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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PERSONĀLA KOLEĢIĀLĀS VADĪBAS UN 
LĒMĒJINSTITŪCIJAS LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS 
SĀKŠANU 
 

Maģistra profesionālo studiju programma “Transporta sistēmu inženierija” (2. pielikums) izveidota 
ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 2004.g. 26.janvāra Senāta lēmumu Nr.483 (3. pielikums), 
ievērojot Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) perspektīvos profesionālo speciālistu 
sagatavošanas virzienus transportā. Programmās ieviestas izmaiņas, kas noteiktas ar RTU 2005.g. 
26.septembra Senāta lēmumu Nr.498, RTU Senāta 2006. gada 30. oktobra lēmumu, RTU Senāta 2008. 
gada 31. marta lēmumu (4. pielikums). 

Pamatojoties uz TMF Direktoru padomes 2004. gada 17. jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.176), 
sākot ar 2004./2005. m.g., šī programma iekļauta RTU nepilna laika (neklātienes) studiju programmu 
sarakstā (2004.gada 28. jūnija Senāta lēmums Nr.488 (5. pielikums)). Ar RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultātes Direktoru padomes 2008. gada 8. maija lēmumu (protokols Nr. 223.) 
programma piesaistīta RTU ārzemju studentu departamentam (33. pielikums). 

Aizpildīts diploma pāraugs, kas tiek izsniegts programmas apgūšanas rezultātā, ir paradīts 43. 
pielikumā. 

Lai nodrošinātu katras RTU pārstāvētās nozares studiju programmu satura un īstenošanas 
kvalitatīvu metodisko pārraudzību, šī programma piesaistīta Mašīnzinības un transporta nozarei 
(2005.gada 12. decembra Senāta lēmums Nr.500 (6. pielikums)). Transporta studiju programmu  
(4.programmas) vadībai izveidota komisija 8 cilvēku sastāvā no Transportmašīnu tehnoloģiju institūta 
(TTI), Autotransporta institūta (ATI), Aviācijas institūta (AI), Dzelzceļa transporta institūta (DzTI) 
vadošiem profesoriem un uzņēmēju pārstāvjiem. 

Studiju programmas akreditācijas virzītājs ir RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūts. Par 
studiju programmas direktoru ar 2006.gada 27.februāra Senāta lēmumu Nr.502 (7. pielikums) 
apstiprināts TTI direktors profesors A.Urbahs. 
 
2. LICENCE STUDIJU PROGRAMMAI  
 

Maģistra profesionālo   studiju programma “Transporta sistēmu inženierija” izstrādāta RTU TTI un 
ir veiksmīgi veikta licencēšanai 2004.g. 30. martā atbilstoši normatīviem aktam.  

2004. 27.maijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika izsniegta licence Nr.04051-32 par tiesībām 
īstenot profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Transporta sistēmu inženierija” 
(4652510) profesionālā maģistra grāda transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera 
kvalifikācijas iegūšanai līdz 27.maijam 2007.gadā (8. pielikums). 

2006. gada 13. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā tika iesniegti dokumenti studiju programmas 
akreditācijai. Novērtēšanas komisija, kuru sastāda: Lukosevicius Arunas (Lietuva, vadītājs), Persson 
Jan Gunnar (Zviedrija), Ķirsis Māris (Latvija), deva savu slēdzienu 2006. gada 19. maijā, rekomendējot 
akreditēt programmu uz 6 gadiem. Tomēr ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2006. gada 21. jūnija 
lēmumu programma tika akreditēta uz diviem gadiem līdz 2008. gada 31. decembrim (34. pielikums). 
 
3. RĪCĪBA STUDIJU PROGRAMMAS  LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 

 
Mācību programmas likvidācijas gadījumā studentiem ir iespēja pabeigt apmācību vienā no TMF 

transporta profila programmām, kas tāpat ietilpst nozarē „Mašīnzinības un transports” (sk. 
6.pielikumu). „Transporta sistēmu inženierijas” programmai pēc struktūras un satura vistuvākās ir 
maģistra profesionālās programmas „Dzelzceļa transports”, „Automobiļu transports” un „Aviācijas 
transports” (9. pielikums). Visām minētajām programmām kopējs ir: 

• obligātās izvēles priekšmeti (15 KP apjomā); 
• brīvas izvēles priekšmeti (4 KP apjomā); 
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• pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti (4 KP apjomā); 
• prakse (6 KP apjomā); 
• Valsts pārbaudījumi (maģistra darbs ar projekta daļu - 20 KP apjomā). 

Ar struktūrvienībām, kuras atbild par doto apmācību programmu realizāciju – Latvijas Jūras Akadēmija 
(LJA), DzTI, ATI un AI ir noslēgti atbilstoši līgumi (10. pielikums), kas apliecina, ka pieteicējs studiju 
programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju 
turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā.  
 
4. STUDIJU PROGRAMMAS  APRAKSTS UN ANALĪZE 

4.1. Programmas apraksts 
 

Maģistra profesionālo studiju programma ”Transporta sistēmu inženierija” ilgst 2,0 gadus pilna un 
2,5 gadus nepilna laika studijām ar kopēju apjomu 80 kredītpunkti (sk.2. pielikums). 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studijām var imatrikulēt personas ar bakalaura grādu. 
Pieļaujama arī tādu 2.līmeņa profesionālo izglītību ieguvušu personu bez bakalaura grāda 
imatrikulācija, kas apguvuši norādītā apjomā augstākās profesionālās izglītības bakalaura programmas 
obligāto saturu. 

Studiju uzsākšanai nozares maģistra profesionālā studiju programmā “Transporta sistēmu 
inženierija”, studējošiem ir nepieciešams: 
− A/ 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība mašīnzinātņu vai transporta nozarē, kas iegūta pēc 

vismaz četrgadīgām studijām vai tai pielīdzināma izglītība;  
− B/ akadēmiskā pamatizglītība mašīnzinātņu vai transporta nozarē, izpildot papildprasības 5.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kurus nosaka, pamatojoties uz apgūtās un bakalaura 
profesionālo studiju programmas “Transporta sistēmu inženierija – MCL0” prasību salīdzinājuma. 
Ja augstākās profesionālās izglītības maģistra studijām imatrikulē personas ar akadēmiskā 

bakalaura grādu, tām studiju programma jāveido tā, lai studiju noslēgumā tiktu iegūta arī 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija (paredzēti studiju projekti: transporta terminālu uzbūve, transporta sistēmu 
datormodelēšana, transporta loģistika; papildus prakse 26KP apjomā un atbilstošs kvalifikācijas darbs 
ar projekta daļu). 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  
- A/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā; 
- B/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā  un transportsistēmu  inženiera 

profesionālā kvalifikācija. 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas apjoms ir 80 KP, no kuriem 

maģistra darbs ir  20  KP, tas satur gan pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi 
studiju uzsākšanai doktorantūrā.  

