
LoSI zin. asistents Dr. chem. dmitrijs Stepanovs.

18. Igors Mihailovs, 1. kursa doktorants, “Molekulu elektroķīmiskās jo-
nizācijas enerģijas un elektrontieksmes kvantu ķīmiskās modelēšanas 
metodes izvēle uz racionālu apsvērumu pamata”. Zinātniskie vadītāji – 
profesors Dr. habil. chem. valdis kampars, LU CFI organisko materiā-
lu laboratorijas vadītājs Dr. phys. Mārtiņš Rutkis.
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4.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 2016. gadā

 • 2016. gada 7. aprīlī LZa Pavasara pilnsapulcē gustava vanaga balvu 
ķīmijas zinātnēs saņēma LZa īstenais loceklis Māris Turks par darbu 
kopu “Jaunu metožu un produktu izstrāde bioorganiskajā un hetero-
ciklisko savienojumu ķīmijā”.

 • 14.10.2016. Pasaules kultūras padomes (World Culture Council) balvu 
pasniegšanas ceremonijā kā RTU zinātnes un kopējās izaugsmes veici-
nātājs tika godināts Māris Turks.

 • LZa emīlijas gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 
2016. gadā ieguva daniels Posevins par 2015. gadā aizstāvēto maģistra 
darbu “Ritera reakcija šķidrā sēra dioksīdā”.

 • 12.10.2016. LZa un aS “grindeks” balva “Sudraba Pūce” perspektīvā-
kajam jaunajam pētniekam tika piešķirta kristeram ozolam par pētīju-
miem jaunu fluorescentu nukleozīdu sintēzē un pielietojumā.

 • 24.11.2016. S. Hillera balva tika piešķirta Dr. chem. L. grigorjevai par 
promocijas darbu “C-heteroatoms saites izveidošana Luisa skābes kata-
lizētās aliliskās aizvietošanas reakcijās” (vad. prof. a. Jirgensons).

 • Ē. Bizdēna par darbu ar skolēniem Latvijas 40. skolēnu zinātniskās kon-
ferences atklāšanā tika apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Pateicības rakstiem.

Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti:
 • I vieta: “Cepumos esošo tauku analīze” – gatis Saknītis (Rīgas valsts 

3. ģimnāzija 11. klase). vadītājas – evi kūriņa, Inese Mieriņa.
 • III vieta: “Purīna nukleozīdu triazolilatvasinājumu reakcijas ar amino-

skābēm” – Rihards Puplovskis, Beāte krūze (Rīgas valsts 1. ģimnāzija 
11. klase). vadītājas – Ērika Bizdēna, andra Reinholde. 

Citi sasniegumi:
 • Jevgeņija Lugiņina 18.05.2016. saņēma kosmētikas uzņēmuma 

“L'oréal” Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē”. “L'oréal” Latvijas sti-
pendijas apjoms ir 6000 eiro.

 • eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta pro-
grammas līdzfinansētā projekta Nr. eeZ/NFI/S/2015/001 “Sadarbības 
veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā” ie-
tvaros RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē 2016.  g. 
23.–27. maijā MLĶF notika lekciju un laboratorijas darbu kurss “Biolo-
ģiskas izcelsmes makromolekulu kristalizēšana” (Crystallization of bio-
logical macromolecules), ko pasniedza Trumses Universitātes (Universi-
ty of Tromsø – The Arctic University of Norway) profesors arne Smalas 
kopā ar kolēģiem. kurss bija domāts maģistra un doktora līmeņa stu-
dentiem, kā arī jaunajiem zinātniekiem, un tas ir regulāri iekļauts Nor-
vēģijas Strukturālās bioloģijas skolas (BioStruct) saturā, kas ir 5 Norvē-
ģijas universitāšu kopēja studiju programma. kursā varēja piedalīties 
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līdz 15 studentiem. Projektu īstenoja RTU MLĶF organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts sadarbībā ar Lietišķās ķīmijas institūtu.

 • kristers ozols studēja UiT arktiskajā universitātē Norvēģijā (UiT 
 Norges Arktiske Universitet) 2016. gada pavasara semestrī.

 • aigars Jirgensons vadīja Marie Curie programmas INTegRaTe 
ārzemju doktorantūras studenta Konstantinos Grammatoglou zinātnis-
ko darbu “design and synthesis of mechanism based o-acetylserine 
sulfhydrylase inhibitors”. 

 • aS “olainfarm” Solomona Hillera studiju noslēguma darbu balvas lau-
reāti 2016. gadā: Zigfrīds kapilinskis, agnese Stikute, andrejs Šišuļins, 
Toms Upmanis, Sindija Zēberga.

 • gustava vanaga stipendijas laureāti: andrejs Šišuļins, Lūkass Tomass 
Lukaševics.

 • aS “olainfarm” Solomona Hillera stipendijas laureāti: Santa Bērziņa, 
Zigfrīds kapilinskis, vilnis Peipiņš, Miks Puriņš, krista Suta.

 • 2016./2017. studiju gadā Latvijas Universitātes fonda mecenāta krista-
pa Morberga stipendiju saņēma Santa Bērziņa.

 • LZa emīlijas gudrinieces un alfrēda Ieviņa stipendijas laureāti 
2016./2017.: dace Cīrule, kristers ozols.

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://www.pmi.rtu.lv

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, bio-
aktīvas u. c. sistēmas) izmantošanai lauksaimniecībā, medicīnā, iesai-
ņojumam 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 eks-
pertīze (asoc. prof. L. Mālers, asoc. prof. M. dzenis).

 • Sintētisku polimēru nanokompozītu izveide izmantošanai informā-
cijas tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā, mājsaimniecībā u. c. (prof. 
M. kalniņš, vad. pētn. J. Zicāns, prof. R. Merijs-Meri, asoc. prof. S. gai-
dukovs).

5.3. personāls

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

5.4. pētniecības reZUltāti

5.4.1. svarīgie pētniecības proJekti

 • Nr. 476/2012 “Sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīd-
kompozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte”. vadītājs vad. 
pētn. J. Zicāns.

 

 

Akadēmiskais
personāls

30%

Zinātnes tehniskais
personāls

9%
Zinātniskais

personāls
61%
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 • 2. valsts pētījumu programmas “daudzfunkcionālie materiāli un kom-
pozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)” projekts Nr. 3 “Nano-
kompozītu materiāli”. vadītājs J. Zicāns.

5.4.2. līgUmdarbi

 • SIa  “evopipes”, SIa  “Nordic Plast”, SIa  “Poliurs”, SIa  “Izoterms”, 
SIa “Syntagon Baltic”, aS “olainfarm”, SIa “Baltic NFS”, aS “PeT Balti-
ja”, aS “Baltijas gumijas fabrika”, aS “Sadales tīkls”, SIa “Baltic candles 
Ltd”, SIa “Baltic 3d eU”, SIa “Controlit Factory”, SIa “ovR”, SIa “ei-
roplasts”, SIa “Jordan Polymers”, SIa “Rubrig”, SIa “STePP”, SIa “Pu-
ratos Latvia”, SIa “green World”, SIa “d dupleks defence Solutions”, 
SIa “green Industry Innovation centre”, SIa “Bio-kompozītmateriālu 
institūts”.

5.4.3. patenti

 • a. Borisova. “Celulozi saturošu dažādšķiedru tekstilmateriālu apdares 
paņēmiens”. Lv patents 15098 B, 20.11.2016. 

5.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Bernava, a., Reihmane, S. Coatings with Reduced Flammability for Li-
nen Fabrics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
2016, vol.  111, No.  1, pp.  012014–012014. ISSN 1757-8981, e-ISSN 
1757-899X, doI: 10.1088/1757-899X/111/1/012014.

2. Ivdre, a., Fridrihsone-girone, a., abolins, a., Cabulis, U. effect of 
different Concentration of Rapeseed oil and Recycled Poly (ethylene 
Terephthalate) in Polyols for Rigid Polyurethane Foams. Journal of Cel-
lular Plastics, 2016 [online], pp. 1–17. ISSN 0021-955X, e-ISSN 1530-
7999, doI: 10.1177/0021955X16670585. 

3. gaidukovs, S., kampars, v., Bitenieks, J., Bochkov, I., gaidukova, g., Ca-
bulis, U. Thermo-Mechanical Properties of Polyurethane Modified with 
graphite oxide and Carbon Nanotube Particles. Integrated Ferroelectrics, 
2016, vol. 173, Iss. 1, pp. 1–11. doI: http://dx.doi.org/10.1080 /10584-
587.2016.1182394. 

4. grigale-Soročina, Z., kalniņš, M., gross, k. Influence of Monomer 
on Structure, Processing and application Characteristics of Uv Cu-
rable Urethane acrylate Composite Coatings. IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 2016, vol. 111, No. 1, pp. 012008–
012008. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, doI:  10.1088/1757-
899X/111/1/012008.
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5. grigale-Soročina, Z., kalniņš, M., Simanovska, J., vīndedze, e., Birks, I., 
Brazdauska, e. effect of additives on Uv-activated Urethane acrylate 
Polymerization Composite Coatings. Materials Science = Medžiago-
tyra, 2016, vol.  22, Iss.  1, pp.  54–59. ISSN 1392-1320,  e-ISSN  2029-
7289, doI: 10.5755/j01.ms.22.1.7442.

6. knite, M., Linarts, a., ozols, k., Tupureina, v., Stalte, I., Lapčinskis, L. 
a Study of electric Field-Induced Conductive aligned Network For-
mation in High Structure Carbon Black/Silcone oil Fluids. Colloids 
and Surfaces  A: Physicochemical and Engineering Aspects, december 
2016. ISSN 0927-7757, doI: 10.1016/j.colsurfa.2016.12.032. 

7. kuka, e., Cīrule, d., kajaks, J., andersons, I., andersons, B. Wood Plas-
tic Composites Made with Thermally Modified Birch Wood Residues. 
International Wood Products Journal, 2016, vol.  7, Iss.  4. Internatio-
nal Panel Products Symposium 2015, pp.  225–230. ISSN 2042-6445, 
 e-ISSN 2042-6453, doI: 10.1080/20426445.2016.1214439. 

8. kukle, S., vidzickis, R., Zelča, Z., Beļakova, d., kajaks, J. Influence 
of Hemp Fibers Pre-processing on Low density Polyethylene Mat-
rix Composites Properties. IOP Conference Series: Materials Scien-
ce and Engineering, 2016, vol.  123, Iss.  1, pp.  1–6. ISSN 1757-8981, 
 e-ISSN 1757-899X, doI: 10.1088/1757-899X/123/1/012022.

9. Stepanovs, d., Tetere, Z., Rāviņa, I., kumpiņš, v., Zicāne, d., Bizdē-
na, Ē., Bogans, J., Novosjolova, I., ābele, a., Merijs-Meri, R., Fotins, J., 
Čerkasovs, M., Mishnev, M., Turks, M. Structural Characterization of 
Cevimeline and Its Trans-Impurity by Single Crystal XRd. Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, vol. 118, pp. 404–409. 
ISSN 0731-7085, doI: 10.1016/j.jpba.2015.11.006.

10. Simanovska, J., grigale-Soročina, Z. design for Sustainability appro-
ach in Product development – a Case Study Using Innovative Nail 
Polishes developed by a Small enterprise. Proceedings of the Estonian 
Academy of Sciences, 2016, vol. 65, Iss. 3, pp. 297–303. ISSN 1736-6046, 
e-ISSN 1736-7530, doI: 10.3176/proc.2016.3.11.

11. kajaks, J., kolbins, a., kalniņš, k. Some exploitation Poperties of 
Wood Plastic Composites (WPC) based on High density Polyethy-
lene (HdPe) and Plywood Poduction Waste. IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 2016, vol. 111, No. 1, pp. 012003–
012003. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, doI:  10.1088/1757-
899X/111/1/012003.

12. Ļašenko, I., gaidukovs, S., Rombovska, J. Manufacturing of amber 
Particles Suitable for Composite Fibre Melt Spinning. Proceedings of 
the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied 
Sciences, 2016, vol. 70, No. 2, pp. 51–57. ISSN 1407-009X, doI: 10.1515/
prolas-2016-0007.
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13. Merijs-Meri, R., Zicāns, J., grigaloviča, a., Ivanova, T., kalniņš, M. 
Characterization of Thermal destruction Behavior of Hybrid Compo-
sites based on Polyoxymethylene, ethylene-octene Copolymer Impact 
Modifier and Zno Nanofiller. In: AIP Conference Proceedings, Italy, 
Naples, 19–23 September 2016. Melville: american Institute of Physics, 
2016, pp. 020141–020141. ISBN 978-0-7354-1287-3, ISSN 0094-243X, 
e-ISSN 1551-7616, doI: 10.1063/1.4949716.

14. Plyushch, a., Paddubskaya, a., kuzhir, P., Maksimenko, S., Ivanova, T., 
Merijs-Meri, R., Bitenieks, J., Zicāns, J., Suslyaev, v., Pletnev, M. Com-
parative analysis of electromagnetic Response of Pva/MWCNT and 
Styrene-acrylic Copolymer/MWCNT Composites. Russian Physics 
Journal, 2016, vol.  59, Iss.  2, pp.  278–283. ISSN 1064-8887, e-ISSN 
1573-9228, doI: 10.1007/s11182-016-0768-x.

15. Reinholds, I., kaļķis, v., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., ābele, a. Heat 
Shrinkable Behavior, Physico-Mechanical and Structure Properties 
of electron Beam Cross-Linked Blends of High-density Polyethylene 
with acrylonitrile-Butadiene Rubber. Radiation Physics and Chemistry, 
2016, vol. 120, pp. 56–62. ISSN 0969-806X, doI: 10.1016/j.radphysc-
hem.2015.12.002.

16. Rubenis, k., Ločs, J., Mironova, J., Merijs-Meri, R. Influence of Phase 
Separation on Thermal Conductivity of Ti1-xSnxo2 Ceramics. Journal 
of Ceramic Science and Technology, 2016, vol. 7, No. 1, pp. 135–138. 
ISSN 2190-9385, doI: 10.4416/JCST2015-00061.

17. Plēsuma, R., Mālers, L. Functional Properties of Composite Material 
from Recycled Tires and Polyurethane Binder in Water Medium. IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, vol.  111, 
No.  1, pp.  012004–012004. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, 
doI: 10.1088/1757-899X/111/1/012004.

18. kovaļovs, a., geisari, N., kalniņš, M., Čate, a. Search for Composi-
tion of Nanoparticles Containing Poly (vinyl alcohol)  /  Poly (vinyl 

2. att. polimērmateriālu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.

 
Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Zinātniskā monogrāfija 1

13

40

24
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 acetate) Blend Composites Having the Highest value of the Modulus of 
elasticity by the Response Surface Methodology. IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 2016, vol. 111, No. 1, pp. 012006–
012006. ISSN 1757-8981, e-ISSN 1757-899X, doI:  10.1088/1757-
899X/111/1/012006.

19. Zelča, Z., kukle, S., kajaks, J. The Hemp Primary Processing Waste and 
Linear Low density Polyethylenene Composite. In: Energy and Clean 
Technologies: Recycling, Air Pollution and Climate Change: Conference 
Proceedings, austria, vienna, 2–5 November 2016. Sofia: STeF92 Tech-
nology Ltd., 2016, pp.  55–60. ISBN 978-619-7105-82-7, ISSN 1314-
2704, doI: 10.5593/sgem2016HB43.

5.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Spānijas Nacionālās zinātnes padomes Materiālu struktūras institūts 
Madridē (Instituto de Estructura de la Materia, IEM-CSIC)  – prof. 
T. A. Ezquerra lasīja vieslekcijas RTU Polimērmateriālu institūtā.

 • CeLLS/aLBa sinhrotrons (CELLS/ALBA Synchrotron Light Facility, 
Experiments division) – eksperimetu nodaļas darbinieks dr. Igors Šics 
novadīja vieslekciju RTU Polimērmateriālu institūtā.

 • viskonsinas-Platvilas Universitātes Nanotehnoloģiju kolaboratīvo pē-
tījumu un attīstības centrs (Nanotechnology Center for Collaborative 
R&D, Department of Chemistry, University of Wisconsin-Platteville) – 
tā direktors un vienlaikus zinātniski pētniecisko uzņēmumu Photonic 
Cleaning Technologies LLC (aSv) un Xolve Inc (aSv) dibinātājs prof. 
James P. Hamilton novadīja vieslekciju RTU Polimērmateriālu institūtā.