4.2. Programmas piedāvājamās izglītības saturs  
 
Maģistra profesionālā studiju programma paredz nozarei atbilstošu:  
• vispārizglītojošo kursu – loģistika un transporta sistēmas, transporta procesu optimizācijas 

metodes, vadības datorizētās sistēmas transportā, kvalitātes sistēmu metodoloģija, kravu 
uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas, transporta tehniskās apkopes procesu vadība, 
zinātnisko pētījumu pamati, multimodālie un intermodālie pārvadājumi, transporta līdzekļu 
remonta modernās tehnoloģijas, transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un 
izmēģinājumi, nesagraujošās kontroles metodes, transporta plūsmu teorija un divus kursus pēc 
izvēles no pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetu bloka: pedagoģija /maģistriem/, psiholoģija 
/maģistriem/, saskarsmes psiholoģija, prezentācijas prasme; 

• nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursus: 
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1. Loģistika un transporta sistēmas (transporta sistēmu funkcionēšana, lēmumu pieņemšanas 
metodes un algoritmi transportā, transporta pieprasījuma modelēšana, loģistikas sistēmas 
transportā, transporta procesu datormodelēšana (speckurss), inženieruzdevumu risināšanas 
datormetodes, statistisko datu datorapstrādes metodes, cauruļvadu transports, transporta 
apdrošināšana, transporta uzraudzība, kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta 
sistēmās, autotransports, jūras transports, dzelzceļa transports, aviācijas transports); 

2. Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas (transporta līdzekļu remonta 
tehnoloģisko procesu mehanizācija, transportlīdzekļu konstrukciju bojājumi, transportmašīnu 
konstrukciju bojājumu diagnostika un sagrūšanas prognozēšana, transportlīdzekļu tunings, 
lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā, datorizētā projektēšana 
transportmašīnbūvē, mašīnu projektēšana un konstruēšana AutoCAD vidē, detaļu ilgizturības 
palielināšana ar plastisko deformāciju, eksperimentālās metodes mehānikā, transporta līdzekļu 
ražošanas tehnoloģija, konstruēšanas teorija, transporta līdzekļu konstrukcijas un iekšējā 
dempferēšana, transporta līdzekļu dinamiskā reakcija un gaitas laidenums (speckurss)); 

• Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas. 
Programmas priekšmetu saturu regulāri pilnveido, studiju norisēs arvien plašāk ieviešas jaunākās 
efektīvās studiju organizācijas metodes un principi.  

4.3. Programmas daļu apjomi 
 
Programmas struktūra paredz sekojošu mācību priekšmetu apguvi (sk. 18. un 27. pielikums): 

- Obligātie studiju priekšmeti                                             35  KP vai 44 % 
- Obligātās izvēles priekšmeti                                            15  KP vai  19 % 
- Brīvās izvēles priekšmeti                                                   4  KP vai 5 % 
- Prakse                                                                                 6  KP vai 7 % 
- Maģistra darbs                                                                  20  KP vai 25 % 

                
                  Kopā:                                                                               80  KP vai 100 % 
 
 
5. REKLAMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJAM  

 
Reklāmas organizēšana un informācijas izplatīšana par apmācību iespējām programmā «Transporta 

sistēmu inženierija», un tās perspektīvām ir viens no prioritārajiem institūta vadības un mācību 
personāla uzdevumiem. Tā piemēram, katru gadu tiek izdota speciāla Transportmašīnu tehnoloģiju 
institūta brošūra  (buklets) (11. pielikums), kas informē par piedāvātajām apmācību iespējām un 
popularizē studiju programmu “Transporta sistēmu inženierija”. Ilustrētā krāsainā brošūra tiek iespiesta 
tipogrāfijā un ir labs informatīvā izdevuma piemērs. 

Tika izstrādāta un iespiesta tipogrāfijā A0 formāta plakātu sērija, kas popularizē studiju programmu 
“Transporta sistēmu inženierija” (specializācijas: „Loģistika un transporta sistēmas” un 
„Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas”) (11. pielikums). 

Tika izstrādāti reklāmas materiāli izdevumam „Izglītības ceļvedis” un „Mūsu izglītība” 2007 un 
2008 ar norādi uz ESF līdzfinansēšanu. 

ESF projekta rezultātus plaši ir atspoguļoti presē un citos informācijas avotos. Piem. avīzē „Jaunais 
Inženieris” tika publicēts raksts par projekta  rezultātiem (11. pielikums). 

Bez tam apmācību programma ik gadu tiek reklamēta TMF un RTU brošūru un bukletu veidā, 
speciālās publikācijās presē, dažādos informatīvos izdevumos un katalogos, speciālos radio un 
televīzijas raidījumos (12. pielikums). 

Studiju iespējas RTU transporta sistēmu inženierijas programmā katru gadu tiek popularizētas 
starptautiskajā izstāžu kompleksā „Ķīpsala” notiekošajās izstādēs  “Skola – 2007” un “Skola – 2008”, 
iekārtojot tajās speciālu RTU stendu. Šajā izstādē TTI piedalās ar atsevišķu stendu, informējot par 
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studiju programmu „Transporta sistēmu inženierija” (11. pielikums). Kā rāda pieredze, izstāžu laikā 
interesentu par studiju iespējām nav mazāk kā RTU informācijas dienās, turklāt interese ir daudz 
dziļāka un konkrētāka. 

Katru gadu RTU TTI tiek organizētas atvērto durvju jeb informācijas dienas augstskolu   
beidzējiem, kā arī citiem interesentiem. Pasākumi notiek sestdienās, dodot iespēju apmeklēt Tehnisko 
universitāti gan Rīgas, gan citu pilsētu un rajonu iedzīvotājiem. Atvērto durvju dienas pasākumos 
interesenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa organizāciju RTU, ar administrācijas un fakultāšu 
mācībspēku pārstāvjiem, studiju procesa materiāli tehnisko nodrošinājumu: auditorijām, laboratorijām, 
bibliotēku utml. Transporta sistēmu inženierijas programmas pārstāvji informē interesentus par studiju 
iespējām specializācijās „Loģistika un transporta sistēmas” un „Transportmašīnu ekspluatācijas un 
remonta tehnoloģijas”. 

TTI darbinieki organizē un veic transporta uzņēmumu un iestāžu darbinieku tālākizglītības 
profesionālo apmācību divos virzienos (12.pielikums): „Loģistika un transporta sistēmas” un 
„CAD/CAM/CAE tehnoloģijas inženierzinātnē”, vienlaikus informējot attiecīgo iestāžu pārstāvjus par 
studiju iespējām RTU. Sertificēti TTI mācībspēki veic apmācību arī citās izglītības iestādēs ar 
transporta novirzienu – Transporta un loģistikas mācību centrā, Latvijas Auto mācību centrā u.c., 
vienlaikus informējot attiecīgo iestāžu audzēkņus par studiju iespējām RTU TTI. 

Bez organizējamajām atvērto durvju dienām TTI darbinieki veic nepieciešamo popularizēšanu, 
noturot tikšanās ar vecāko kursu studentiem savās auditorijās. 

Sakarā ar šādas formas popularizēšanas attīstīšanas nepieciešamību, ir izstrādāts projekta 
«Motivācijas pasākums profesionālās karjeras veidošanā transporta sistēmu inženiera specialitātē 
pamatskolēniem», pieteikums kuram iesniegts PIAA izsludinātā atklātā konkursa ESF aktivitātē 
3.2.7.2. „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”. 

Projekta mērķis ir iepazīstināt atbalstāmo reģionu skolēnus ar perspektīvām, izvēloties vidusskolā 
apgūt eksaktos priekšmetus un turpināt studijas RTU, apgūstot transporta sistēmu inženiera specialitāti.  

Informāciju par studiju iespējām RTU Transporta sistēmu inženierijas programmā var iegūt arī 
internetā: http://www.rtu.lv vai http://www.tti.rtu.lv. 
 
6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS  
VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA 

 
Viens no svarīgākajiem Latvijas reģionu attīstības un integrācijas vienotā Eiropas sistēmā 

uzdevumiem ir transporta sistēmas attīstība.  
Transporta attīstības nacionālās programmas galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvas, ilgspējīgas, 

integrētas, videi draudzīgas, sabalansētas un multimodālas transporta sistēmas plānveidīgu uzturēšanu 
un attīstību, lai apmierinātu cilvēku un tautas saimniecības vajadzības pēc kvantitatīviem un 
kvalitatīviem pārvadājumiem ar noteiktu drošību, stiprām garantijām un pieņemamām izmaksām, 
veicinātu reģionālo attīstību, sekmētu integrēšanos Eiropas transporta sistēmā un dotu iespējas Latvijas 
biznesam efektīvāk konkurēt Eiropas un pasaules tirgū. 

Reģionālo transporta sistēmu attīstība paredz: 
- kombinētā transporta terminālu, kravu sadales un loģistikas centru izveide un pievienotās 

vērtības pakalpojumu attīstība ostās un citos transporta mezglos; 
- ostu (Liepājā, Ventspilī, Rīgā) infrastruktūras tālākā attīstība un konkurētspējas 

paaugstināšana, ņemot vērā starptautisko pieprasījumu;  
- ostu pievedceļu un dzelzceļa infrastruktūras sabalansēta attīstība, ieskaitot ostu              

dzelzceļa mezglus; 
- Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija un drošības līmeņa paaugstināšana; 
- naftas un naftas produktu cauruļvadu sistēmas tālākā attīstība, ieskaitot jauna naftas vada 

būvi uz Ventspils ostu (Rietumu cauruļvadu sistēmas projekts); 
- Via BALTICA un Rietumu-Austrumu autoceļu koridora attīstība un kvalitātes uzlabošana; 
- lauku ceļu saglabāšana un attīstība; 
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- ilgspējīgas, harmoniskas un kompleksas transporta sistēmas attīstības atbalstīšana un 
veicināšana kravu un pasažieru pārvadāšanai iekšzemes un starptautiskajā satiksmē. 

Visās transporta jomās tuvākajos gados pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem, kas ir zinoši 
transporta sistēmu tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Starptautiskajā darba dalīšanā 
transportam ir iedalīta īpaša loma, jo no tā darbības ir atkarīga ārējo ekonomisko saišu attīstības 
kvalitāte un efektivitāte katrai pasaules valstij.  Sevišķa loma mūsdienīgās transporta sistēmās ir 
visprogresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar tā dēvēto multimodālo un intermodālo pārvadājumu 
realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, automobīļu, jūras, 
aviācijas un cauruļvadu) to optimālā kombinācijā. Norādītais virziens ir viens no sarežģītākajiem un 
ietilpīgākajiem no tehniskā un tehnoloģiskā viedokļa. 

Patreizējā Latvijas valsts attīstības stadijā studiju programma ir ļoti nepieciešama, jo ļoti daudzās 
transporta nozarēs (aviācija, autotransports, dzelzceļa transports, ūdens transports) nepieciešami 
transporta sistēmu inženieri. Saskaņā ar mērķiem studiju programma ”Transporta sistēmu inženierija” 
dos iespēju transporta sistēmu inženieriem ātrāk, tehniski pareizi un mūsdienīgā līmenī kvalitatīvi 
atrisināt ar reģionālo attīstību saistītos uzdevumus.  

6.1. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 
izglītības standartam 

 
Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas ”Transporta sistēmu inženierija” tiek 

realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS0253 izvirzītajām prasībām (skat. 13.pielikumu). 
 Profesijas standartu izstrādājuši RTU speciālisti  (komisijas priekšsēdētājs – prof.A.Urbahs) 

kopīgi ar Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Latvijas Lauksaimniecības  universitātes  (LLU) 
speciālistiem, kas ļāva ņemt vērā inženieru profesionālās darbības tehniskās un tehnoloģiskās īpatnības 
saistībā ar kombinētām transporta sistēmām. Saskaņā ar profesijas standartu transportsistēmu 
inženierim ir jābūt zinošam un prasmīgam transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un 
organizatorisko procesu vadītājam, pamatdarbības stratēģijas izstrādātājam un rīcības politikas 
īstenotājam, inovāciju, pilnveidošanas un pārmaiņu rosinātājam.  