 • kaseles Universitāte (vācija) – RTU institūta darbiniece Rūta Saldābola 
Erasmus programmas ietvaros 2 mēnešus stažējās kaseles Universitātes 
Materiālu tehnoloģiju institūtā pie prof. Dr. ing. Hans-Peter Heim un 
Dr. ing. Maik Feldman.

 • Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte Ščecinā (Polija) – Mg. sc. 
ing. Pitr Franciszczak veica atsevišķus pētījumus RTU Polimērmate-
riālu institūtā.

 • dženovas Universitāte (Itālija) – PhD Claudio Larosa sniedza vieslek-
ciju, kā arī veica atsevišķus pētījumus RTU Polimērmateriālu institūtā. 

 • Cadi Ayyad Universitātes Zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Metālorga-
nisko savienojumu un makromolekulārās ķīmijas Materiālu kompozītu 
laboratorija (Maroka) – Erasmus programmas ietvaros institūts kopā ar 
vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedru uzņēma pēcdoktoranti Karimu 
Ben Hamou. 

 • Bidžājas Universitātes (alžīrija) Tehnoloģiju fakultātes Moderno po-
limēru materiālu laboratorija (Laboratoire des Matériaux Polymères 
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Avancés, Faculté de Technologie, Université Abderrahmane Mira, 
Bejaia) – uzņemts doktorants Walid Ferma.

 • Rīgas valsts tehnikums – nodrošināta tehnikuma audzēkņa Raivo Nā-
burga prakse (prakses vadītājs J. kajaks).

 • RTU Inženierzinātņu vidusskola, Rīgas valsts 2. ģimnāzija un citas vi-
dējās izglītības iestādes – nodrošināts skolēnu studiju darbs. 

 • J. Zicāns – zinātniskā žurnāla Progress in Rubber, Plastics and Recycling 
Technology redkolēģijas loceklis (izdevējs Smithers Rapra Technology 
Limited).

 • R. Merijs-Meri – zinātniskā žurnāla Environmental Research, Engineer-
ing and Management redkolēģijas loceklis (izdevējs Kaunas University 
of Technology).

 • M. kalniņš, J. Zicāns – starptautiskās konferences Baltic Polymer Sym-
posium 2016 Zinātniskās komisijas locekļi.

5.6. infrastrUktūra 

 • Laboratorijas ekstrūderis ar pavedienu uztinēju.

5.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība 

Jau kopš pirmajiem bakalaura studiju gadiem studenti tiek aicināti 
iesaistīties zinātniskā darba veikšanā, specializējoties kādā no institūta 
piedāvātajām tēmām. Bakalaura studiju laikā students iegūst vispārīgas 
zināšanas izvēlētajā studiju nozarē, apgūstot fundamentālās un inženier-
disciplīnas, kā arī informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi. 
Studentam tiek dotas iespējas gūt pieredzi zinātniski pētnieciskā darba 
veikšanā, izmantojot pasaules līmeņa aparatūru, kā arī papildināt zināša-
nas, stažējoties kādā no sadarbības augstskolām tepat Latvijā, kā arī Itālijā, 
vācijā, Spānijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā un citur. Studiju laikā tiek dotas 
iespējas iepazīties ar vairāk nekā  30 ražojošiem uzņēmumiem, ļaujot stu-
dentam pēc studiju programmas absolvēšanas pilnvērtīgāk izvēlēties savām 
interesēm un iegūtajām prasmēm visatbilstošāko ražojošo uzņēmumu, dar-
boties materiālu testēšanas, konsultēšanas 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 
zinātniski pētniecisko iekārtu pamata arsenālu, studentam tiek dota iespēja 
iesaistīties zinātniski pētniecisko projektu atsevišķu uzdevumu īstenošanā 
un rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs, kā arī piedalīties mā-
cību procesa realizēšanā, līdzdarbojoties laboratorijas un praktisko darbu 
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vadībā. Turpinot studijas doktorantūrā, students gūst pieredzi pats sava zi-
nātniskā darba organizēšanā zinātniskā vadītāja uzraudzībā, fundamentālo 
un/vai lietišķo pētījumu projektu izstrādē, maģistra un bakalaura zinātnis-
ko darbu vadībā, kā arī mācību procesa realizēšanā, piedaloties atsevišķu 
studiju kursu nodarbību vadīšanā. 

5.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • RTU 57. starptautiskās zinātniskās konferences (21. oktobris, Rīga) ie-
tvaros organizēta sekcija “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (organi-
zators – Mārcis dzenis) un valsts pētījumu programmai veltīta sekcija 
“daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnolo-
ģijas” (organizators – J. Zicāns).

 • dalība eiropas līmeņa Zinātnieku nakts pasākumā 2016. g. 30. septembrī. 
 • Tikšanās ar Latvijas ķīmijas skolotājiem / praktisko nodarbību organi-

zēšana – 2016. g. 7. decembris.

dalība iZstādēs
 • Ministru (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs k. gerha-

rds) izraudzīto materiālu foto izstāde eiropas dienā 2016. g. 9.–12. mai-
jā liepu alejā pie Ministru kabineta ēkas.
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 • Riga Food 2016. g. 7–10. septembrī.
 • TechIndustry 2016. g. 1.–3. decembrī.

apbalvoJUmi
 • Mārtiņa Strautmaņa un alfrēda Ieviņa balva ķīmijā – Dr. sc. ing. 

a.  ābele.
 • Jauno pētnieku šovs konkursā ResearchSlam 2016 2. vieta un aS “exi-

gen Services Latvia” simpātiju balva – kārlis kalniņš. 
 • BiPoCo konferencē (2016. g. 28. augusts – 1. septembris) 1. vieta stendu 

referātu sesijā – aiga Ivdre.

dalība radio raidīJUmos
 • ātrās modes radītās sociālās un vides problēmas, 18. oktobris – 

doc. a. Borisova.
 • Nekvalitatīva silikona pazīmes, 15. novembris – pētn. v. Tupureina.

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: gundars.mezinskis@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 na-
nolīmenī heterogēniem, funkcionāliem neorganiskiem pārklājumiem 
un kompozītiem (prof. g. Mežinskis). 

silikātu materiālu 
institūts (smi)

silikātu, 
augsttemperatūras 

un neorganisko 
nanomateriālu 

tehnoloģijas katedra 
akmens materiālu 
konservācijas un 

restaurācijas centrs

stikla un keramikas 
zinātniskās 
pētniecības 
laboratorija
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 • Inovatīvo, viedo un daudzfunkcionālo materiālu, tajā skaitā nanošķied-
ru, nanomateriālu, kompozītmateriālu, ieguve un izpēte lietojumam 
elektronikā, 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 pievie-
noto vērtību ražošanai (asoc. prof. g. Sedmale). 

 • Jaunu un uzlabotu neorganisko saistvielu izstrāde un akmens materiālu 
korozijas un restaurācijas pētījumi (vad. pētn. I. vītiņa).

6.3. personāls

1. att. silikātu materiālu institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

6.4. pētniecības reZUltāti

6.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

valsts pētījumu programmas projekti:
 • “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni 

produkti un tehnoloģijas (ResProd)”, Nr. 2015.10-4/vPP-6/6 apakšpro-
jekti:
 ‑ “Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu 

tehnoloģiju izstrādei (geo)”, Y8100 – “Zemtemperatūras kerami-
kas materiālu izstrāde, pielietojot Latvijas minerālās izejvielas”. va-
dītāja vad. pētniece g. Sedmale.

 ‑ “Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu 
tehnoloģiju izstrādei (geo)”, Y8101 – “augsti poraina keramika ar 
aktivētu virsmu”. vadītāja vad. pētniece R. Švinka.

 

 

Akadēmiskais
personāls

25%

Zinātnes tehniskais
personāls

1%

Zinātniskais
personāls

74%
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RTU zinātniskās pētniecības projekts 
 • “Co dopētu Zno nanostienīšu solvotermālā sintēze ar uzlabotu fotoka-

talītisko aktivitāti redzamajā gaismā”, ZP-2016/7. vadītājs vad. pētnieks 
a. Šutka

6.4.2. līgUmdarbi

nr. p. k. līgumdarba nr. pasūtītājs līgumdarba nosaukums darba vadītājs

1. l6327‑1146 latvijas republikas 
valsts ieņēmumu 
dienests (muitas 
pārvalde)

noteikt paraugu 
keramikas veidu

vad. pētnieks 
a. cimmers

2. l7943‑4912 sia “livland group” sāļu novērtēšana 
mežotnes baznīcas mūros 
(rundāles pag. rundāles 
nov.)

vad. pētniece 
i. vītiņa

3. l7943‑4913 as “valmieras stikla 
šķiedra”

stikla šķiedru 
mikrofotogrāfiju 
uzņemšana ar augstas 
izšķirtspējas skenējošo 
elektronu mikroskopu un 
šķiedru diametra aprēķini 
paraugam ka1100p

vad. pētnieks 
g. mežinskis

4. l7943‑4914 as “valmieras stikla 
šķiedra”

stikla šķiedru 
mikrofotogrāfiju 
uzņemšana ar augstas 
izšķirtspējas skenējošo 
elektronu mikroskopu un 
šķiedru diametra aprēķini 

vad. pētnieks 
g. mežinskis

5. l7943‑864 latvijas republikas 
valsts ieņēmumu 
dienests (muitas 
pārvalde)

noteikt keramikas 
materiāla veidu 
paraugiem d‑1 līdz d‑29

vad. pētnieks 
a. cimmers

6. l7943‑1864 ia “kompetences 
centrs”

kokogles paraugu 
rentgenstaru 
difraktometriskā analīze

vad. pētnieks 
g. mežinskis

7. l7943‑2066 ia “geo 
consultants”

rīgas hes betona 
paraugu pārbaude uz 
sulfātu un hlorīdu esamību

pētniece 
m. karpe

8. l7943‑2026  sia “kompetences 
centrs”

sia “malkas pasaule” 
kokogles paraugu 
rentgenstaru 
difraktometriskā analīze

vad. pētnieks 
g. mežinskis

9. l8066‑3161 as “valmieras stikla 
šķiedra”

stikla šķiedru analīzes vad. pētniece 
J. sētiņa

10. l 8242 sia “gneiss” dolomīta šķembu  
(8–16 mm) ķīmiskā analīze

pētniece 
m. karpe

11. l 8243 sia “garkalnes 
grants”

atradnes “ctb “smilšu 
ķīmiskā analīze

pētniece 
m. karpe
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nr. p. k. līgumdarba nr. pasūtītājs līgumdarba nosaukums darba vadītājs

12. l 8264 sia “ceļš” rīgas Jēzus baznīcas 
ieejas kāpņu divu paraugu 
ķīmiskā analīze

pētniece 
m. karpe

13. l 8265 sia “kan” apmetuma un tā virsmas 
ķīmiskā analīze objektam 
rīgā, mednieku ielā 7 

pētniece 
m. karpe

14. l 8276 sia “lbs‑
konsultants” 

parauga materiāla, 
kas ņemts no ēkas 
pagalma seguma rīgā, 
k. valdemāra ielā 7, 
ķīmiskā analīze 

pētniece 
m. karpe

15. l 8287 latvijas–lietuvas 
kopuzņēmums 
sia “viadukts”

granīta šķembu vagonā 
no Ukrainas atrastās 
nezināmas vielas ķīmiskā 
analīze

pētniece 
m. karpe

16. l 8294 cJsc “žirginelis”, 
pramones 21h, 
šiauliai, lt 78136; 
lietuva 

to determine the type of 
ceramic for an unknown 
ceramic article

vad. pētnieks 
a. cimmers

17. l 8295  sia “dabas parki” trīs apmetuma javu 
ķīmiskā analīze un sāļu 
noteikšana uz ķieģeļu 
virsmas objektā “vef 
kultūras pils rekonstrukcija 
un restaurācija”

pētniece 
m. karpe

18. l 8298 sia “geo 
consultants”

rīgas hes betona 
paraugu pārbaude uz 
piesāļojumu

pētniece 
m. karpe

19. l 8312 sia “abora” skulptūras mūrējuma 
ķīmiskā analīze no objekta 
rīgā, smilšu iela 6

pētniece 
m. karpe

20. l 8327 sia “Z46” rft minerālmēslu 
novietnes betona 
piesāļojuma analīze

pētniece 
m. karpe

21. l 8337 as “bao” monitoru stikla analīze – 
pbo izskalošanās

pētniece 
m. karpe

22. l 8338 as “lode” parauga “bruģakmens” 
pētījumi

vad. pētniece 
i. Juhņeviča

23. l 8350 sia “piche” divu kaļķa paraugu 
ķīmiskā analīze

pētniece 
m. karpe

6.4.3. patenti

 • a.  Medvids, P.  onufrijevs, e.  daukšta, g.  Mežinskis. “graded Band 
gap P-N Homojunction Formation Method in Silicon”. eP2838120B1. 
Publ. 23.03.2016. Bulletin 2016/12.
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 • g.  Mežinskis, L.  Bīdermanis, I.  Pavlovska, a.  Cimmers, J.  Liepiņš, 
k.  Mālnieks, J.  gabrusenoks. “Mass of Silicate enamel Coating on 
 Steel”. eP2871168B1. Publ. 21.12.2016. Bulletin 2016/51.

6.4.4. noslēgtie licences līgUmi

 • ar SIa “Plazma, keramika, tehnoloģija”. atbildīgā: g. Sedmale, Silikātu 
materiālu institūts.

 • ar biedrību “Latvijas kamaniņu sporta federācija”. atbildīgais: 
g. Mežinskis, Silikātu materiālu institūts.

6.4.5. svarīgākās pUblikāciJas

1. Zaķe-Tiļuga, I., Svinka, v., Svinka, R., Zierath, B., greil, P., Fey, T. Ther-
mal conductivity and microstructure characterisation of lightweight 
alumina and alumina-mullite ceramics. Journal of the European Cera-
mic Society, vol. 29, 2016, pp. 1469–1477.

2. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., grase, L., gnatenko, Y., 
Medvids, a., opanasyuk, a., Mezinskis, g. Photoluminescence of 
CdZnTe Thick Films obtained by Close-Spaced vacuum Sublimation. 
Journal of Luminescence, vol. 171, 2016, pp. 176–182.

3. Šutka, a., käämbre, T., Pärna, R., Juhnevica, I., Maiorov, M., Joost, U., 
kisand, v. Co doped Zno nanowires as visible light photocatalysts. So-
lid State Sciences, vol. 56, 2016, pp. 54–62.

4. vlassov, S., Polyakov, B., oras, S., vahtrus, M., antsov, M., Šutka, a., 
Smits, k., dorogin, L. M., Lõhmus, R. Complex tribomechanical cha-
racterization of Zno nanowires: nanomanipulations supported by 
FeM simulations. Nanotechnology, vol. 27, 2016, pp. 335701.

5. Šutka, a., käämbre, T., Pärna, R., döbelin, N., vanags, M., Smits, k., 
kisand, v. ag sensitized Tio2 and NiFe2o4 three-component nanohete-
rostructures: synthesis, electronic structure and strongly enhanced vis-
ible light photocatalytic activity. RSC Advences, vol. 6, 2016, pp. 18834.

6. Šutka, a., kodu, M., Pärna, R., Saar, R., Juhnevica, I., Jaaniso, R., 
kisand,  v. orthorhombic CaFe2o4: a promising p-type gas sensor. 
 Sensors and Actuators. B: Chem., vol. 224, 2016, pp. 260.

7. Šutka, a., gross, k. a. Spinel ferrite oxide semiconductor gas sensors. 
Sensors and Actuators. B: Chem., vol. 222, 2016, pp. 95.

8. Sedmale, g., Rundans, M., Sperberga, I., Setina, J., Cimmers, a. Cera-
mic of the Mullite–Zro2–SialoN System during Spark Plasma Sinte-
ring. Refractories and Industrial Ceramics, vol. 57, 2016, pp. 146–150.