Transporta  sistēmu inženierim  nāksies risināt plašu sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu 
spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta termināļos 
(transportlīdzekļu piekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un termināļu 
saimniecības vadīšana, visu veidu darbu mehanizācija un automatizācija utt.); visu veidu transporta 
līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu; jaunu mašīnu un 
mehānismu projektēšanu un ražošanu. 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Studiju programmu "Transporta sistēmu inženierija" augstu novērtējuši gan studējošie, gan darba 
devēji.  

Atbilstoši profesijas standartam PS0253 transportsistēmu inženieris var strādāt transporta 
uzņēmumos un organizācijās, kuras veic efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju, kas 
saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un 
uzturēšanu. Transportsistēmu inženierim ir jābūt zinošam un prasmīgam transporta sistēmu tehnisko, 
tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadītājam, pamatdarbības stratēģijas 
izstrādātājam un rīcības politikas īstenotājam, inovāciju, pilnveidošanas un pārmaiņu rosinātājam.  

TTI transporta sistēmu inženieru  sagatavošanā uztur saiknes ar dažādām transporta 
organizācijām Latvijā – potenciāliem darba dēvējam (sk. pašnovērtējuma 7.8.1. punktu). Sadarbība ar 
darba devējiem notiek studentu prakses laikā, kā arī vadošo nozares speciālistu pieaicināšana atsevišķu 
lekciju kursu lasīšanā. Ar daudziem uzņēmumiem ir noslēgti līgumi par studentu prakses veikšanu 
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(DHL, Schenker Stinnes Logistics, inženieru – ražošanas Kompānija “LAS-1”,   KARSTEN Latvian, 
COLLA, RB Engineering, Production MACHINERY u.c.). 

Katru gadu RTU un TMF līmenī notiek  ”Karjeras dienas”   un tikšanās starp darba devējiem, 
studentiem un pasniedzējiem. Dotie pasākumi tiek organizēti pēc  studentu pašpārvaldes iniciatīvas. 

Starp uzņēmuma pārstāvjiem  (DHL, inženieru – ražošanas Kompānija “LAS-1”,   SIA Auteco 
TUV Latvija, SIA Skandi auto, SIA Domenikss, Latvijas nacionālā aviokompānija  “airBaltic”,  Mūsa 
Motors Rīga,  Metalserviss, A/S „Grindeks”, RB Engineering, SIEMENS Latvijā u.c.) tika veikta 
aptauja veselai virknei jautājumu, kuri skar  prasības pret speciālistiem, apmācību programmu līmenis 
un saturs utt.   

14. pielikumā ir dota darba devēju aptaujas anketas forma.  
Aptaujas rezultāti uzrāda nemainīgi augstu pieprasījumu pēc transporta sistēmu inženieriem.    

Visi uzņēmumu pārstāvji  apgalvo, ka par praksi tagad un turpmāk nav pamata uztraukties, jo notiek 
attīstība un vajadzīgi zinoši darbinieki. Gandrīz visi (80%) praksē aizgājušie ir saņēmuši augstus 
novērtējumus prakses raksturojumā un kļuvuši par patstāvīgajiem darbiniekiem (DHL, inženieru – 
ražošanas Kompānija “LAS-1”, RB Engineering, Colla  u.c.).  

Kā vēl vienu svarīgu faktu darba devēji minēja, kā TTI tiek mācīts daudz vairāk datorprogrammu 
nekā, piemēram, citiem TMF studentiem.  

Negatīvu darba devēju viedokli pastiprina studenti, kuriem prakses laikā jānomaina 2-3 darba 
vietas, lai apgūtu prakses apjomu. Par tiem arī darba devēji pauž viedokli, ka studentiem nav darba 
„dzirksts”, iniciatīvas un pie pirmajām grūtībām, tiek meklēti iemesli, lai darbu neturpinātu. Tomēr 
negatīvais vērtējums  neattiecas uz kompetenci profesijā jomā, bet personīgajām rakstura iezīmēm.  

Pie vispārējās kompetences trūkumiem pieskaitāma svešvalodu vājās zināšanas, ja uzņēmumu 
darbības apjomi ir cieši saistīti ar ārzemju partneru uzņēmumiem un jārisina kopējas sarunas, bet 
jaunais speciālists nav tam gluži piemērots. Pazeminātu vērtējumu saņem arī komunikācijas un 
saskarsmes prasmes novērtējums.  

Uzņēmēji kā trūkumu (5%) norāda arī radošās domas trūkumu nestandarta situācijās un izsaka 
pieņēmumu par nepietiekamu praktisko nodarbību daudzumu, jo vērojama neprasme integrēt 
teorētiskās zināšanas. 

 
7. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS  

7.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un rezultāti 

7.1.1. Studiju programmas aktualitāte 
 

Visās transporta jomās tuvākajos gados pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem, kas ir zinoši 
transporta sistēmu organizatoriskā, tehnoloģiskā, tehniskā, informatīva un matemātiskā nodrošinājuma 
jautājumos. Starptautiskajā darbā transportam ir paredzēta īpaša loma, jo no tā darbības ir atkarīga ārējo 
ekonomisko saišu attīstības kvalitāte un efektivitāte katrai pasaules valstij.  Sevišķa loma mūsdienīgās 
transporta sistēmās ir progresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar multimodālo un intermodālo 
pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, automobiļu, 
jūras, aviācijas un cauruļvadu) un to optimālo kombināciju. Norādītais virziens ir viens no 
sarežģītākajiem un ietilpīgākajiem no tehniskā un tehnoloģiskā viedokļa. 

Transporta  sistēmu inženierim  nāksies risināt plašu sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu 
spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos 
(transportlīdzekļu piekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu 
saimniecības vadīšana, visu veidu darbu mehanizācija un automatizācija utt.); informācijas tehnoloģiju 
ieviešanu transportā un to izmantošanu; transporta sistēmu optimizāciju, plānošanu un prognozēšanu; 
visu veidu transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu; 
jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu utt. 
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Šādu speciālistu sagatavošanai Latvijai ir paredzēta maģistra profesionālo studiju programma 
”Transporta sistēmu inženierija”, kas ir bakalaura profesionālo studiju programmas ”Transporta 
sistēmu inženierija” turpinājums. Norādītā programma izveidota ņemot vērā pieredzi, kas iegūta, 
iepriekš realizējot akreditēto programmu „Transports” (sk. 15. pielikumu). Savukārt inženierzinātņu 
doktoru sagatavošana tiek realizēta programmas „Transports” ietvaros specializācijā „Transporta 
sistēmu tehniskais nodrošinājums”.  