9. voznyi, a., kosyak, v., opanasyuk, a., Tirkusova, N., grase, L., 
 Medvids, a., Mežinskis, g. Structural and electrical properties of SnS2 
thin films. Materials Chemistry and Physics, vol. 173, 2016, pp. 52–61.
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10. Timusk, M., kuus, a., Utt, k., kangur, T., Šutka, a., Järvekülg, M., kni-
te, M. Thick Silica Foam Films through Combined Catalytic decom-
position of H2o2 and Sol–gel Processes. Materials & Design, vol. 111, 
2016, pp. 80–87.

11. Stipniece, L., Salma-ancane, k., Rjabovs, v., Juhņevica, I., Turks, M., 
Narkevica, I., Berzina-Cimdina, L. development of Functionalized 
Hydroxyapatite/Poly (vinyl alcohol) Composites. Journal of Crystal 
Growth, vol. 444, 2016, pp. 14–20.

12. kirilovica, I., vitina, I., Igaune-Blumberga, S., Lindiņa, L. Influence of 
Firing Temperature on the Chemical Properties of Hydraulic dolomi-
tic Binder. Chemical Technology, vol. 57, 2016, pp. 19–23.

13. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., gnatenko, Y., grase, L., 
vecstaudza, J., Medvids, a., opanasyuk, a., Mežinskis, g. Composition 
dependence of Structural and optical Properties of Cd1-xZnxTe Thick 
Films obtained by the Close-Spaced Sublimation. Journal of  Alloys and 
Compounds, vol. 682, 2016, pp. 543–551.

14. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., grase, L., gnatenko, Y., 
Medvids, a., opanasyuk, a., Mežinskis, g. Photoluminescence of 
CdZnTe thick films obtained by close-spaced vacuum sublimation. 
Journal of Luminescence, vol. 171, 2016, pp. 176–182.

15. onufrijevs, P., Medvids, a., dauksta, e., Mimura, H., andrulevicius, 
M., Berezovska, N., dmitruk, I., grase, L., Mezinskis, g. The effect of 
Uv Nd:Yag laser radiation on the optical and electrical properties of 
hydrothermal Zno crystal. Optics and Laser Technology, vol. 86, 2016, 
pp. 21–25.

16. Pavlovska, I., Martinsone, Z., vanadzins, I., Martinsone, I., Seile, a., 
Sudmalis, P. occupational exposure Parameters or Characterization of 
Nanoparticulate Matter Toxicity: Metal versus Wood Processing. Pro-
cess Safety and Environmental Protection, vol. 102, 2016, pp. 230–237.

17. Rundans, M., Sperberga, I. evaluation of Thermal Shock Influence on 
Cordierite Using Impulse excitation Technique and dynamic Mecha-
nical analysis. Key Engineering Materials. vol. 721, 2016, pp. 306–310. 

2. att. silikātu materiālu institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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18. Muter, o., Berzins, a., Selga, T., Svinka, R., Svinka, v. Floating Cera-
mics via Floating oils: Search for appropriate Conditions. Materials 
Science and Applied Chemistry, vol. 33, 2016, pp. 17–21.

19. Rundans, M., Sperberga, I., Sedmale, g. Porous and dense Cordie-
rite Ceramic from Illite Clay. IoP Conf. Series: Materials Science 
and Engineering, vol.  123, 2016, pp.  012042. doI:  10.1088/1757-
899X/123/1/012042.

6.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

latviJā
 • LU Cietvielu fizikas institūts.
 • LU Ķīmiskās fizikas institūts.
 • Rīgas Stradiņa universitāte.
 • Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts.

ārZemēs
 • kauņas Tehnoloģijas universitāte (Kauno Technologijos universitetas), 

Lietuva.
 • 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 Mic-

kiewicza w Poznaniu), Polija.
 • Nacionālā tehniskā universitāte “Harkovas Politehniskais institūts” 

(Національний технічний університет “Харківський полі-
технічний інститут”), Ukraina.

6.6. infrastrUktūra 

 • 4-punktu pretestības mērīšanas iekārta KEITLEY Source Meter SMU 
Instrument 2400 (no SMI līdz.). 

 • Tērauda autoklāvs 50 ml Columbia International (no SMI līdz.). 
 • Tērauda autoklāvs 100 ml Columbia International (no SMI līdz.).
 • analītiskie svari KERN 250g/0,1 mg.
 • vakuumsūknis N86KN.18, 100 mbar, 6 l/min.
 • augstsprieguma devējs elektrovērpšanas pumpim (Heinzinger LNC 

30000-2). 
 • Šļirces pumpis elektrovērpšanai (Pump Systems NE-1000, CBL  PC-Pump, 

Syringe-Pump-PRO-06).
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6.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

organiZētas vieslekciJas
1. 2016. g. 8. aprīlis. erlangenas-Nirnbergas Fridriha aleksandra univer-

sitātes Stikla un keramikas katedras Šūnainas keramikas un simulēša-
nas grupas vad. Dr. Tobias Fey – “Porous ceramic – Processing, Charac-
terisation, Simulation”.

2. 16.06.–29.06.2016. Lekciju cikls prof. Igor Djerdj (J. J. Strossmayer Uni-
versity of Osijek, Croatia) – “Selected functional materials: Structure-
Property Relationship Study”.

3. vieslekcija 2016.  gada 6.  decembrī. erlangenas-Nirnbergas Fridri-
ha aleksandra universitātes Stikla un keramikas katedras doktorante 
Franciska Eichhorn – “Macroskopic 2d Lattice Structur Processing and 
Properties”.

4. RTU SMI asoc. prof. Rutas Švinkas un asoc. prof. visvalda Švinkas lek-
cija 2016. g. 12. decembrī erlangenas-Nirnbergas Fridriha aleksandra 
universitātes Stikla un keramikas katedrā  – “Porous oxide Ceramics 
produced by Reaction of Metallic aluminum Powder”.

organiZēts pUblisks seminārs
 • 24.08.2016. – “New gas sensitive spinel oxides for improved gas analy-

sis by thermo-cyclic operation of metal oxide gas sensor device”, Riga 
Technical University in cooperation with Karlsruhe University of Applied 
Sciences and University of Tartu. In the frame of Baltic-German Univer-
sity Liaison Office project.

6.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • aizstāvētas divas doktora disertācijas:
 ‑ kaspars Mālnieks. emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem 

siltumtehnisko materiālu izstrādei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 
2016. 153 lpp.;

 ‑ Inta kiriloviča. Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta ro-
māncementa objektu restaurācijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 
2016. 129 lpp. 

 • Līdzdarbojoties ar kauņas Tehnoloģiju universitāti (Lietuva), adama 
Mickeviča universitāti Poznaņā (Polija) 26.–27. maijā kauņā organizē-
ta 7. starptautiskā Silikātu materiālu konference “Baltsilica 2016”. 
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direktors: profesors Dr. habil. phys. Māris kNITe
adrese: P. valdena 3/7, 321/322, Rīga, Lv-1048
Tālrunis: 67089181
e-pasts: Maris.knite@rtu.lv
Mājaslapa: http://www2.ktf.rtu.lv/TFI/

7.1. institūta strUktūrvienības 

7.2. Zinātniskie virZieni

 • daudzfunkcionāli elektrovadoši polimērkompozīti kā sensoru un ak-
tuatoru materiāli (prof. M. knite).

 • Materiālu hologrāfiskā spektroskopija (prof. a. ozols).
 • Lāzera starojuma mijiedarbība ar materiāliem un tā lietošana tehnolo-

ģijās (prof. a. Medvids).
 • elektronisko sistēmu dizains un integrēšana viedajos tekstilmate ri ālos 

(asoc. prof. J. Blūms).
 • Jaunu materiālu izstrāde, balstoties uz datiem par bioloģisko audu uz-

būvi un to fizikāli mehāniskajām īpašībām (vad. pētnieks v. vītiņš).

tehniskās fizikas 
institūts (tfi)

pusvadītāju fizikas 
zinātniskās pētniecības 

laboratorija

biomehānikas 
zinātniskās pētniecības 

laboratorija

materiālu optikas 
zinātniskās pētniecības 

laboratorija

pusvadītāju fizikas 
katedra

materiālu fizikas 
katedra

optikas  
katedra
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7.3. personāls

1. att. tehniskās fizikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

7.4. pētniecības reZUltāti

7.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • valsts pētījumu programmas “Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējī-
giem zinātņu ietilpīgiem produktiem” projekta Nr. 3 “Nanostrukturēti 
modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to tehnoloģi-
ju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs” apakš-
projekts “Fizikāli aktīvi nanostrukturēti polimēru kompozīti un to teh-
noloģiju izstrāde”. vadītājs prof. M. knite.

 • valsts pētījumu programmas “daudzfunkcionālie materiāli un kompo-
zīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)” projekta 3.1. “Nanokompo-
zītu materiāli” apakšprojekts “viedie nanokompozītu materiāli”. vadī-
tājs prof. M. knite.

 • valsts pētījumu programmas (2014.–2017. g.) projekta “Nanomate-
riāli un nanotehnoloģijas” programmas “daudzfunkcionālie materiāli 
un kompozīti, fotonika 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. 

 

 

Akadēmiskais
personāls

39%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

6%

Zinātnes tehniskais
personāls

16%

Zinātniskais
personāls

39%
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7.4.2. patenti

 • Medvids, P. onufrijevs, e. daukšta, g. Mežinskis. “graded Band gap 
P-N Homojunction Formation Method in Silicon”. eP2838120B1.

7.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

nodaļa ZinātniskaJā monogrāfiJā
 • khamis, H., Redmond, S., Tripodi, R., Linarts, a., Zavickis, J.,  knite, M., 

Birznieks, I. design Principles for Building a Soft, Compliant, High 
Spatial Resolution Tactile Sensor array. In: Haptics: Perception, Devices, 
Control, and Application. F. Bello, H. kajimoto, Y. visell (ed.). London: 
Springer verlag, 2016. pp. 25–34. ISBN 978-331942323-4, ISSN 0302-
9743, doI: 10.1007/978-3-319-42324-1_3.

pUblikāciJas ZinātniskaJos žUrnālos
1. knite, M., ozols, k., Fuith, a., aulika, I., orlovs, R. Photo-Ther-

mal electrical Resistance Response of Polyisoprene  /  Nanographi-
te Composites. Polymer, 2016, vol.  85, pp.  55–60. ISSN 0032-3861, 
doI: 10.1016/j.polymer.2016.01.031.

2. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., gnatenko, Y., grase, L., 
vecstaudža, J., Medvids, a., opanasyuk, a., Mežinskis, g. Composi-
tion dependence of Structural and optical Properties of Cd1-xZnx-
Te Thick Films obtained by the Close-Spaced Sublimation. Journal of 
Alloys and Compounds, 2016, vol. 682, pp. 543–551. ISSN 0925-8388, 
doI: 10.1016/j.jallcom.2016.05.065.

3. kosyak, v., Znamenshchykov, Y., Čerškus, a., grase, L., gnatenko, Y., 
Medvids, a., opanasyuk, a., Mežinskis, g. Photoluminescence of 
CdZnTe thick films obtained by close-spaced vacuum sublimation. 
Journal of Luminescence, 2016, vol. 171, pp. 176–182. doI: 10.1016/j.
jlumin.2015.11.027.

4. kropman, d., Seeman, v., dolgov, S., Heinmaa, I., Medvids, a. Stress 
relaxation mechanism in the Si-Sio2 system and its influence on the 
interface properties. Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid 
State Physics, 2016, vol. 13, pp. 1–3. ISSN 1862-6351, doI: 10.1002/
pssc.201600051.

5. Medvids, a., Mičko, a., daukšta, e., kosyak, v., grase, L. Laser abla-
tion in CdZnTe Crystal due to Thermal Self-Focusing: Secondary Pha-
se Hydrodynamic expansion. Applied Surface Science, 2016, vol. 374, 
pp. 77–80. ISSN 0169-4332, doI: 10.1016/j.apsusc.2015.09.225.

6. onufrijevs, P., Medvids, a., daukšta, e., Mimura, H.,  andrulevicius, M., 
Berezovska, N., dmitruk, I., grase, L., Mežinskis, g. The effect of Uv 
Nd:Yag laser radiation on the optical and electrical properties of 
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 hydrothermal Zno crystal. Optics and Laser Technology, 2016, vol. 86, 
pp. 21–25. ISSN 0030-3992, doI: 10.1016/j.optlastec.2016.06.009

7. onufrijevs, P., Ščajev, P., Jarašiūnas, k., Medvids, a., korsaks, v., 
Mironova-Ulmane, ņ., Zubkins, M., Mimura, H. Photo-electrical 
and transport properties of hydrothermal Zno. Journal of  Applied 
Physics, 2016, vol.  119, pp.  35705-1–35705-7. ISSN 0021-8979, 
doI: 10.1063/1.4945016

8. Potlog, T., dobromir, M., Luca, d., onufrijevs, P., Medvids, a., Sha-
mardin, a. Rutile to anatase phase transition in Tio2:Nb thin films by 
annealing in H2 atmosphere. Current Applied Physics, 2016, vol.  16, 
pp. 826–829. ISSN 1567-1739, doI: 10.1016/j.cap.2016.04.021.

9. Stiebra, L., Cabulis, U., knite, M. Polyurethane Foams obtained from 
Residues of PeT Manufacturing and Modified with Carbon Nanotubes. 
Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 709, pp. 1–7. ISSN 1742-
6588, e-ISSN 1742-6596, doI: 10.1088/1742-6596/709/1/012002.

10. Timusk, M., kuus, a., Utt, k., kangur, T., Šutka, a., Järvekülg, M., 
 knite, M. Thick Silica Foam Films through Combined Catalytic decom-
position of H2o2 and Sol–gel Processes. Materials and Design, 2016, 
vol. 111, pp. 80–87. ISSN 0264-1275, doI: 10.1016/j.matdes.2016.08.092.

11. voznyi, a., kosyak, v., onufrijevs, P., grase, L., vecstaudža, J., opa-
nasyuk,  a., Medvids, a. Laser-Induced SnS2-SnS Phase Transition 
and Surface Modification in SnS2 Thin Films. Journal of Alloys and 
Compounds, 2016, vol.  688, Part B, pp.  130–139. ISSN 0925-8388, 
doI: 10.1016/j.jallcom.2016.07.103.

12. voznyi, a., kosyak, v., opanasyuk, a., Tirkusova, N., grase, L., Med-
vids, a., Mežinskis, g. Structural and electrical properties of SnS2 thin 
films. Materials Chemistry and Physics, 2016, vol. 173, pp. 52–61. ISSN 
0254-0584, doI: 10.1016/j.matchemphys.2016.01.036.

13. Zariņš, e., Tokmakovs, a., kokars, v., ozols, a., augustovs, P., Rut-
kis, M. Tryphenyl group containing molecular glasses of azobenezene 
for photonic applications. Optical Materials, 2016, vol. 53, pp. 146–154.

2. att. tehniskās fizikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

 

5

17

13

1

1

Publikācija izdevuma
“RTU Zinātniskie raksti” sējumā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā
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14. Blūms, J., Budahs, M., Cernovs, J., gorņevs, I., Jurķāns, v. Mv Cable Tem-
perature Characteristics in dependence of Load Current, ambient envi-
ronment and Temperature. determination of the Critical environment. 
In: The 10th International 2016 Electric Power Quality and Supply Relia-
bility Conference (PQ2016): Proceedings. estonia, Tallinn, 29–31 august 
2016. Tallinn: Ieee, 2016, pp. 59–63. ISBN 978-1-5090-1562-7.

15. Blūms, J., Budahs, M., Cernovs, J., gorņevs, I., Jurķāns, v., elmanis-
Helmanis, R. Sadales tikls aS Five Most Used Mv Cable Type Permis-
sible Loading Possibilities at a Critical environment in dependence of 
Conductor Temperature. In: The 10th International 2016 Electric Power 
Quality and Supply Reliability Conference (PQ2016): Proceedings. esto-
nia, Tallinn, 29–31 august 2016. Tallinn: Ieee, 2016, pp. 65–69. ISBN 
978-1-5090-1562-7.

7.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

vietēJā sadarbība
 • Industriālais sadarbības partneris  – aS  “Sadales tīkls” (līgumdarbi 

2014.–2015. g.).

starptaUtiskā sadarbība
 • artūrs Medvids – 

 ‑ no 1998. g. “Materials Science”, kauņas Tehnoloģiju universitātes 
(Lietuva) zinātniskā žurnāla redkolēģijas loceklis;

 ‑ no 2007. g. starptautiskās konferences “Ultrafast phenomena in se-
miconductors” (viļņa, Lietuva) programmas komitejas loceklis;

 ‑ no 2006. g. starptautiskās konferences “Inter-academia 2015” (Ha-
mamatsu, Japāna) komitejas loceklis;

 ‑ no 2013. g. eiropas optikas biedrības (eoS) biedrs no Latvijas op-
tikas biedrības.