7.1.2. Studiju programmas mērķi  
 
Studiju programmas  mērķi ir:  

• sniegt maģistra profesionālo izglītību transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta 
nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu ar nepieciešamo 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu skaitu;   

• sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds veidojas Latvijā, 
tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko 
jeb globālo saimniekošanas sistēmu (tai raksturīga ražošana tuvu tirgum, pirmapstrāde izejvielu 
ieguves vai nosūtīšanas vietās,  kopreģionālo un globālo transporta sistēmu  izveide un sasaiste, 
virzība uz augsti izglītotas, zinošas un prasmīgas, patstāvīgi attīstošas sabiedrības veidošanos);   

• nodrošināt plašu profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, zinību padziļinātu izglītību, kas 
dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā, veikt 
zinātniskus pētījumus, efektīvi veidot un izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī turpināt 
izglītību doktora grāda iegūšanai. 

7.1.3. Studiju programmas uzdevumi 
 
 
Studiju programmas galvenie uzdevumi, sagatavojot augstas klases speciālistu transporta  sistēmu  
jomā, ir: 

• Sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei nepieciešamās matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, dabaszinātņu, nozares teorētisko principu zināšanas, lai iegūtu teorētisku un 
praktisku kompetenci ieguldījumam profesijas attīstībai; 

• Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskos un laboratorijas 
darbus, seminārus u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīzi, piem., par notikumiem 
dabā, ražošanā un cilvēku sabiedrībā; grupu darbu; darbu transporta struktūrvienībās u.c.,). 

• Dot zināšanas par zinātnes un tehnikas attīstības tendencēm; 
• Dot  nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas un iemaņas; 
• Pilnveidot studiju programmas realizētāju galvenās zinātniskās pamatvērtības (Latvijas 

Republikas  zinātnisko grantu izstrāde, profesoru darbība Latvijas Zinātņu akadēmijā, profesoru 
darbība Latvijas Profesoru asociācijā u.c.). 

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

• Nodrošināt globalizācijas procesu izpratnei nepieciešamo zināšanu apguvi; 
• Attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 
• Lielu uzmanību pievērst studiju programmas popularizēšanai, izskaidrojot programmas kopīgās 

un atšķirīgās īpašības (programma piedāvā studēšanu divos virzienos ar plašām iespējām 
izvēlēties piemērotāko); 

• Ļaut studējošiem izmantot iespējas mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī liela konkursa 
gadījumā - studēt par personīgajiem līdzekļiem. 
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• Lai apmierinātu galvenās interešu grupas (sabiedrību, studentus, mācību spēkus, ražošanas 
struktūrvienības u.c.,) lielu nozīmi veltīt studiju vadības kvalitātes paaugstināšanai RTU un 
aģitācijas darbam (vidējās izglītības mācību iestādēs, kā arī transporta sistēmu projektēšanas, 
ražošanas, apkalpošanas u.c. sfērās). 

 

7.1.4. Studiju programmas rezultāti 
 

7.1.4.1. Vispārīgais raksturojums 
 

Studiju procesā maģistrants iegūst zināšanas un prasmes, lai varētu nodrošināt  transporta 
institūciju un iestāžu starptautiskā līmeņa attīstību, veikt pētniecisko darbu, plānot un izmantot 
modernās tehnoloģijas, vadīt darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR un starptautiskajiem 
normatīvajiem aktiem. 

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar akadēmisko 
un vispārējo personālu, materiāli tehniskā bāze ļauj sasniegt noradītos mērķus un uzdevumus. 

Beidzot studijas tiek iegūts profesionālā maģistra grāds transporta sistēmu inženierijā, kas dod 
iespēju turpināt studijas doktorantūrā.   

 

7.1.4.2. Studiju rezultāti zināšanu formā 
 
       Studiju rezultātā students iegūst sekojošas zināšanās: 

• Transporta un loģistikas principu zināšanas; 
• Transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju zināšanas; 
• Transporta izmantoto plānošanas, optimizācijas un prognozēšanas metožu zināšanas; 
• Transporta līdzekļu optimālās projektēšanas un kvalitātes ievērošanas moderno tehnoloģiju 

zināšanas; 
• Speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu kontroles, ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju 

zināšanas; 
• Transporta informācijas tehnoloģiju zināšanas; 
• Transportmašīnbūves automātiskās projektēšanas zināšanas; 
• Transporta organizatorisko, ekonomisko un pārvaldes aspektu zināšanas; 
• Transporta pētnieciskā darba virzienus un pamata principu zināšanas. 

 

7.1.4.3. Studiju rezultāti prasmju un attieksmju formā 
 
       Studiju rezultātā students iegūst sekojošas prasmes: 

• prasmi veikt pētniecisko darbu transporta un loģistikas jomā;  
• prasmi pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, piedāvājot jaunu risinājumu, metodoloģiju 

vai tehnoloģiju transporta jomā; 
• prasmi izmantot matemātiskos modeļus transporta jomas problēmu pētīšanai; 
• prasmi piedāvāt tehnisko līdzekļu konstrukciju konkrētajām vajadzībām; 
• prasmi veikt transporta līdzekļu un speciālo iekārtu konstrukciju optimizācijas aprēķinus; 
• prasmi vadīt augsto transporta sistēmu tehnoloģiju īstenošanas procesus; 
• prasmi plānot moderno informācijas tehnoloģiju ieviešanu transporta uzņēmumā un analizēt to 

efektivitāti; 
• prasmi projektēt progresīvas tehnoloģiskās, t.sk. CAD/CAM/CAE sistēmas transportam; 
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• prasmi organizēt, vadīt un kontrolēt transporta līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta 
darbus; 

• prasmi izstrādāt un ieviest kravu pārstrādes darbu mehanizācijas un automatizācijas progresīvās 
metodes; 

• prasmi veikt pedagoģisko darbību; 
• prasmi veikt pētījumus, konstruēt sistēmas modeļus, pielietot pētījumu rezultātus, formulēt 

priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem, sagatavot pārskatus un publikācijas, prezentēt 
rezultātus. 

 
       Maģistra profesionālā izglītība nodrošina arī pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un 
inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju kolēģiem. 