 • Pāvels onufrijevs –
 ‑ no 2015. g. eoS priekšsēdētājs no Latvijas puses;
 ‑ no 2010.  g. konferenču programmu “Radiation Interaction with 

Material and its use in Technologies” komiteju loceklis.
 • Māris knite –

 ‑ no 2011. g. Graduate School of Biomedical Engineering, University of 
New South Wales (kensingtona, austrālija);

 ‑ no 2009.  g. International Institute for Nanocomposites Manufactu-
ring, Warwick Manufacturing Group, University of Warwick (apvie-
notā karaliste);

 ‑ no 2014. g. Institute of Physics, University of Tartu (Tartu, Igaunija).
 • andris ozols – no 2010. g. eoS biedrs un valdes loceklis.
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7.6. infrastrUktūra

 • Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRdS) sistēmas. Pamato-
joties uz sadarbības līgumu ar ventspils augstskolu, nodotas lietošanā 
2016. g. 7. aprīlī uz nenoteiktu laiku.

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 institū-
ta ir TFI doktoranta P. Lesničonoka zinātniskie vadītāji.

 • M. knite ir doktorantu kaspara ozola, Lauras Stiebras, Santas Stepiņas 
un astrīdas Bērziņas zinātniskais vadītājs.

 • Prof. a. Medvids un prof. g. Mežinskis ir SMI doktorantes L. grases 
zinātniskie vadītāji.

7.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

organizētie zinātniskie semināri:
 • Tehniskās fizikas institūta (TFI) zinātniskais seminārs 2016. g. 3. mar-

tā – MLĶ fak. doktorante Līga grase – “ar Nd:Yag lāzeru inducētas 
fāžu pārejas SnxSy plānajās kārtiņās”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 17. martā  – Dr. Jūlija Ušerenko 
(Baltkrievijas Nacionālā tehniskā universitāte) – “Super-deep penetra-
tion of powder particles – technology of volumetric reconstruction of 
materials”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 19. maijā  – dr. artis Linarts un 
doktorants ainārs knoks – “Par gūto pieredzi apmaiņas braucienā uz 
CeRN”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 24. maijā – prof. Dr. habil. ing. Ya-
rosllav Bobytskyy  – “Лазерные и нанотехнологии в современной 
стоматологии”; “Ink-jet технология термо- и тензосенсоров с 
применением наночастиц серебра”; “Оптические свойства и 
сенсорные применение структур: дифракционная решетка – 
нанослой золота”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 26. maijā – Santa Stepiņa, Sandra 
guzlēna, Pēteris Lesničenoks, kaspars ozols, gatis Mozoļevskis, Lauris 
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Rupeks, Liene Plūduma  – “atskaite par doktorantūras laikā paveikto 
zinātnisko darbu”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 30. septembrī – ar referātiem uzstājās 
prof. H. Mimuras astoņi studenti no Šidzuokas Universitātes (Japāna).

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 27. oktobrī – uzstājās:
 ‑ Prof. Der-Jun Jang, “Carrier dynamics in semiconductors”;
 ‑ Prof. Chien Chen Kuo,“Exploring the world atom by atom”, National 

Sun Yat-sen University;
 ‑ Prof. Hsin Lin, “Topological materials”, National University of Sin-

gapore.
 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 28. novembrī – dr. andrejs griščen-

ko – “Peculiarities of optical fiber products manufacturing in SIa “Ce-
ramoptec”.

 • TFI zinātniskais seminārs 2016. g. 29. decembrī – dr. artūrs Medvids – 
“Par Nd:Yag lāzeru inducētas fāžu pārejas pusvadītājos”.

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

 • Inovatīvo materiālu pētniecība (implanti medicīniskam lietojumam, 
audu inženierija, ekomateriāli).

 • Tehnoloģijas jaunu biomateriālu izstrādē un pētniecībā. 

vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts

rtU rūdolfa cimdiņa 
rīgas biomateriālu 

inovāciju un attīstības 
centrs

vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas katedra
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 • Ķīmisko un biotehnoloģisko procesu modelēšana, optimizācija un 
automātiskā vadība.

 • vides aizsardzības tehnoloģijas: jaunu tehnoloģiju un materiālu izstrā-
de grunts piesārņojuma novēršanai un ūdens attīrīšanai.

8.3. personāls

1. 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:
 • eURoNaNoMed II eRa-NeT “Nanoforosteo”, “Multifunctional in-

jectable nano Hap composites for the treatment of osteoporotic bone 
fractures” (2013–2016).

 • M-era.NeT “goIMPLaNT”, “Tough, Strong and Resorbable ortho-
paedic Implants” (2015–2017).

 • Creative europe Programme of the european Union, International 
Project “Ceramics and its dimensions” (2014–2020).

 • eURoNaNoMed eRa-NeT “Photocrosslinked hydrogels for gui-
ded periodontal TissUe Regeneration” (POsTURE) (2015–2018).

valsts pētījumu programmas projekti:
 • Y8099. “Meža un zemesdzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – 

jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd), projekts Nr. 4. “Zemes dzīļu 
resursu izpēte – jauni produkti un tehnoloģijas” (Zeme), apakšprojekts 
Nr. 1.2. “augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvi-
jas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides 

 

 

Akadēmiskais
personāls

15%

Zinātnes tehniskais
personāls

7%

Zinātniskais
personāls

77%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

1%
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tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā”. vadītāja Līga Bērziņa-Cim-
diņa (2014.–2017. g.).

 • Y8097. “daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un na-
notehnoloģijas (IMIS2)” 4. projekts “Nanomateriāli un nanotehnolo-
ģijas medicīniskajam pielietojumam”. vadītāja Līga Bērziņa-Cimdiņa 
(2014.–2017. g.).

RTU ZP projekti:
 • ZP-2016/36. kalcija fosfātu/polivinilspirta kompozītmateriālu hidro-

gēlu sintēzes metodes un pielietojums bojāto audu aizvietošanai. vadī-
tāja dagnija Loča (2016.–2018. g.).

 • ZP-2016/35. vieglo pelnu cenosfēru pievienošanas ietekme uz fizikāli-
mehāniskajām īpašībām singaktisko putu kompozītiem, izgatavotiem ar 
pussausu presēšanas metodi. vadītāja kristīne Ruģele (2016.–2018. g.).

 • ZP-2016/33. α-trikalcija fosfāta-glicerīna iepriekš sagatavotas kaulu ce-
menta pastas ar šķīstošiem fosfāta sāļiem sacietēšanas paātrināšanai. 
vadītāja Zilgma Irbe (2016.–2018. g.).

 • ZP-2016/18. Illītu saturošu mālu pievienošanas ietekme uz emulsi-
ju saulespuķu eļļa ūdenī stabilitāti. vadītāja Inga Jurgelāne (2016.–
2018. g.).

 • ZP-2016/14. kontrolētas sudraba jonu un zāļu izdalīšanas sistēmas 
uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes. vadītāja arita dubņika 
(2016.–2018. g.).

 • RTU/RSU – Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskā-
bes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (2016.–2019. g.).

 • 7. RTU/RSU – Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un 
imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā (2016.–2019. g.). 

8.4.2. līgUmdarbi

 • L8247 – SIa “Rāmkalni”. Pārtikas produktu paraugu izpēte (līguma da-
tums –29.02.2016.).

 • L8248 – Latvijas atkritumu saimniecības asociācija. Pārtikas atkritumu 
paraugu izpēte (26.01.2016.).

 • L8270 – SIa “ĻekoNgeRMeSS”. Neorganisku produktu paraugu iz-
pēte (11.04.2016.).

 • L8282 – “Unex Baltics”. Neorganisku TTRH produktu paraugu izpēte 
(16.06.2016.).

 • L8299  – SIa  Ra “kokšķiedru serviss”. Literatūras priekšizpēte par 
šungīta īpašībām (08.08.2016.).

 • L8304 – SIa “Warss”. vēsturiskās javas saistvielas izpēte (12.09.2016.).
 • L8372 – aS “olainfarm”. Paraugu virsmas analīzes (01.11.2016.).
 • L8326 – SIa “Makrol”. automašīnu riepu montāžas pastas paraugu iz-

pēte (07.11.2016.).
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 • L8330 – SIa Ra “kokšķiedru serviss”. Jaunas ūdens filtrēšanas un attī-
rīšanas tehnoloģijas izstrāde ar oglekļa paveida minerālvielu šungītu kā 
filtrēšanas materiālu. (09.11.2016.).

8.4.3. patenti

 • J. ozoliņš, J. Ločs, M. Reimanis, T. Juhna, L. Mežule, R. Sadretdinovs, 
L. Bērziņa-Cimdiņa. “Method for producing monolithic titanium sub-
oxide Tiox ceramic electrode for water electrochemical treatment and 
electrode produced using same”. eP2835362B1. 05.04.2016.

 • a. Skaģers, I. Šalma, Ģ. Šalms, J. vētra, S. Petronis, M. Pilmane, J. Ločs, 
v. Zālīte. “Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadī-
jumā”. Lv 15060 B. 20.04.2016.

 • W. Swieszkowski, T. Chudoba, S. kusnieruk, a. kedzierska, B. Wozniak, 
J. Rogowska-Tylman, d. Smolen, e. Pietrzykowska, W.  Lojkowski, 
J. Wojnarowicz, a. gedanken, J. Ločs, v. Zālīte, M. Pilmane, I.  Šalma. 
“Method for manufacturing bone implants and bone implant”. 
Wo2016/178174a1. 10.11.2016.

8.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Stīpniece, L., Šalma-ancāne, k., Rjabovs, v., Juhņeviča, I., Turks, M., 
Narkevica,  I., Bērziņa-Cimdiņa, L. development of Functionalized 
Hydroxyapatite/Poly (vinyl alcohol) Composites. Journal of Crystal 
Growth, 2016, vol. 444, pp. 14–20.

2. Stīpniece, L., Šalma-ancāne, k., Loča, d., Pastare, S. Synthesis of Stron-
tium Substituted Hydroxyapatite through different Precipitation Rou-
tes. Key Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 3–8.

3. Narkevica, I., Reinis, a., Bugovecka, L., Skadins, I., Sansonetti, e., kroi-
ca, J., ozolins, J. In vitro Bioactivity and Bacteriostasis effect of Ther-
mally Treated and Uv-light Irradiated Tio2 Ceramics. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 674, pp. 121–126.

4. Šalma-ancāne, k., Stīpniece, L., Irbe, Z. effect of Biogenic and Synthe-
tic Starting Materials on The Structure of Hydroxyapatite Bioceramics. 
Ceramics International, 2016, vol. 42, Iss. 8, pp. 9504–9510.

5. Stīpniece, L., Narkevica, I., Sokolova, M., Ločs, J., ozoliņš, J. Novel 
Scaffolds Based on Hydroxyapatite/Poly (vinyl alcohol) Nanocompo-
site Coated Porous Tio2 Ceramics for Bone Tissue engineering. Cera-
mics International, 2016, vol. 42, pp. 1530–1537.

6. Stīpniece, L., Šalma-ancāne, k., Narkevica, I., Juhņeviča, I., Bērziņa-Cim-
diņa, L. Fabrication of Nanostructured Composites Based on Hydroxya-
patite and ε-Polylysine. Materials Letters, 2016, vol. 163, pp. 65–68.
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7. Irbe, Z., Loča, d., Pūra, a., Bērziņa-Cimdiņa, L. Synthesis and Proper-
ties of α-Tricalcium Phosphate from amorphous Calcium Phospha-
te as Component for Bone Cements. Key Engineering Materials, 
2016, vol.  721, pp.  182–186. ISSN  1013-9826, e-ISSN 1662-9795, 
doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.182.

8. Smirnova, a., Loča, d., Stīpniece, L., Ločs, J., Pūra, a. encapsulation 
of Strontium Ranelate in Poly  (Lactic acid) Matrix. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 721, pp. 208–212. ISSN 1013-9826, e-ISSN 1662-
9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.208.

9. Sokolova, M., Ločs, J., Loča, d. Hyaluronan Hydrogel/Calcium 
Phosphates Composites for Medical application. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 721, pp. 219–223. ISSN 1013-9826, e-ISSN 1662-
9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.219.

10. Zālīte, v., Ločs, J. Characterization of different Hydroxyapatite Par-
ticles for Tooth enamel Remineralization. In: Engineering Materials 
and Tribology. vol. 674: Selected, Peer Reviewed Papers from the 24th 
International Baltic Conference on engineering Materials & Tribo-
logy (BaLTMaTTRIB & IFHTSe 2015), estonia, Tallinn, 5–6 No-
vember 2015. durnten-Zurich: Trans Tech Publications. Key Engine-
ering Materials, 2016, pp.  139–144. ISBN 978-3-03835-655-4, ISSN 
1013-9826, e-ISSN 1662-9795, doI:  10.4028/www.scientific.net/
keM.674.139. 

11. Zālīte, v., Ločs, J. Characterization and Preparation of Calcium 
Phosphate Model Toothpaste for Tooth enamel Remineralization. 
Key Engineering Materials, 2016, vol. 721, pp. 213–218. ISSN 1662-
9795.

2. att. vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta zinātnisko  
publikāciju skaits 2016. gadā.  

7

2

21

38

3

1

1

Promocijas darbi

Zinātniskā monogrāfija

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Publikācijas zinātnisko
rakstu krājumos

Raksti konferenču tēžu krājumos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Nodaļa zinātniskajā monogrāfijā
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12. Rubenis, k., Ločs, J. Hydrothermal Synthesis of Sno2 Structures with 
various Morphologies in the Presence of different alcoholic Co-Sol-
vents. Key Engineering Materials, 2016, vol. 721, pp. 87–91. ISSN 1662-
9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.87.

13. vecstaudža, J., Ločs, J. effect of Synthesis Temperature and Ca/P Ratios 
on Specific Surface area of amorphous Calcium Phosphate. Key Engi-
neering Materials, 2016, vol. 721, pp. 172–176. ISSN 1013-9826, e-ISSN 
1662-9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.721.172.

14. Choudhary, R., vecstaudža, J., krishnamurithy, g., Raghavendran, H., 
Murali, M., kamarul, T., Swamiappan, S., Ločs, J. In vitro Bioactivity, 
Biocompatibility and dissolution Studies of diopside Prepared from 
Biowaste by Using Sol-gel Combustion Method. Materials Science and 
Engineering C, 2016, vol. 68, pp. 89–100.

15. voznyi, a., kosyak, v., onufrijevs, P., grase, L., vecstaudža, J., opa-
nasyuk, a., Medvids, a. Laser-Induced SnS2-SnS Phase Transition and 
Surface Modification in SnS2 Thin Films. Journal of Alloys and Com-
pounds, 2016, vol. 688, pp. 130–139.

16. Jurgelāne, I., Bušs, a., Loča, d. Bovine Serum albumin adsorption 
onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic gra-
nules. Key Engineering Materials, 2016, vol.  721, pp.  197–201. ISSN 
1662-9795, e-ISSN 1662-9795, doI:  10.4028/www.scientific.net/
keM.721.197.

17. Jurgelāne, I., Stunda-Zujeva, a., Bērziņa-Cimdiņa, L. Stability of 
Suspensions and emulsions Containing Illitic Clays. Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 721, pp. 337–342. ISSN 1662-9795, doI: 10.4028/
www.scientific.net/keM.721.337.

18. dubņika, a., Loča, d., Bērziņa-Cimdiņa, L. Cross-linked dexame-
thasone Sodium Phosphate delivery Systems Based on Silver doped 
Hydroxyapatite Scaffolds. Key Engineering Materials, 2016, vol.  721, 
pp.  192–196. ISSN 1662-9795, doI:  10.4028/www.scientific.net/
keM.721.192.

19. Smirnova, a., kalniņa, d., Ločs, J. Removal of Phosphates from Water 
Using eggshell Bio Sorbents. Key Engineering Materials, 2016, vol. 721, 
pp. 149–153. ISSN 1662-9795.

20. Petronis, S., Ločs, J., Zālīte, v., Pilmane, M., Skaģers, a., Šalma, I., 
Šalms, Ģ. Impact of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics on os-
teoporotic Hip Bone Mineralization in vivo Six Months after Implant-
ation. Key Engineering Materials, 2016, vol.  721, pp.  229–233. ISSN 
1013-9826, e-ISSN 1662-9795.
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8.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Projekts Creative Europe Programme of the European Union, Internatio-
nal Project “Ceramics and its dimensions”. Sadarbības partneri: vācija, 
Serbija, Somija, Itālija, apvienotā karaliste, Spānija, īrija, Čehija, Igau-
nija, Slovēnija (2014.–2020. g.).

 • Projekts EURONANOMED II ERA-NET “Nanoforosteo” “Multifunc-
tional injectable nano Hap composites for the treatment of osteoporo-
tic bone fractures” (2013.–2016. g.). Sadarbības partneri: Šveice, Fran-
cija, Rumānija.

 • W47 M-era.NET “goIMPLaNT” “Tough, Strong and Resorbable 
 orthopaedic Implants” (2015.–2017. g.).

 • Projekts “Photocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe 
Regeneration” (POsTURE) (2015.–2018. g.). Sadarbības partneri: Fran-
cija, Portugāle, Itālija.

 • COST Action MP1005 – “NaMaBIo – From nano to macro biomate-
rials (design, processing, characterization, modeling) and applications 
to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine”.

 • COST MP 1301 “New generation Biomimetic and Customized Im-
plants for Bone engineering”.

 • COST Action MP1308 “Towards oxide-Based electronics (To-Be)”.
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 Zinātnes un tehnoloģiju komitejas 
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.

Starptautiskā sadarbība: 
 • Erasmus un Erasmus Mundus programmu ietvaros darbs ar doktoran-

tūras studentiem: 
 ‑ Federica Paccassoni, PhD exchange student (Erasmus), 14.10.2016.– 

15.03.2017. Department of Chemical, Materials and Environmental 
Engineering, Sapienza University of Rome (Roma, Itālija). 

 ‑ Kaoutar El Hassani, PhD exchande student (Erasmus Mundus Prog-
ramme), 01.09.2016.–30.06.2017. University Hassan First, Faculty of 
Sience and Technology, Laboratory of Applied Chemistry and Envi-
ronment (Satāta, Maroka). 

 • Erasmus programmas ietvaros vĶTI ārzemju studenti Karima Me-
nad un Hakim Aguedal no alžīras Laboratoire de Valorisation des 
Matériaux, Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences et 
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de la Technologie, University of Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem 
izstrādāja savus promocijas darbus 2015./2016. m. g. Hakim Aguedal 
ieguva alžīras valdības stipendiju un turpina savu promocijas darbu 
izstrādāt arī 2016./2017. m.g. 

8.6. infrastrUktūra

 • Renovētas divas laboratoriju telpas zinātniskajam darbam. Iegādāti 
papildaprīkojumi zinātniskajai infrastruktūrai (izsmidzināšanas žāvē-
tavai, liofilajam žāvētājam, rotācijas viskozimetram) institūta darbības 
paplašināšanai.

8.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

1. docente Dr. sc. ing. kristīne Šalma-ancāne – L'oréal stipendijas “Sie-
vietēm zinātnē” 2016. gada laureāte.

2. docentei Dr.  sc.  ing. kristīnei Šalmai-ancānei 2016.  gadā piešķirts 
goda nosaukums “RTU gada jaunā zinātniece 2016”.

3. 2016. g. 21. oktobrī piešķirts atzinības raksts par iegūto II vietu kon-
kursā “Fakultātes 2015. gada augstāk novērtētās zinātniskās publikāci-
jas žurnālos”.

4. docente Dr. sc. ing. olita Medne no 07.07.2016. līdz 10.01.2017. Bal-
tic-American Freedom Foundation (BAFF) ietvaros stažējās Mičiganas 
Universitatē enārborā (Ann Arbor), iegūstot padziļinātas zināšanas 
ķīmisko reakciju inženierijā. 

5. Profesors Dr. sc.  ing. Juris vanags – valdes priekšsēdētājs bioreaktoru 
ražošanas uzņēmumā “Biotehniskais centrs”, kas 2016. g. ieguvis eks-
porta un inovāciju balvu.

6. docente Dr.  sc.  ing. agnese Stunda-Zujeva ieguva daad (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst programme) Research Stays for Univer-
sity Academics and Scientists stipendiju un 2016. g. divus mēnešus sta-
žējās Chair of Chemical and Process Engineering, Technische Universität 
Berlin. Pētījuma tēma – “The effect of surfactant on fluid dynamics of 
buoyancy driven single droplet”.

7. Pētniece Dr. sc. ing. arita dubņika ieguva stipendiju un 2015./2016. m. g. 
stažējās aSv – Baltic American Freedom Foundation fellowship for one 
year research project “Development of soft lipid nanoparticles for targeted 
drug delivery” at The Biomaterials and Advanced Drug Delivery (Bio-
ADD) Laboratory, Stanford University, School of Medicine, USA.

8. Pētnieces Inga Narkevica un Līga Stīpniece piedalījās starptautiskā 
doktorantūras skolā “The american Ceramic Society (aCerS) Winter 
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Workshop” (aSv, orlando) un starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“40th International Conference and exposition on advanced Ceramics 
and Composites” aSv, deitonbīčā, no 22.01.2016. līdz 29.01.2016. 
grants dalībai: ECerS-ACerS Students Exchange program – JECS Trust.

9. Pētniece Mg.  sc.  ing. Jana vecstaudža 01.02.2016. lasīja lekciju “Mālu 
mikromorfoloģija un ķīmiskais sastāvs, izmantojot skenējošo elektronu 
mikroskopiju” semināra “Māli un pētījumu metodes” ietvaros.

10. 2016.  gadā izdota zinātniskā monogrāfija par vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūta vēsturi un attīstību: Lēruma, M., Bērziņa-
Cimdiņa, L. No alus raudzēšanas un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu 
un ekomateriālu tehnoloģijām. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras 
un institūta izveidošana, izaugsme un attīstība (1863–2016). Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2016. 158 lpp. ISBN 978-9934-10-887-7.

11. 2016. gada 30. septembrī rīkots populārzinātnisks pasākums “Zinātnie-
ku nakts 2016”. Lekciju “Moderni mākslīgie kauli” noklausījās vairāk 
nekā 70 apmeklētāju.
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Mašīnzinību, transporta un aeronauti-
kas fakultāte

dekāns: profesors Dr. sc. ing.  
ēriks gERiņŠ

E-pasts: eriks.gerins@rtu.lv
Tālrunis: 67089721

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte ir viena no RTU ve-
cākajām fakultātēm, bet tā pievēršas jauniem izaicinājumiem, lai nodroši-
nātu nepārtrauktu pētniecības attīstību un zinātniskā personāla piesaisti, ar 
to veicinot RTU stratēģisko uzdevumu izpildi.

Fakultātes pētniecisko virzienu klāsts ir ļoti plašs, tas iekļauj gan tra-
dicionālus, nopelniem bagātus virzienus – mehānika, mašīnbūves teh-
noloģijas, transports –, gan arī jaunus, kas strauji attīstās – robottehnika, 
aeronautika, biomedicīnas inženierija. Mūsdienu inženierzinātne prasa 
izteikti multidisciplināru pieeju un virzību uz perspektīvām tehnoloģijām. 
2016. gadā fakultātes zinātnieki piedalījās vairākos projektos, kuru ietvaros 
tika pētīti nanopārklājumi un nanokompozīti, turpinājās pētījumi par viedo 
tekstilmateriālu pielietojumu biomedicīnas inženierzinātnes jomā. 

Fakultātei ir tradicionāli stipri sadarbības kontakti ar vairākām Latvijas 
vadošām iestādēm un uzņēmumiem transporta, mašīnbūves un siltumapgā-
des jomā. Notiek arī sadarbība ar pasaules universitātēm.
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2016. gadā vairākas fakultātes laboratorijas tika modernizētas un pārvie-
totas uz jauno laboratorijas korpusu vienotajā RTU Ķīpsalas kompleksā, to 
skaitā metināšanas, automobiļu motoru, gaiss kuģu dzinēju, rentgeniekārtu, 
medicīnas elektronikas laboratoriju. Sadarbībā ar kompāniju “BoSCH” ir 
izveidota jauna automobiļu diagnostikas laboratorija. Laboratoriju pārvieto-
šanas un modernizācijas darbi tiks turpināti arī 2017. gadā.

Fakultātes kontaktinformācija
dekāna vietnieks zinātniskajā darbā: 
profesors Dr. phys. aleksejs kaTaŠevS
e-pasts: katashev@latnet.lv
Tālrunis: 29775676

adrese: viskaļu 36a (ezermalas iela 6k) – 222, Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 6708971
e-pasts: mtaf@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.mtaf.rtu.lv 

Fakultātes struktūra 

Fakultātes pētniecības virzieni

pētniecības jomas (%)

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%

mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas 

fakultāte (mtaf)

mehānikas  
institūts

mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts

transporta  
institūts

aeronautikas 
institūts

biomedicīnas 
inženierzinātņu un 
nanotehnoloģiju 

institūts
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E1. 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/

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 

tehniskā diagnostika (prof. a. Urbahs).
 • Tālvadības gaisa kuģu projektēšana un būve (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 mehānika (prof. v.  Pavelko, prof. J.  Paramonovs, 

prof. M. kleinhofs).
 • gaisa kuģu resursa prognozēšana (prof. J. Paramonovs).
 • Transportmašīnu un aviācijas konstrukciju dinamika (prof. J. Paramo-

novs).

aeronautikas 
institūts

aeronautikas 
tehnoloģiju  

katedra

avionikas  
katedra

transporta sistēmu  
un loģistikas  

katedra

lidaparātu teorijas 
un konstrukcijas 

katedra
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 • Nanotehnoloģijas transportmašīnbūvē (asoc. prof. M. Urbaha).
 • Transporta sistēmu inženierzinātne (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.

1.4. pētniecības reZUltāti 

1.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • eUReka (Eurostars) LZa Baltic Bonus programmas projekts “a direct 
drive SWT with aerodynamic pitch control of wind rotor blades and 
yaw oscillation damper (optiSWT)” (prof. a. Urbahs).

 • Seed Money Facility Secretariat Investitionsbank Schleswig-Holstein pro-
jects “Baltic Sea integrated unmanned aerial vehicLe multifunctio-
nal monitoring system for resurveying of shipping routes (SeagLe)” 
(prof. a. Urbahs).

 • eiropas kosmosa aģentūras projekts “autonoma kosmosa kuģa proto-
tipa izstrāde vides monitoringam (dReaM)”, Nr. 4000114559/15/NL/
Nde (prof. a. Urbahs).

1.4.2. līgUmdarbi

 • AVIATEST, Research and Testing centre of LNK Aerospace – “develop-
ment of methodology for acoustic emission monitoring of helicopter 
constructive parts” (prof. a. Urbahs).

 

 

Akadēmiskais
personāls

57%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

13%

Zinātnes tehniskais
personāls

10%

Zinātniskais
personāls

20%
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 • aS “Sadales tīkls” – “Zemsprieguma elektrolīniju dzelzsbetona balstu 
novecošanas un ekspluatācijas procesā notikušo balsta kvalitātes izmai-
ņu novērtējums” (prof. a. Urbahs).

 • aS “Latvenergo” – “Rīgas TeC-1 vertikālā tērauda dīzeļrezervuāra teh-
niskā pārbaude ar akustiskās emisijas metodi” (prof. a. Urbahs).

1.4.3. patenti

 • a. Urbahs, k. Savkovs, M. Urbaha, v. ņesterovskis, k. Carjova, J. Urbaha, 
N. kuļešovs. “a Method for renovation of steel precision pair parts”. eiro-
pas patents eP2851450(B1), 03.02.2016. (application Nr. eP20130185129 
20130919). 

 • a. Urbahs, k. Savkovs, M. Urbaha, J. Rudzītis. “Method for increasing 
heat resistance of metallic articles”. eiropas patents eP2860285(B1), 
14.09.2016. (application Nr. eP20130188508 20131014). 

 • a. Urbahs, v. Petrovs, a.  Jakovļevs, M. Urbaha, v. Bulanovs, I. ozols. 
“Remotely controllable airpolane adapted for belly-landing”. eiropas pa-
tents eP2868577(a1), 06.05.2016. (application Nr. dU14 eP13191075.4-
1754).

1.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. Urbahs, a., Rudzītis, J., Savkovs, k., Urbaha, M., Boiko, I., Leitāns, a., 
Lungevičs, J. Titanium Compound erosion-resistant Nano-coatings. 
Key Engineering Materials, 2016, vol.  674, pp.  283–288. ISSN 1662-
9795, doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.283.

2. Urbahs, a., Unbedahts, a., Fescuks, J. Ship diesel engines Technical 
Condition acoustic diagnostic Results. In: Transport Means 2016: 
Proceedings of the 20th International Conference. Lithuania, kaunas, 
5–7  october 2016. kaunas: kaunas University of Tehnology, 2016, 
pp. 589–593. ISSN 2351-7034.

3. Urbahs, a., Carjova, k., Nasibullins, a., Fescuks, J. Research on Fa-
tigue Fracture kinetics of Helicopter Fuselage Bolting elements. In: 
Transport Means 2016: Proceedings of the 20th International Conferen-
ce. Lithuania, kaunas, 5–7 october 2016. kaunas: kaunas University of 
Tehnology, 2016, pp. 1040–1044. ISSN 2351-7034.

4. Urbahs, a., Carjova, k., Nasibullins, a., Nedelko, d. Research on the 
Propagation of ae Signals in Helicopter Structural Components. Trans-
port and Aerospace Engineering, 2016, vol. 3, pp. 5–14. ISSN 2233-968x. 

5. Urbahs, a., Suziedelyte-visockiene, J., Liu, Y.-C., Carjova, k., krav-
chenko, S. Human-in-the-loop Remote Piloted aerial Systems in the 
environmental Monitoring. Transport and Aerospace Engineering, 
2016, vol. 3, pp. 91–100. ISSN 2233-968x. 
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6. Urbahs, a., Mickevičienė, R., djačkov, v., Carjova, k., Jankūnas, v., Za-
karauskas, M., Panova, N., Lasmane, d. analysis of an Unmanned aerial 
vehicle monitoring system for resurveying of shipping routes. Transport 
and Aerospace Engineering, 2016, vol. 3, pp. 102–111. ISSN 2233-968x.

7. Urbahs, a., Carjova, k., Urbaha, M., Stelpa, I. gaisa kuģu konstrukci-
ju nesagraujošā kontrole: zinātniskā monogrāfija. Rīga: [RTU], 2016. 
ISBN 978-9934-10-873-0.

8. Paramonov, Y., Cimanis, v., varickis, S., kleinhofs, M. Modeling the 
Residual Strength of a Fibrous Composite Using the Residual daniels. 
Mechanics of Composite Materials, 2016, vol. 52, pp. 497–506.

9. Pavelko, v. application of the Fatigue Crack opening. Closing effect 
for aircraft SHM. In: 7th International Symposium on NDT in Aerospa-
ce: Proceedings. germany, Bremen, 16–18  November 2015. Bremen: 
2016, pp. 1–8. ISSN 1435-4934.

10. Pavelko, v. application of the Nonlinear Model of a Beam for Investi-
gation of Interlaminar Fracture Toughness of Layered Composite. Key 
Engineering Materials, 2016, vol. 665, pp. 273–276. doI: 10.4028/www.
scientific.net/keM.665.273.

11. Pavelko, v. Simulation of Structural damage and Its detection by Me-
thod of electromechanical Impedance. In: 7th International Symposium 
on NDT in Aerospace: Proceedings. germany, Bremen, 16–18 November 
2015. Bremen: NdT.net, 2016, pp. 1–8. ISSN 1435-4934.

12. Pavelko, v., Lapsa, k., Pavlovskis, P. determination of the Mode I In-
terlaminar Fracture Toughness by using a Nonlinear double-Cantile-
ver Beam Specimen. Mechanics of Composite Materials, 2016, vol. 52, 
No. 3, pp. 347–358. ISSN 0191-5665, e-ISSN 1573-8922, doI: 10.1007/
s11029-016-9587-y.