Studiju procesā students iegūst zināšanas un prasmes, lai varētu nodrošināt  transporta institūciju un 
iestāžu starptautiskā līmeņa attīstību, plānot un vadīt darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar 
LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.  

Beidzot studijas tiek iegūts maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā, kas dod 
iespēju turpināt studijas doktoranturā.   

7.2. Studiju programmas organizācija  
 

Transporta sistēmu inženieru sagatavošana organizēta pēc „moduļu” apmācības principa. Pašlaik 
programmas ietvaros paredzēti divi šādi moduļi: 

• Loģistika un transporta sistēmas (zināšanas integrētas un līdzsvarotas multimodālās un 
intermodālās transporta sistēmas izveidošanā, tās pilnveidošanā un vadībā; progresīvas 
transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrādē; vienotās starptautiskās transporta 
infrastruktūras, dažādu kravu piegādes un pasažieru pārvadājumu transporta tehnoloģiskās 
sistēmas un loģistiskās shēmas izveidošanā u.c.);   

• Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas (zināšanas transporta līdzekļu remonta 
modernās tehnoloģijās, modernos detaļu atjaunošanas procesos, jauno transportmašīnu 
materiālu izstrādē;  zināšanas par transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijām, 
ekspluatācijas darba vadību u.c.) 

Abi moduļi ir tehnoloģiski ietilpīgi virzieni un atspoguļo šaurākas konkrētas specializācijas iespējas 
dotās programmas ietvaros. Studentiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties specializāciju sākot no pirmā 
kursa, izveidojot individuālo apmācību plānu no specializācijas kursu priekšmetiem, kas ietilpst 
obligātās izvēles priekšmetu sarakstā. 

Tomēr, kā liecina prakse un darba dēvēju aptaujas rezultāti, transporta sistēmu intensīva attīstība 
nosaka jaunu metožu un inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību. Līdz ar to ievērojami 
paplašinās transporta sistēmu inženieru veicamo uzdevumu spektrs, ko nav iespējams apvienot mūsu 
piedāvāto specializāciju ietvaros. 

Studentiem pēc vispārizglītojošo un teorētisko nozares priekšmetu apgūšanas, atkarībā no 
paredzamās darbības transporta sfērā rakstura un īpatnībām, ir jāsniedz iespēja formēt apmācības 
programmu no atsevišķiem profesionāli orientētiem moduļiem. 

Tā piemēram, sakarā ar transporta mašīnbūves attīstības nepieciešamību, transporta mezglu un 
terminālu tehnisko modernizāciju un jaunas tehnikas un tehnoloģiju ieviešanu, ir mērķtiecīgi ieviest 
sekojošas specializācijas: 

• Transporta sistēmu plānošana un optimizācija (zināšanas par modernām matemātiskām 
un statistiskām metodēm, kuras lieto transporta sistēmu plānošanai, prognozēšanai un 
optimizācijai; zināšanas par efektīvu informācijas tehnoloģiju pielietošanu transporta 
sistēmu un tehnoloģiju vadīšanā; transporta procesu datormodelēšana; datorizētas vadības 
sistēmas transportā; transporta pieprasījuma modelēšana u.c.)  

• CAD/CAM/CAE tehnoloģijas transportmašīnbūvē (zināšanas par progresīvām 
tehnoloģiskām metodēm  un tehnoloģijām transportmašīnbūvē, automatizētām 
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projektēšanas un konstruēšanas sistēmām, CAM tehnoloģijām transportmašīnbūvē,  
inovatīvu produkta datorizētu projektēšanu Pro/Engineer vidē, mašīnu projektēšana un 
konstruēšana AutoCAD vidē u.c.) 

Savukārt esošās specializācijas «Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas» vietā 
nepieciešams izdalīt divus virzienus: 

• Transportmašīnu remonta tehnoloģijas (zināšanas transporta līdzekļu remonta modernās 
tehnoloģijās, modernos detaļu atjaunošanas procesos, jauno transportmašīnu materiālu 
izstrādē u.c.) 

• Transportmašīnu ekspluatācijas tehnoloģijas (zināšanas par transporta līdzekļu tehniskās 
apkopes tehnoloģijām, ekspluatācijas darba vadību, speciālā transporta mehānismiem un 
ierīcēm, darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļiem u.c.). 

Mācību programmas pilnveidošanai tika veltīta arī projekta «Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde 
un materiāli tehniskās bāzes modernizācija studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija”» 
izstrāde, kas tiek realizēta ESF aktivitātes 3.2.3.2. ietvaros „Studiju programmu īstenošana un studiju 
procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs”, kas TTI tika izstrādāts 
no 2006.gada 01.septembra līdz 2008.gada 20.augustam (2 gados) (35.pielikums). 

Projekts tika paredzēts tehnoloģiski ietilpīgās studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” 
pilnveidošanai, kas sevī ietver: speciālu apmācības programmu moduļu izveidi; speciālas mācību 
metodiskās literatūras sēriju izstrādi un iespiešanu gan latviešu valodā, gan svešvalodās (monogrāfija, 
grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi laboratorijas darbu un praktisko nodarbību 
veikšanai);  speciāla kursa „Zinātnisko pētījumu pamati” izstrādi doktorantiem, kas ļautu veikt 
eksperimentālus pētījumus; studiju programmu un mācību metodisko materiālu kompleksa izstrādi 
tālākizglītības kursu organizēšanai; video konferences sasaistes sistēmas („forumu” sistēmu) izveidi; 
materiāli tehniskās bāzes modernizāciju. Projekta mērķauditorija ir augstskolas studenti un doktoranti. 

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

7.3.1.  Studiju metodes un formas  
 

Maģistra profesionālo studiju programma ” Transporta sistēmu inženierija” paredz lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, praksē un literatūras studijās apgūt nepieciešamos 
nozares profesionālos specializācijas kursus, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas kursus, kuru apguves 
rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes.   

Laboratorijas darbi. Šie darbi tiek organizēti saskaņā ar mācību plānu un nodarbību plānošanas 
dokumentiem un tie notiek speciālās laboratorijās, bet atsevišķi darbi - attiecīgā profila transporta 
uzņēmumos. Atsevišķos gadījumos apmācības kvalitātes paaugstināšanai (piemēram priekšmetā 
“Zinātnisko pētījumu pamati” u.c.) laboratorijās vienlaicīgi apmācāmo studentu skaits tiek ierobežots 
līdz 15,  t.i. līdz akadēmiskās grupas pusei. 

Darbu izstrādāšana notiek pēc apmācības organizējošo institūtu prasībām, kurās paredzētu 
studentu pārbaude pirms darba, darba protokolu aizpildīšana, darba aizstāvēšana. Laboratorijas darba 
izpilde ietver trīs etapus: sagatavošanās laboratorijas darbu veikšanai; laboratorijas darba veikšana 
laboratorijā; rezultātu analīze, darba atskaites noformēšana un aizstāvēšana. Laboratorijas darbu 
veikšanai attiecīgajos mācību priekšmetos izstrādāti speciāli metodiskie norādījumi. 

Transportmašīnu būvniecības straujais progress un augstskolu nepietiekamais finansējums rada 
zināmas grūtības dažu praktisko nodarbību organizēšanā, jo laboratorijas nav iespējams nodrošināt ar 
visu nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Tāpēc tiek organizēti attiecīgu transporta uzņēmumu 
apmeklējumi. No vienas puses, tas dod iespēju studentiem plašāk iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem, 
bet no otras puses, grūtāk nodrošināt studentu praktisku līdzdalību attiecīgajos tehnoloģiskos procesos. 
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Semināri. Atsevišķu teorētisko jautājumu dziļākai apguvei tiek organizētas semināru nodarbības. 
Tās notiek saskaņā ar mācību plānu un nodarbību plāniem pa grupām. Semināru nodarbības 
galvenokārt ir pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetos. 

Studiju darbi. Studiju programmā atsevišķos profila priekšmetos, piemēram, Loģistika un 
transporta sistēmas, Transporta plūsmu teorija, Transporta procesu datormodelēšana u.c. ir paredzēti 
studiju darbi. Studiju darbu izstrādāšana balstās uz plašu datortehnikas pielietošanu. Studenti to veic 
izmantojot TTI datorklasi. Tie veicina praktisko iemaņu apgūšanu minēto priekšmetu  jautājumos. 
Studiju darbos paredzēts bez aprakstošās daļas sagatavot arī grafisko daļu – rasējumus vai shēmas.  

Maģistra darbs.  Maģistra darba izstrāde ir noslēdzošais studiju etaps. Darba apjoms ir 20 
kredītpunkti.  

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas pamatuzdevums ir noteikt studenta sagatavotības 
teorētisko līmeni, spēju tās pielietot inženiertehnisku jautājumu risināšanā, studenta sagatavotības 
pakāpi darbam transporta sistēmu apstākļos. „Transporta sistēmu inženierija”  programmas studenti 
izvēlas vai nu TTI piedāvātu darba tēmu vai savu izvirzītu tēmu. Maģistra darbu tēmas un to vadītājus 
apstiprina TTI Padome. Atsevišķu darba nodaļu izstrādāšanai ar RTU rektora rīkojumu nozīmē 
attiecīgo nodaļu oficiālos konsultantus - RTU attiecīgo struktūrvienību mācībspēkus vai ražošanas un 
transporta uzņēmumu augstas kvalifikācijas speciālistus. 

Uzsākot maģistra darba  izstrādi, tiek sastādīts darba uzdevums. Darba daļas izstrāde sastāv no 
sekojošiem etapiem:  nepieciešamo materiālu vākšana, apkopošana un analīze; darba aprakstošās un 
grafiskās daļas izstrādāšana; darba recenzēšana un aizstāvēšana. Kā liecina pieredze, viens no 
augstvērtīgu darbu izstrādes priekšnoteikumiem ir veiksmīgi izvēlēta prakses vieta un ar to saistītas 
projekta tēmas savlaicīga izvēle, kā arī attiecīgā uzņēmuma darbinieku ieinteresētība darbaa izstrādē. 
Pilnībā pabeigtu un iešūtu maģistra darbu paraksta maģistrants, darba vadītājs un nodod izskatīšanai 
institūta direktoram, kas nozīmē darba recenzentu. Maģistra darbu jāaizstāv pie kvalifikācijas 
komisijas.  

Ja augstākās profesionālās izglītības maģistra studijām imatrikulē personas ar akadēmiskā 
bakalaura grādu, tām studiju programma jāveido tā, lai studiju noslēgumā tiktu iegūta arī 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija (paredzama nepieciešamā  prakse un atbilstošs kvalifikācijas darbs). 

Studiju programmas izpilde noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu ne mazāk kā no 5 
speciālistiem sastādītai Valsts eksaminācijas komisijai; vismaz 50% tās sastāva veido profesionālo 
organizāciju vai lielāko uzņēmumu un iestāžu pārstāvji. 

7.3.2. Studiju priekšmetu izvēles iespējas 
 

Studiju priekšmetu izvēles iespējas nosaka RTU Senāta 24.04.1996.g. lēmums Nr.411. Saskaņā ar 
šo lēmumu katrā studiju programmā bez obligātajiem priekšmetiem jābūt ierobežotās un brīvās izvēles 
mācību priekšmetiem. Šie principi ir realizēti arī “Transporta sistēmu inženierija” studiju programmā. 

Studiju programmās ir divu veidu izvēles priekšmetu grupas. Ierobežotās izvēles priekšmetu 
grupā studenti izvēlas noteikta daudzuma kredītpunktiem (15KP)  atbilstošus priekšmetus no 
sekojošām ierobežotās izvēles priekšmetu grupām: specializējošie kursi (11KP), pedagoģijas un 
psiholoģijas priekšmeti (4KP). 

Brīvajā izvēlē var izvēlēties jebkuru studiju priekšmetu ar atbilstošu apjomu (kredītpunktu 
skaitu), pie nosacījuma, ka ir apgūti priekšmeti, kuri dod nepieciešamās priekšzināšanas un, ka dotajā 
semestrī uz priekšmetu ir pieteikušies pietiekams daudzums studentu, ko kontrolē struktūrvienība, kura 
nodrošina studiju priekšmeta norisi. Brīvās izvēles priekšmetiem programmā paredzēti 4 kredītpunkti. 

Studiju programmas analīze rāda, ka studiju programmā studentam uz priekšmetu izvēles bāzes ir 
iespējams iegūt papildus izglītību humanitārās, sociālās, dabas un tehnikas zinātnēs.. 