13. Carjova, k. Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnos-
tika ar defektu lokalizāciju. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 205 lpp.

14. Unbedahts, a. kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akustiskās diagnostikas 
metodoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 120 lpp.

2. att. aeronautikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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Promocijas darbi

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Zinātniskā monogrāfija

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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15. vaivads, a. Improving the Safety and Regularity of airline Flights on 
base of Improving Technical operations Processes of aircraft. Promo-
cijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 122 lpp.

16. Šestakovs, v., Lazareva, I. guidelines on evaluating Passenger 
evacuation Possibilities in aviation Incidents Involving Fires. Aviation, 
2016, vol. 20, Iss. 2, pp. 98–102. ISSN 1648-7788, e-ISSN 1822-4180, 
doI: 10.3846/16487788.2016.1195063.

17. Tretjakovs, S., Hauka, M., Paramonovs, Y. Reliability of aircraft Fleet. 
Binary P-Set and Lambda-Set Functions. International Journal of Per-
formability Engineering, 2016, vol. 12, No. 3, 215–228. ISSN 0973-1318.

18. Tretjakovs, S., Paramonovs, J. Minimax decision for the Reliability of 
aircraft Fleet with and Without Information exchange. Transport and 
Aerospace Engineering. 2016, Nr. 3, pp. 47–54. ISSN 2255-968X.

19. Trifonovs-Bogdanovs, P., Levikins, a., kirillovs, v., Zabirov, Z. algorithm 
of analytical Bank-and-climb gyro Unit without a Heading gyro. Trans-
port and Aerospace Engineering. 2016, Nr. 3, pp. 73–81. ISSN 2255-968X.

20. gislason, S., Bogdane, R., vasilevska-Nesbita, I. aviation Crew Reco-
very experiences on outstations. Transport and Aerospace Engineering. 
2016, Nr. 3, pp. 8–13. ISSN 2255-968X.

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://www.bini.rtu.lv/

2.1. institūta strUktūrvienības 

biomedicīnas 
inženierzinātņu un 
nanotehnoloģiju  
institūts (bini)

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

Biomedicīnas inženierzinātne un medicīnas fizika: 
 • elektronu emisijas fizika un bioloģisko audu un materiālu elektronu 

spektroskopija (prof. J. dehtjars).
 • Nanotehnoloģijas medicīnā (prof. J. dehtjars, prof. a. Balodis).
 • Bioloģisko audu un biomateriālu elektronu apakšsistēmas īpašības un 

uzvedība (prof. J. dehtjars).
 • Bezkontaktu pozicionēšanas metodes lietošana medicīnā (prof. 

a.  kataševs).
 • viedais tekstils biomehānikai (vad. pētn prof. a. kataševs).
 • viedais tekstils biomehānikai un biosignālu reģistrācijai (vad. pētn. 

prof. a. kataševs).
 • Jaunu biomateriālu izstrāde un kompleksa pētniecība (vad. pētn. Inga 

Ļašenko).
 • Inovatīvu bio- un ekomateriālu komercializācijas priekšnoteikumi 

(vad. pētn., doc. I. Ļašenko).
Lietišķā mehānika (plūsmu enerģijas sistēmas, kompozītu un elastomēru 

mehānika, roboti dabiskā vidē):
 • elektronu spektroskopija kompozītu un polimēru agrīnas sabrukšanas 

diagnostikai (prof. J. dehtjars).
 • emisijas spektroskopija un datortomogrāfija materiālu bojājumu vi-

zualizācijai (prof. a. Balodis).
Mašīnbūves tehnoloģijas (automatizētā projektēšana un ražošana, kon-

strukciju un mašīnu drošums, nesagraujošā kontrole un diagnostika):
 • elektronu emisijas un spektroskopijas lietojumi starojuma dozimetrijai 

(prof. J. dehtjars).

2.3. personāls

1. att. biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju  
institūtā nodarbinātā personāla pilna laika ekvivalents procentos.

 

 

Akadēmiskais
personāls

53%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

18%

Zinātnes tehniskais
personāls

8%

Zinātniskais
personāls

21%
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2.4. pētniecības reZUltāti 

2.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti 

 • FP7 Era-Net – Euronanomed II projekts – institūta pārstāvis piedalījās 
eiropas projektu konkursa organizēšanā.

 • FP7 COST TD1305 “Improved Protection of Medical devices against 
Infection”.

 • valsts pētījumu programmas projekts “Materiālu mehānisko mikro-, 
nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību” Y8085. 2.1. 
projekta īstenošanas laiks no 01.10.2014. līdz 31.12.2017. Projekta va-
dītājs prof. J. dehtjars. 

 • LZP projekts Nr. 491/2012 “vieda biofiltrācijas tehnoloģija” (2013.–
2016. g.). vadošais pētnieks prof. J. dehtjars.

 • eRaF projekts 1.1.1.1/16/a/203 “daudzslāņu silīcija nanokondensa-
tors ar uzlabotiem dielektriskiem slāņiem” (2017.–2020. g.). Zin. vad. 
vadošais pētnieks prof. J. dehtjars.

 • eRaF projekts 1.1.1.1/16/a/02 “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virs-
mu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas 
integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām” (2017.–
2020. g.). vadītājs no BINI – vad. vadošais pētnieks prof. a. kataševs. 

 • RTU līdzfinansētais projekts 03000-3.2.2/5 “ZI 2016_5 “viedā tek-
stila sistēma spiediena slodzes un kustību mērīšanai jāšanas sportā” 
(15.12.2016.–14.12.2017.). Projekta zinātniskais vadītājs a. okss, vadī-
tājs no BINI – vadošais pētnieks, prof. a. kataševs.

 • RTU projekts “Tekstilmateriāls, kas samazina infrasarkanā starojuma lī-
meni termiskā spektra diapazonā militārās formas aizsardzības vajadzī-
bām” (PvS 2639 Id ZIPPF-2016/2). 15.12.2016.–14.12.2017. Projekta zi-
nātniskā vadītāja o. kononova; no BINI – vad. pētniece doc. I.  Ļašenko. 

 • RTU Projekts “Student and academic Staff Mobility within the 
eea grant Scholarship activity (Mechanie)”. Projekta Nr. eeZ/
NFI/S/2015/006, “Modern Strategy Medical application of a New Bio-
textile Fibers in Biotextile Industry”. 09.11.2015.–23.03.2016. vad. pēt-
niece doc. I. Ļašenko. 

2.4.2. līgUmdarbi

 • Līgums Nr. L8332 (07.11.2016.) par rekomendāciju sniegšanu un ana-
līžu veikšanu saistībā ar tehniskajiem parametriem kompresijas triko-
tāžas apvalku izstrādē (2899,98 eUR ar PvN). vad. vad. pētniece doc. 
I. Ļašenko. 
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 • Līgums RTU Nr. L8233, 11.01.2016. par UPF (ultravioletā aizsardzī-
ba) testēšanu paraugu sagatavošanu un zinātnisko pētījumu veikšanu. 
20.01.2016.–29.04.2016. vad. vad. pētniece doc. I. Ļašenko. 

2.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

pUblikāciJas ZinātniskaJos žUrnālos
1. Lyashenko, I., gaidukovs, S., Rombovska, J. Manufacturing of amber 

Particles Suitable for Composite Fiber Melt Spinning. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. Section B. 2016, vol. 70, Iss. 2, pp. 51–57. 
ISSN 1407-009X. 

2. gaidukovs, S., Lyashenko, I., Rombovska, J., gaidukova, g. applica-
tion of amber filler for production of novel polyamide composite fi-
ber. Textile Research Journal, 2016, vol. 86(20), pp. 2127–2139. doI: 
10.1177/0040517515621130.

3. okss, a., kataševs, a., Zadinans, M., Rancans, M., Litvak, J. develop-
ment of Smart Sock System for gate analysis and Foot Pressure Con-
trol. IFMBE Proceedings, 2016, vol. 57, pp. 466–469. ISSN 1680-0737, 
doI: 10.1007/978-3-319-32703-7_91. (Scopus)

4. Bernāns, a., kataševs, a. application of gamma Criteria for FIF The-
rapy for Wide Breast Size Range. IFMBE Proceedings, 2016, vol.  57, 
pp. 764–767. ISSN 1680-0737, doI: 10.1007/978-3-319-32703-7_149. 
(Scopus)

5. Šutovs, a., Čižovs, J., aleksejeva, L., okss, a., kataševs, a. artificial 
Neural Network Based approach for Control Points detection in Smart 
Textile Signals. Procedia Computer Science, 2016, vol. 104, pp. 548–555. 
ISSN 1877-0509, doI: 10.1016/j.procs.2017.01.171. (Scopus)

6. dekhtyar, Y., Selutina, M., Sneiders, M., Zunda, U. Towards optically 
induced semiconductor human exhalation gas sensor. IFMBE proceed-
ings, 2016, vol. 57, pp. 476–479.

7. dekhtyar, Y., Selutina, C., Jung. alteration of electrostatic potential of 
the titanium implant surface by antibacterial copper deposits. Europe-
an Cells and Materials. 2016, vol. 32, Iss. 1, p. 22. 

8. vladescu, a., Titorencu, I., dekhtyar, Y., Jinga, v., Pruna, v., Balaceanu, 
M., dinu, M., Pana, I., vendina, v., Braic, M. In vitro biocompatibility 
of Si alloyed multi-principal element carbide coatings. PLOS one, 2016, 
pp. 1–18. doI: 10.1371. 

9. dekhtyar, Y. Prethreshold electron emission towards medical appli-
cations: characterization of nanomaterials, gas and radiation sensing 
(rewire of recent results). Biomedical engineering. kaunas University of 
Technology, 2016. pp. 4–8.

10. grauda, d., kolodynski, a., Belogrudova, I., Rashal, I., Bumbure, L., 
dekhtyar,  Y., erba, Y., Zemite, v. gd nanoparticles impact on living 
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cells in presence of low frequency eMF and strong MF. Biomedical En-
gineering. kaunas University of Technology, 2016, pp. 9–13.

raksti pilna teksta konferenčU rakstU krāJUmā
1. Lyashenko, I., viļuma-gudmona, a., grauda, d., Rombovska, J. Uv 

protection finishing of natural and blend textiles using Succinite micro-
particles. Int. conf., Book of Proceedings. In: 8th International Textile, 
Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles. 2–5 october 
2016, dubrovnik, Croatia. 2016, pp. 183–188. ISSN 1847-7275. 

2. Lyashenko, I., viļuma-gudmona, a., grauda, d., Rombovska, J. Uv 
protection finishing of natural and blend textile samples using suspen-
sion with Succinite nanoparticles. Proceedings of the 11th Baltic–Bul-
garian Conference on BIoNICS and PRoSTHeTICS. Biomechanics 
and Mechanics Mechatronics and Robotics, ICBBM 2016. 6–10  June 
2016, varna, Bulgaria. 2016, pp. 47–64. ISBN 978-9934-14-902-3. 

3. dimitre, k., kataševs, a., okss, a. Smart Textile gloves for Luge athle-
tes Paddling Monitoring. In: Proceedings of 11th International Conference 
BIOMDLORE 2016. Lithuania, druskininkai, 20–22 october 2016. vil-
nius: Technica, 2016, pp. 29–31. ISBN 978-609-457-959-2, e-ISBN 978-
609-457-958-5, e-ISSN 2345-0630, doI: 10.3846/biomdlore.2016.07.

4. okss, a., kataševs, a., Mantyla, J., Coffeng, R. Smart Textile garment 
for Breathing volume Monitoring. In: Biomedical Engineering 2016: 
Proceedings of 20th International Conference. Lithuania, kaunas, 24–
25 November 2016. kaunas: Technologija, 2016, pp.  167–170. ISSN 
2029-3380. 

5. Bystrova, a.v., dekhtyar, Y. d., Popov, a. I., Bystrov, v. S. electron work 
function of the modified HaP: 2. actions og HaP treatments. P-65. In: 
Abstract book of 2nd International Workshop “Modern Nanotechnologies”. 
ekaterinburg, august 27–29 2016. Russia, Ural Federal University, p. 116.

6. dekhtyar, Y., Juhna, T., Stanka, a., Tihomirova, k., Romanova, M. Mo-
dification of surface charge of polypropylene substrate for improvement 
of microorganisms adhesion in water treatment process. Advanced mate-
rials and technologies, 18the Int. conference school, 2016. Lithuania.

2. att. biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju  
institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā.
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7. avotina, L., Romanova, M., Zarins, R., Zarins, R., Conka, d., gavril-
kina, I., Zaslavskis, a., kizane, g., dehtjars, J. Influence of accelerated 
electrons and gamma radiation on dielectric layer of Sio2–Si3N4–Sio2 
capacitor. Materials science and applied chemistry. Riga Technical Uni-
versity 57th International Scientific Conference. 2016. RTU Press, Lat-
via, pp. 26–30.

8. dehtjars, J. Nanotehnoloģijas medicīnai. Reģionālā studentu zinātniski 
praktiskā skola-konference “Jaunatnes loma un iespējas inženierzināt-
nes attīstībā”. RTU, daugavpils filiāle, 2016, 4. 

9. dekhtyar, Y., aniskevich, a., Bulderberga, o., korvena-kosakovska, 
a., kozak, I., Romanova, M. electron emission of the carbon nanotube 
reinforced epoxy surface nanolayer towards detection of its destruction 
induced by elastic deformation. International Nanotechnology Confe-
rence and Expo, USa, 2916, 9.

10. dekhtyar, Y., gotman, I., gruskevica, k., Juhna, T., Lancere, L., Tiho-
mirova, k. electrocal potential of the titanium solid and mesh surface 
nanolayer to interact with Burkholderia cepacia. International Nano-
technology Conference and Expo, USa, 2016, 65.

2.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • Latvijas slimnīcas un Radiācijas drošības centrs – radiācijas drošības 
jomā.

 • Latvijas kamaniņu sporta federācija  – sportistu kustību izvērtēšanas 
jomā.

 • Karolinska Institutet – skoliozes pacientu diagnostikas jomā.
 • RPR “alfa”.
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – sportistu kustību izvērtēšanas 

jomā.
 • Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte – cilvēka stājas iz-

vērtēšanas jomā.
 • Latvijas Universitāte.
 • Rīgas Stradiņa universitāte. 
 • Institūta pārstāvis darbojas Starptautiskā Medicīniskās un bioloģiskās 

inženierijas federācijā (IFMBE).
 • Institūta pārstāvis darbojas eiropas Medicīnas fizikas biedrību federā-

cijā (EFOPM).

2.6. infrastrUktūra

 • Institūta laboratorijas ir iekārtotas RTU Laboratorijas mājā Ķīpsalā. 
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2.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

Studenti piedalās institūta zinātniskajos projektos. ap 40 % bakalaura, 
inženiera un maģistra darbu ir saistīti ar institūta projektiem, ap 60 % – ar 
pētījumiem, 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

3.1. institūta strUktūrvienības 

3.2. Zinātniskie virZieni

Cietu ķermeņu virsmu kontakta mehānika:
 • Cietu ķermeņu kontakta virsmu statistiskā mehānika (prof. J. Rudzītis).
 • Salikšanas automatizācija (asoc. prof. N. Mozga).
 • Metālu griešanas teorijas un griešanas instrumentu ražošanas pētījumi 

(prof. Ē. geriņš).
 • apstrādes tehnoloģija un kvalitātes nodrošināšana (prof. J. krizbergs, 

prof. T. Torims).
 • Metināšanas un uzkausēšanas pētījumi (prof. I. Boiko).
 • Materiālu analīze un to struktūras izpēte (asoc. prof. J. ozoliņš, doc. 

g. Muižnieks).

mašīnbūves  
tehnoloģijas  

institūts (mti)

aparātu 
būvniecības  

katedra

materiālu apstrādes 
tehnoloģijas katedra

datorizētās 
projektēšanas  

centrs

metināšanas procesu 
automatizācijas 

zinātniskās pētniecības 
laboratorija
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3.3. personāls

1. att. mašīnbūves tehnoloģijas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

3.4. pētniecības reZUltāti

3.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • LZP grants 110/2012 “Titāna savienojumu nodilumizturīgi nanopār-
klājumi mašīnbūvē”. vad. prof. J. Rudzītis.

3.4.2. līgUmdarbi

 • L6608 – līgumdarbi veikti SIa “akceptors”, SIa “akg Thermotechnik 
Lettland”, SIa “Rīgas satiksme”, SIa “Magistr”, SIa “Latsert Inspection”.

3.4.3. svarīgākās pUblikāciJas

1. Lungevics, J., Leitans, a., Rudzitis, J., Bulahs, N., Nazarovs, P., & ko-
valenko, v. Tribological properties of Pvd carbon-copper composite 
films reinforced by titanium. Latvian Journal of Physics and Technical 
Sciences, 2016, vol. 53(1), pp. 66–74. doI: 10.1515/lpts-2016-0007.

2. Lungevics, J., Rudzitis, J., gerins, e., & Leitans, a. (2016). Friction and 
slip property investigation of nanostructured metal surface coatings. 
Solid State Phenomena, 2016, vol. 251, pp. 20–24. doI: 10.4028/www.
scientific.net/SSP.251.20.

3. Urbahs, a., Rudzitis, J., Savkovs, k., Urbaha, M., Boiko, I., Leitans, a., 
& Lungevics, J. Titanium compound erosion-resistant nano-coatings. 
Key Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 283–288. doI: 10.4028/
www.scientific.net/keM.674.283.

 

 

Akadēmiskais
personāls

40%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

21%

Zinātnes tehniskais
personāls

3%

Zinātniskais
personāls

36%
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4. Mironovs, v., Boiko, I., koppel, T., Lisicins, M. Cellular Tubular Struc-
tures from Perforated Metallic Tape and Its application. Agronomy Re-
search, 2016, vol. 14, pp. 1053–1062.

5. Mironovs, v., koppel, T., Lisicins, M., Boiko, I. Screen elements Made 
of Perforated Steel Tape and Their application for Shielding electro-
magnetic Fields. Key Engineering Materials, 2016, vol. 674, pp. 41–47. 
doI: 10.4028/www.scientific.net/keM.674.41

6. Sergejevs, a., kromanis, a., ozolins, J., & gerins, e. Influence of casting 
velocity on mechanical properties and macro-structure of tin bronzes. 
Key Engineering Materials, 2016, vol.  674, pp. 81–87. doI:  10.4028/
www.scientific.net/keM.674.81

7. Bulaha, N., & Civcisa, g. a comparative study for surface texture eva-
luation of TialN coatings. Materials Today: Proceedings, 2016, vol. 3(8), 
pp. 2766-2771. doI: 10.1016/j.matpr.2016.06.025

8. Jansons e., Lungevics J., gross k. a. Surface roughness measure that 
best correlates to ease of sliding. Engineering for Rural Development, 
2016, pp. 687–695.

9. Mozga, N., & grinevichs, I. Complete automation of assembly process 
for cylindrical parts with using vibrations. Engineering for Rural Deve-
lopment, 2016, vol. 15, pp. 1110–1114.

10. Bulaha, N., Rudzitis, J., Lungevics, J., & Cudinovs, v. Measurement 
principles of 3d roughness parameters. Engineering for Rural Develop-
ment, 2016, pp. 1059–1064. 

11. Lungevics, J., Leitans, a., Boiko, I., & Rudzitis, J. Surface texture para-
meters influence on tribological properties of functional coatings. En-
gineering for Rural Development, 2016, pp. 653–658.

12. Springis, g., Rudzitis, J., gerins, e., & Leitans, a. Rough surface peak 
influence on the wear process of sliding-friction pairs. Engineering for 
Rural Development, 2016, pp. 1430–1436.

2. att. mašīnbūves tehnoloģijas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 

 

6

4

6

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti konferenču tēžu krājumos
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3.4.4. patenti

 • a. Urbahs, k. Savkovs, M. Urbaha, J. Rudzitis. “Method for increasing 
heat resistance of metallic articles used in e.g. metallurgical industry, 
involves inserting article in vacuum chamber, and depositing three 
 layers e.g. titanium aluminide layer by preventing droplet phase”. 2016. 
european Patent eP2860285B1. 

3.5. infrastrUktūra

 • Berzes spēka mērītājs.

3.6. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

Mašīnbūves tehnoloģijas institūta studenti piedalās RTU studentu zināt-
niskajā konferencē. aktīvākie studenti sadarbībā ar MTI pasniedzējiem un 
zinātnisko personālu tiek pieaicināti starptautisko zinātnisko rakstu izstrā-
dē kā līdzautori. Spējīgākie studenti tiek iesaistīti eiropas projektu izstrādē. 
Bakalauru studijās studentus iepazīstina ar jaunākajiem sasniegumiem 
virsmas raupjuma mērīšanā. Maģistra studijās studenti gūst informāciju par 
virsmu kontaktmehānismu.

3.7. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

Piedalīšanās konferencēs ar ziņojumiem:
 • 12th International Mechatronic Systems and Materials MSM. 2016.  g. 

3.–8.  jūlijs, Bjalistoka, Polija. Ziņotāji: prof. J. Rudzītis, J. Lungevičs, 
N. Bulaha.

 • 7th International Conference “Biosystems Engineering 2016”. 2016.  g. 
12.–13.  maijs, Tartu, Igaunija. Ziņotāji: prof. I.  Boiko, o.  Liniņš, 
a. Leitāns.

 • 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Develop-
ment. 2016. g. 25.–27. maijs. Ziņotāji: N. Bulaha, o. Liniņš, J. Rudzītis.

 • 27th DAAAM International Symposium and 15th DAAAM Scientific 
Book. 2016. g. 26.–29. oktobris. Ziņotājs T. Torims.
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direktors: profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis vīBa
adrese: viskaļu iela 36a, Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089473
e-pasts: Janis.viba@rtu.lv
Mājaslapa: http://www.mi.rtu.lv/

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 meto-

des (prof. J. auziņš).
 • Metodes un programmatūra nelineāru mehānismu MDOF sistēmu tel-

pisku svārstību pētīšanā (prof. J. auziņš).
 • objektu kustības fluīdos modelēšana (J. auziņš).
 • Metamodelēšanas un optimizācijas eksperimentālie projekti 

(a.  Januševskis).
 • objektu formas optimizācijas pētījumi (prof. a. Januševskis).

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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 • Mehānisku sistēmu parametru skaitliskās identifikācijas un optimizāci-
jas metožu pilnveidošana (a. Januševskis).

 • 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 

mehānikā (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).
 • Metodes un teorija globālo bifurkāciju analīzei nelineārā dinamikā 

(prof. M. Zakrževskis).
 • augsti elastīgu materiālu mehānika (prof. v. gonca).
 • Mašīnu un mehānismu defektu nelineārā diagnostika (prof. 

v.  Beresņēvičs).
 • Nelineāru svārstību sistēmu ierosmes un kustības sākuma noteikumu 

mijiedarbības analīze (asoc. prof. v. Jevstignejevs).
 • Industriālā dizaina loma inovāciju procesā (asoc. prof. a. geriņa-an-

cāne).
 • elektromehānisku sistēmu automātiskās vadības sintēze (doc. J. kaņeps).
 • atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas 

un elektroenerģijas ražošanai (asoc. prof. S. Jaundālders).
 • degšanas procesu dinamikas regulēšana un uzlabošana elektrisko spē-

ku laukā (asoc. prof. d. Rusovs).

4.3. personāls

2. att. mehānikas institūtā nodarbinātā personāla  
pilna laika ekvivalents procentos.

 

 

Akadēmiskais
personāls

50%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

6%

Zinātnes tehniskais
personāls

8%

Zinātniskais
personāls

36%
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4.4. pētniecības reZUltāti

4.4.1. svarīgākie pētniecības proJekti

 • Projekts “Jaunie “gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, bū-
vēm 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. kras-
ņikovs.

 • EPICES EU Strategic Partnership Project. No. 2014-1-FR01-
KA203-008560 (PVS ID 1852) “european Platform for Innovation and 
Collaboration between engineer Students”. Zinātniskais vadītājs prof. 
aleksandrs Januševskis. 

 • RTU zinātniskais projekts “augstās veiktstspējas zema rukuma nano-
fibrobetons ar kompozītām šķiedrām”, ZI-2014/6, Id 1881, 2014.–
11.2015. vadītājs a. krasņikovs.

 • Zinātniskās pētniecības un inovāciju RTU projekts pētniecības plat-
formās “Tekstilmateriāls, kas samazina infrasarkanā starojuma līmeni 
termiskā spektra diapazonā militārās formas aizsardzības vajadzībām” 
ZIPPF-2016/2. vadītāja o. kononova.

 • absorbējošo higiēnas produktu (aHP) pārstrādes izpēte. Zinātniskā 
vadītāja a. geriņa-ancāne, RTU iekšējais zinātniskais pētījums ZP-
2014/02.

 • aHP pārstrādes rezultātā iegūto produktu analīze”. Zinātniskā vadītāja 
a. eiduka, RTU iekšējais zinātniskai pētījums ZP-2014/33.

 • “Cauruļvadu ar tilpuma virsmas defektiem inovatīvā nesagraujošā tes-
tēšana un perspektīvs kompozītmateriālu remonts” (Innovative Non-
Destructive Testing and Advanced Composite Repair of Pipelines with 
Volumetric Surface Defects (INNOPIPES)). PvS-Id  1702 7. ietvara 
( Marie Curie Actions) finansētais Starptautiskais zinātnes apmaiņas pro-
grammas projekts.

4.4.2. līgUmdarbi

 • ekspertīzes atzinums sakarā ar aS “Rīgas siltums” SC “Ziepniekkalns” 
tvaika turbīnas SIeMeNS SST-110 gultņu defektu.

 • ekspertīzes atzinums sakarā ar SIa “aQUa SaN” prasību pret aaS 
“Baltijas apdrošināšanas nams” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu.

 • ekspertīzes atzinums sakarā ar Latvijas Republikas aizsardzības minis-
trijas antenas pacelšanas un nolaišanas mehānisma bojājumu.
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4.4.3. patenti

 • M. Zakrževskis, v. Beresņevičs, v. Jevstigņejevs. “Izstrādājumu vibroiz-
turības pārbaudes paņēmiens”. Patents Lv  15169, Latvijas Republika, 
Int. Cl. g01M7/00. Iesniegts 06.05.2016, pieteikums P-16-41. Publicēts 
20.01.2017. Izgudrojumi, preču zīmes un dizainparaugi, 2017, Nr. 1, lp. 7.

 • M. einmanis, J. auziņš, v. Beresņēvičs. Robots “durbis”. (Uzsākts pie-
teikums izgudrojuma patentēšanai no RTU līdzekļiem.)

4.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. vība, J., Noskovs, S., Beresņevičs, v., dobelis, J. New devices for ener-
gy extraction from air Flow. 15th International Scientific Conference 
“Engineering for Rural Development”: Proceedings. Latvia University of 
agriculture, Jelgava. vol. 15. 2016, pp. 714–719. ISSN 1691-5976. 

2. ozoliņš, o., Cipruss, v., vība, J., Jakovļevs, o. 15th International Scien-
tific Conference “Engineering for Rural Development”: Proceedings. 
Latvia University of agriculture, Jelgava. vol.  15, 2016, pp. 720–725. 
ISSN 1691-5976.

3. vība, J., Beresņevičs, v., Noskovs, S., Irbe, M. Investigations of Rotating 
Blade for energy extraction from Fluid Flow. Vibroengineering Proce-
dia, 2016, vol. 8, pp. 312–315. ISSN 2345-0533.

4. Jakovļevs, o., Malgins, v., vība, J. Thermal Modeling of Cooldown 
Processes in Portable HPge Spectrometers. In: Recent Trends in En-
gineering and Technology (RTET-17). France, Paris, 25–26 april 2017. 
France: 2017, pp. 92–98. ISBN 978-81933894-2-3.

5. Jakovļevs, o., vība, J., gostilo, v., Jefremova, N. Computer design of Pre-
cise Spectrometric equipment with Innovative Cooling Systems. In: 2nd 
Scientific Congress “Innovations in Engineering 2016”: Scientific Proceed-
ings. Bulgaria, varna, 20–23 June 2016. varna: Scientific-Technical Union 
of Mechanical engineering, 2016, pp. 34–36. ISSN 1310-3946.

6. kondratjev, v., gostilo, v., owens, a., Jakovļevs, o., vība, J. vibration 
Characteristics of Miniature Stirling electric Coolers. Vibroengineering 
Procedia, 2016, vol. 8, pp. 409–413. ISSN 2345-0533.

7. Jakovļevs, o., vība, J., gostilo, v., efremova, N. Simulation and design 
of Radiation Shielding and Collimation Systems for the Precise gam-
ma-Spectrometric equipment. In: Proceedings of International Confe-
rence on Innovative Technologies, Czech Republic, Prague, 6–8 Septem-
ber 2016. Rijeka: Faculty of engineering, University of Rijeka, 2016, 
pp. 23–26. ISSN 1849-0662.

8. Jakovļevs, o., Malgins, v., vība, J. vibration Characteristics Investigati-
ons for detector Holder of Portable Spectrometer with electric Cooler. 
In: Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechani-
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cal Engineering, Bulgaria, Borovets, 12–15 december 2016. Borovets: 
Scientific-Technical Union of Mechanical engineering, 2016, pp. 36–
39. e-ISSN 1310-3946.

9. Zakrževskis, M., Beresņevičs, v., Jevstigņejevs, v. Testing of Products 
on vibration Strength and durability in the Regime of Chaotic oscilla-
tions. Vibroengineering Procedia, 2016, vol. 8, pp. 366–371. ISSN 2345-
0533.

10. kaņeps, J., geriņa-ancāne, a. Perfection of Learning Methods for 
Mechatronics Basic in Mechanical engineering and Industrial design 
Studies. In: 15th International Scientific Conference “Engineering for Ru-
ral Development”: Proceedings. Latvia, Jelgava, 25–27 May, 2016. Jelga-
va: Latvia University of agriculture. vol. 15, 2016, pp. 597–605. ISSN 
1691-5976.

11. geriņa-ancāne, a., eiduka, a. Research and analysis of absorbent 
Hygiene Product (aHP) Recycling. In:  15th International Scientific 
Conference “Engineering for Rural Development”: Proceedings. Latvi-
ja, Jelgava, 25–27 May 2016. Jelgava: Latvia University of agriculture. 
2016, vol. 15, pp. 904–910. ISSN 1691-5976.

12. kaņeps, J., geriņa-ancāne, a. Learning Problems and Solutions for 
Mechatronic and Basic of automation Production in Mechanical engi-
neering and Industrial design Studies. In: Mechanika 2016: Proceedings 
of the 21st International Conference. Lithuania, kaunas, 12–13  May 
2016. kaunas: Technologija, 2016, pp. 116–123. ISSN 1822-2951.

13. eimanis, M., auziņš, J. Flagella Inspired Propulsion for aUvs. In: 10th 
Symposium on High-Performance Marine Vehicles HIPER’16. Italy, Cor-
tona, 17–19 october 2016. Cortona: 2016, pp. 342–354.

14. Macanovskis, a., krasnikovs, a., kononova, o., Lukasenoks, a. Mec-
hanical Behavior of Polymeric Synthetic Fiber in the Concrete.  Procedia 
Engineering, 2017, vol. 172, pp. 673–680. (oRTUS)

15. kononova, o., krasnikovs, a., Stonys, R., Sahmenko, g., vitols, R. 
Investigation of influence of nano-reinforcement on the mechanical 

2. att. mehānikas institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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properties of composite materials. Journal of Civil Engineering and Ma-
nagement, 2016, vol. 22 (3), pp. 425–433. (oRTUS)

16. Macanovskis, a., krasnikovs, a., kononova, o., Macanovskis, e. 
 Pullout mechanism detailed micromechanical investigation in situa-
tion when out of concreteis pulling straight steel fiber. Engineering for 
Rural Development, January 2016, pp. 1411–1416. (oRTUS)

17. Stonys, R., kuznetsov, d., krasnikovs, a., Škamat, J., Baltakys, k., an-
tonovič, v., Černašejus, o. Reuse of ultrafine mineral wool production 
waste in the manufacture of refractory concrete. Journal of Environ-
mental Management, 2016, vol. 176, pp. 149–156. (oRTUS)

18. Lukasenoks, a., Macanovskis, a., krasnikovs, a., Lapsa, v. Composite 
fiber pull-out in concretes with various strengths. Engineering for Rural 
Development, January 2016, pp. 1417–1423. (oRTUS)

19. kalvāns, M., Bojarevics, a., kaldre, I., Beinerts, T. assessment of Linear 
Permanent Magnet Liquid Metal dispenser. In: Proceedings of the 10th 
PAMIR International Conference “Fundamental and Applied MHD”. 
Italy, Cagliari, 20–24 June 2016. Cagliari: department of electrical 
and electronic engineering. University of Cagliari. 2016, pp. 289–293. 
ISBN 978-88-90551-93–2.

20. kononova, o., krasnikovs, a., Stonys, R., Sahmenko, g., vitols, R. 
Investigation of influence of nano-reinforcement on the mechanical 
properties of composite materials. Journal of Civil Engineering and Ma-
nagement, 2016, vol. 22 (3), pp. 425–433. Printed and online version: htt-
ps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84962294504&par
tnerId=40&md5=74be46ba8f6bd7743091b4e88d7c1e5c

4.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība 

 • Sadarbība ar BIF Ceļu un tiltu katedru (vad. pētn. v. Haritonovs). ko-
pīgi projekti un publikācijas.

 • Sadarbība ar BIF Būvražošanas katedru (profesors v. Lapsa, lektors 
v. Lūsis). kopīgi projekti un publikācijas.

 • Sadarbība ar BIF Būvmateriālu institūtu (vad. g. Šahmenko). kopīgi 
projekti un publikācijas.

 • Sadarbība ar Lulea Tehnisko universitāti (Zviedrija) (prof. J. vārna). 
kopīgi projekti un publikācijas.

 • Sadarbība ar viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes Termoizolācijas 
institūtu (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).
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 • Sadarbība ar kauņas Tehnoloģisko universitāti (Vibroengineering).
 • Sadarbība ar kielces Universitāti (Polija).
 • Siltumenerģētisko sistēmu katedrai saistībā ar programmu “Siltum-

enerģētika un siltumtehnika” ir sadarbības līgumi un nodomu proto-
koli ar vadošajiem nozares uzņēmumiem: vaS “Latvenergo”, aS “Rī-
gas Siltums”, SIa  “viessmann”, SIa  “Liepājas enerģija”, SIa  “ecogen”, 
aS “Inspecta Latvia” un vairākiem citiem.

4.6. infrastrUktūra

 • Pilnveidots aprīkojums Ķīpsalā, Laboratorijas mājā, 101. un 105. telpā.
 • Pārbaudītas un izmantotas 12 licences Dassault Systemes visjaudīgāka-

jai CAD/CAE programmatūrai PLM V6 (Catia, Simulia, Delmia, Eno-
via) pētniecībai un studentu apmācībai. 

 • Pārbaudīta aparatūra un iekārta trieciena stiprības pētīšanai.
 • Pārbaudīts ilgizturības pārbaudes stends.
 • Pārbaudīts svārstību kustības pētīšanas stends.
 • Uzsākta tehnikas iegāde Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratori-

jai Ķīpsalā, 105. telpā.

4.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Industriālā dizaina inženiera profesijas standarts Pk 2144 52, PS0531 
standarta izstrāde piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un 
darba grupas vadīšana (a. geriiņa-ancāne).

 • Rasētāja dizainera profesijas standarts Pk 3118 22, PS0528 standarta 
izstrāde ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un darba gru-
pas vadīšana (a. geriiņa-ancāne).

 • M. kānītis, S. Jaundālders u. c. HeRZ praktisko darbu uzdevumu krā-
jums. Laboratorijas darbu apraksts un metodika, 2015, 40. lpp. 

 • a. Soročins, S. Jaundālders. Celtniecības un izolācijas materiālu siltum-
vadītspējas koeficienta noteikšana ar siltuma plūsmas metodi. Labora-
torijas darbu apraksts un metodika, MTaF SeS katedra, 2009, atjaunots 
un papildināts 2015. g., 35 lpp.

 • Studentu sadarbība, risinot reālas industrijas problēmas ar moderna-
jiem datorizētās projektēšanas rīkiem; piemēram, RTU un Neapoles 
Universitātes studenti turpina kopā strādāt pie Itālijas Instituto Motori 
(CNR) elektroskutera konstrukcijas pilnveides (prof. a. Januševskis).

 • Bakalaura studiju lekciju kursā “Procesu vadības metodes un līdzekļi” 
ieviestas jaunas tēmas, kuru apguves laikā studenti mācās lietot moder-
nās datorprogrammas (J. vība).
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 • Priekšmetā MTH206 “Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti” 
tika pilnveidoti laboratorijas darbi; to pamatā ir pētījumi tehnisko sistē-
mu vibro diagnostikas un identifikācijas jomā (autors v. Beresņevičs). 

4.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi 

 • 2016. g. LZa akadēmiķis RTU profesors a. krasnikovs ievēlēts par 
LZa viceprezidentu.

 • katra mēneša trešajā otrdienā notika Latvijas Nacionālās mehānikas 
komitejas semināri.

 • Nodrošināta studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumener-
ģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” augsta līmeņa inženierzinātņu 
izglītības iegūšana RTU ārzemju studiju departamentā studējošiem 
angļu valodā.

 • aS “Latvenergo” un LZP rīkoja ikgadējo konkursu par labāko bakalau-
ra un maģistra darbu enerģētikas nozarē.

 • Mehānikas institūta ekspertīžu centrs aktīvi iesaistījās atzinumu saga-
tavošanā mehānisko ekspertīžu jomā tiesu iestādēm.

5. transporta institūts

direktors: profesors Dr. sc. ing. Mareks MeZīTIS
adrese: āzenes 12 (automobiļu katedra – viskaļu iela 36a), 
Rīga, Lv-1006
Tālrunis: 67089666
e-pasts: Mareks.Mezitis@rtu.lv
Mājaslapa: www.transports.rtu.lv

5.1. institūta strUktūrvienības 

transporta  
institūts

dzelzceļa 
transporta  

katedra

dzelzceļa automātikas 
un telemātikas katedra

autotransporta  
pētījumu un 

profesionālās 
kompetences centrs

automobiļu  
katedra
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5.2. Zinātniskie virZieni

 • dzelzsbetona gulšņu izpēte (prof. M. Mezītis).
 • 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 (doc. J. eiduks).
 • auto satiksmes drošība un autopārvadājumi (doc. a. grīslis, doc. 

J. kreicbergs).
 • Transportlīdzekļu tehniskā ekspluatācija un remonts (doc. Ē. vonda, 

doc. g. Zalcmanis, inž. J. Rudzītis, lekt. M. gailis).
 • Standartu izstrāde dzelzceļa jomā (doc. J. eiduks).

5.3. personāls

1. 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 
dzelzceļa trokšņu pārvaldībā” LIFe11 eNv/Lv/376 ISRNM.

 • Interreg Central Baltic programma “Harmonized and Modernised Mul-
tidisciplinary Railway education” CB207 edU-RaIL.

 

 

Akadēmiskais
personāls

45%

Zinātni apkalpojošais 
personāls

27%
Zinātnes tehniskais

personāls
17%

Zinātniskais
personāls

11%
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5.4.2. līgUmdarbi

 • L7967 – ceļu satiksmes drošības pētījumu apkopojums un analīze, pro-
fesionāla apmācības un izziņas materiāla izstrāde. 

 • L8127 – pētījums “Ceļu satiksmes drošības pētniecisko iekārtu analīze”.
 • L8314 – līgums ar vaS “Latvijas dzelzceļš”. dzelzceļa gulšņu izpēte un 

rekomendācijas izstrāde par dzelzsbetona gulšņu defektu remontu un 
izmantojamo materiālu izvēli.

5.4.3. patenti

 • M. Mezītis, v. karevs, a. Nikolajevs. “Устройство предсказания вре-
мени задержки закрытия железнодорожного переезда”. Patents 
Nr. 164975, 08.09.2016. 

5.4.4. svarīgākās pUblikāciJas 

1. gailis, M., Jansons, M., Rudzītis, J., kreicbergs, J. Instrumentation 
of Cetane Number Research engine. In: 15th International Scien-
tific Conference “Engineering for Rural Development”: Proceedings. 
vol. 15,  Latvia, Jelgava, 25–27 May 2016. Jelgava: Latvia University of 
 agriculture, 2016, pp. 1424–1429. ISSN 1691-3043.

2. kreicbergs, J., Zalcmanis, g., grīslis, a. vehicle In-Use Tyre Characte-
ristics evaluation during Winter driving Training. Agronomy Research, 
2016, vol. 14, No. 5, pp. 1635–1644. ISSN 1406-894X.

3. grīslis, a., kreicbergs, J., Šūpols, M. Ceļu satiksmes drošība. Pētījumu 
apkopojums un analīze. Rīga, 2016. elektroniska publikācija. Pieejama: 
http://auto.rtu.lv/lv/ieraksts/celu-satiksmes-drosiba.

4. Rubenis, a., Berjoza, d., grīslis, a., Francis, I. Latvijas nacionālā elek-
trotransportlīdzekļu uzlādes tīkla izveidošanas analīze. Rīga, 2016. Pē-
tījuma atskaite.

5. Strautmanis, g., Mezitis, M., Strautmane, v. Model of a vertical Rotor 
with a Ball-Type automatic Balancer. Jve International vibroengene-
ering Conference. Vibroengeneering PROCEDIA, october 2016, vol. 8. 
ISSN 2345-0533. (Scopus)

2. att. transporta institūta zinātnisko publikāciju skaits 2016. gadā. 
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Publikācijas zinātniskajos žurnālos

Raksti pilna teksta konferenču
rakstu krājumos
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6. Nikolajevs, a., Mezitis, M. Level crossing time prediction. In: 57th In-
ternational Scientific Conference on Power and Electrical Engineering 
of Riga Technical University, Rīga, Latvija. Ieee Xplore digital library: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7763105/, e-ISBN: 978-1-5090-
3731-5, doI: 10.1109/RTUCoN.2016.7763105, USB ISBN: 978-1-
5090-3730-8. (Scopus)

7. Freimane, J., Mezitis, M., Mihailovs, F. Maneuver Movements’ Safe-
ty Increase Using Maneuver Locomotive Identification and distan-
ce Control. ICTE 2016, Riga Technical University, Riga, Latvia. Code 
134528. ISSN: 18770509, doI: 10.1016/j.procs.2017.01.148. (Scopus)

8. karevs, v., Mezitis, M., Freimane, J. High precision estimation of internal 
resistance of battery. ICTE 2016, Riga Technical University, Riga, Lat-
via. Code 134528. ISSN: 18770509, doI: 10.1016/j.procs.2017.01.144. 
(Scopus)

9. Mihailovs, F., Sansyzbajeva, Z., Mezitis, M. Simulation of the 
 interaction of railway station and harbor. ICTE 2016, Riga Technical 
University, Riga, Latvia. Code 134528. ISSN: 18770509, doI: 10.1016/j.
procs.2017.01.117. (Scopus)

10. Mezitis, M., Maskovska, L., Pinchuka, a. analysis of park kundzinsala 
(spur track of the Riga-krasta Station, Latvian Railway) railway infra-
structure capacity. available: http://www.autobusy-test.com.pl/images/
stories/do_pobrania/2016/nr%206/logistyka/35_l_mezitis_maskovs-
ka_pinchuka.pdf. ISSN 1509-5878, e-ISSN 2450-7725.

11. Mezitis, M., Pinchuk, a., Maskovska, L. Improvement of train control 
system in Ziemelblazma–Skulte section, Latvia. Autobusy. Technika, 
Ekslotacija, Systemy Transportowe. 2016, vol. 6 (efektywność transpor-
tu), pp. 647–650. ISSN 1509-5878 e-ISSN 2450-7725.

5.5. vietēJā Un starptaUtiskā sadarbība

 • eksperta atzinumi: “kemtrans grupp”, SIa  “LdZ ritošā sastāva ser-
viss”, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, 
SIa “aWd”, aaS “Balta”, aaS “Baltijas apdrošināšanas Nams”, aaS “Bal-
tikums vienna Insurance group”, aaS “BTa Baltic Insurance Company”, 
aS “Ceļu Pārvalde”, SIa “kg kNUTSSoN”, SIa “Testgeneral”.

 • kopējas automobiļu tehniskās ekspluatācijas laboratorijas attīstīšana ar 
SIa “Robert Bosch”.

 • Sadarbībā ar vaS “Latvijas dzelzceļš” atklāta jauna laboratorija – dzelz-
ceļa tīkla fizikālās imitācijas modeļa laboratorija.

 • Sadarbībā ar “Siemens osakeyhtio” Latvijas filiālē atklāta jauna labora-
torija – dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu inženierlaboratorija.

 • Pētniecības rezultātu popularizēšana “Latvijas radio 1”, “Radio SWH”.
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 • Sadarbība ar SIa “autodati” studiju procesa informatīvajā nodrošināju-
mā (grāmatu ziedojums).

 • Sadarbība ar Wayne State University un profesoru Mārci Jansonu iekš-
dedzes motoru pētnieciskā darbā, studentu apmācības procesa pilnvei-
dē un attīstībā.

 • viesošanās ādažu militārajā bāzē un iespējamo pētniecības virzienu 
analīze.

5.6. infrastrUktūra 

 • Universāla digitāla datu savākšanas sistēma (LIFE+ projekta ietvaros).
 • Iekšdedzes motoru vadības sistēma VEMS. Motora programmējama 

elektroniskās 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.
 • Mikroprocesoru centralizācijas prototips.
 • Mastech digitālie multimetri.
 • augstās precizitātes trokšņa un vibrācijas devēji. 
 • Zinātnes atbalsta programmas aprīkojums.
 • dzelzceļa fizikālais makets.
 • elektriskās piedziņas prototips.
 • METRIX OX0803B Oscilloscope, 2 Analogue, 40 MHz, Led.
 • TENMA 72-9365 Oscilloscope, 2 Analogue, 200 MHz, 1 gSPS, 512 kpts, 

1.8 ns.
 • ROHDE & SCHWARZ R&S HMO1212 Oscilloscope, HMO1202 Series, 

2 Analogue, 8 Digital, 100 MHz, 2 gSPS, 2 Mpts, 3.5 ns.
 • PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 2407B USB Oscilloscope, Digital 

Triggering, PicoScope 2000 Series, 4 Analogue, 70 MHz, 1 gSPS, 64 Mpts.



 315

m
a

Š
īn

Zi
n

īb
U

, T
R

a
n

s
p

o
R

Ta
 U

n
 a

E
R

o
n

a
U

Ti
k

a
s

 f
a

k
U

lT
āT

E

5.7. stUdiJU Un Zinātnes miJiedarbība

 • Maģistra darba pētījumi par kritiskās plūsmas sprauslu tika izmantoti 
pētnieciskā motora pilnveidošanai.

 • Pētījumi par Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla 
izveidošanu ir iekļauti jaunizveidojamā studiju kursā.

 • Iekšdedzes motoru pētījumi aprīkotajā pētnieciskajā motorā sekmēja 
studiju kursa “automobiļu motori” pilnveidošanu.

 • Izstrādāti mācību moduļi maģistra studijas līmenim “dzelzceļa savie-
tojamība, sertifikācija un drošība”.

 • kopā ar Francijas, Polijas, krievijas un Ukrainas universitātēm ir iz-
strādāts jauns maģistra mācību kurss “ātrgaitas dzelzceļš. ekspluatācija 
un infrastruktūra”.

5.8. svarīgākie notikUmi, sasniegUmi

 • Latvijas autoinženieru asociācijas studentu zinātnisko darbu konkur-
sā 1. vieta piešķirta studentam dainim Brokam un 3. vieta – artūram 
Jomertam, darbu vadītāji – docents aivis grīslis un docents gundars 
Zalcmanis.

 • organizēta un vadīta nozares sekcija Rīgas Tehniskās universitātes 
57. starptautiskajā zinātniskajā konferencē.

 • Piedalīšanās amerikas autoinženieru asociācijas konferencē detroitā, 
aSv, amerikas motoru pētniecisko laboratoriju apmeklējums.

 • Ir saņemts ziedojums 90 000 eUR apmērā dzelzceļa inženieru rado-
šās laboratorijas izveidei (45 000 eUR no vaS “Latvijas dzelzceļš” un 
45 000 eUR no “Ldz Cargo”).