RTU pieņem atzīšanai Latvijas akreditētu augstskolu akreditētās studiju programmās iegūtus 
grādus, kvalifikācijas un apgūtus studiju priekšmetus.  
 Tāda pati pieņemšana atzīšanai attiecināma uz tām ārzemju augstskolām un studiju 
programmām, par kurām Latvijas Akadēmiskās Informācijas centrā ir ziņas, ka tās ir atzītas savā valstī. 
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7.3.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos  
 

Maģistrantu apmācības procesam jāietver obligātie pētniecības un inovatīva rakstura elementi. Līdz 
ar teorētisko zināšanu apgūšanu transporta sistēmu inovatīvo tehnoloģiju jomā, studentiem ir reāli 
jāpiedalās fundamentālo un lietišķo zinātniski pētniecisko projektu realizācijā, jāveic eksperimentāli 
pētnieciskie darbi, jāpiedalās izgudrojumu radīšanā, to rezultātus pārvēršot reālos patentos, tehniskās 
izstrādēs un rezultātu ieviešanu ražošanā. 

RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā ir izveidota sistēma studentu un doktorantu  piesaistei 
pētniecības projektiem. 

Daļa studentu piedalās  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) “Zinātniskās darbības attīstība 
augstskolā” un Latvijas Zinātnes padomes finansēto un citu projektu realizācijā (sk.12 pielikumu): 

− LZP projekts Nr.04.1178 «Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma 
analīzes pamatā»( ( 2004 - 2008.g.g., vadītājs - prof. A.Urbahs);  

− LZP projekts Nr.05.1637  “Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un 
verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību”, 2005.g. – 2008.g. Vadītājs profesors A.Andronovs; 

− Projekts HISAC (Environmentally Friendly High Speed Aircraft), Projekta koordinator - 
Dassault Aviation. (2006 -  2009.g.g.) (izpildītājs  – prof.A.Urbahs); 

− Eiropas sociāla fonda atbalstu projekts „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un 
materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” (2006.g. 
01.11. -  2008.g. 01.09.) (vadītājs – prof.A.Urbahs), 

− IZM-RTU projekts R7073 «Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto 
pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu» ( 2006.g.) (vadītājs – prof.A.Urbahs); 

− IZM-RTU projekts R7320 «Daudzmērķu bezpilota lidaparāta projektēšana» (2008.g.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

− RTU projekts № ZP/2005 – 06 “Jonu - plazmas pārklājumu izstrāde transportlīdzekļu 
spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai” (2005.g. 1.10. - 2006.g. 15.09.) (vadītājs – 
prof.A.Urbahs); 

− RTU projekts №ZP_2006_15  „Individuālās lietošanas eko-biotehnisko transporta 
līdzekļu projektēšana” (2006.g. 01.10.– 2007.g.15.09.)(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

− RTU projekts №ZP-2008-21  „Aviācijas konstrukciju noguruma plaisu agras 
noteikšanas un kontroles metodes izstrāde stendu izmēģinājumos” (2008.g. 01.10.– 2009.g.15.09.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

− Līgums Nr.DL-07-313-lī „Elektriskā riteņkrēsla eksperimentālā parauga projekta 
izstrādāšana” ( 2007.g.) (vadītājs – prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - Rīgas Domes Labklājības 
departaments; 

− Līgums Nr.37/2007 „Elektriskā saliekamā skutera jauna prototipa izstrāde” (2007.g.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - AS “GE Money„; 

− Latvijas Jūras akadēmijas petnieciskais projekts  Nr 04-19-451 "Kuģu enerģētisko 
iekārtu vibrācijas analīze" ( 2007.g.) (izpilditājs – prof.A.Urbahs);  

− TOP līgums Nr.TOP 08-11(IPC 08-08) "Pētījumi un mērkompleksa izstrāde rūpniecības 
ventilatoru aerodinamisko un trokšņa raksturlielumu kvalitātes ( 2008.g.). (izpilditāji – prof.A.Urbahs, 
vad.pēnieks M.Banovs, vad.pēnieks S.Doroško); 

− Līgums Nr. 6200 “Eļļas sildītāja katla kontrole ar akustiskās emisijas metodi”. Pasūtītājs 
- A/S “Latvijas Finieris” ( 2008.g.). (izpilditāji – prof.A.Urbahs, vad.pēnieks M.Banovs, vad.pēnieks 
S.Doroško); 

− IZM un RTU projekts R7326 „Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu 
izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai”. Vadītājs 
profesors A.Andronovs; 

Doktoranti un daļa studentu piedalās ikgadējās RTU konferencēs: Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē un Studentu zinātniskajā konferencē (apakšsekcija „Intelektuālās transporta sistēmas”). 
Piemēram, RTU 48. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2007.g 11.-13.oktobrī)  piedalījās visi 
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doktoranti, kā arī studenti, kas mācās programmā ”Transporta sistēmu inženierija”. Tā, piemēram, 
2007.g. zinātinsikā konferencē tika prezentēti  zinātniskie darbi, kas  tika veikti kopīgi ar studentiem un 
doktorantiem (skat. 19.pielikumu). 

Pēc konferenču rezultātiem ik gadu tiek publicēts krājums „RTU Zinātniskie raksti. Intelektuālas 
sistēmas transportā”, pie tam zinātnisko publikāciju līdzautori ir doktoranti un maģistranti.  

RTU 49. studentu zinātniskajā konferencē (2008. gada 28.-30. aprīlī) tika prezentēti ap 50 
„Transporta sistēmu inženierija” studentu darbi. 

2003.gadā, sadarbojoties ar vienu no doktorantiem,  tika izdota monogrāfija A.Urbahs, 
A.Cerkovņuks «Intermodālie konteineru pārvadājumi” – 496 lpp.;  2005. gadā tika izdota monogrāfija 
angļu valodā: Doroshko S. Construction and Strength of Aircraft Engines, part 1. Construction and strength of 
main components of gas turbine engines.  – Editorial Bonaventariana, Bogota, Colombia, 356 p.; 2008. gadā 
izdevniecība „Drofa” tika izdota mācību gramata M. Fiošins, A. Ressins, S. Junusovs. Informatika un 
IKT: profila līmenis  - 256 lpp (krievu val.); 2008. gadā tika izdota monogrāfija krievu valodā: 
S.Doroško Aviācijas  reaktivie  un gāzturbinu dzinēji. -Rīga, RTU izdevniecība, 2008, 258 lpp.     

Doktorantiem bez pamatapmācībām un pētnieciskā darba veikšanas obligāti ir jāveic arī 
pedagoģiskais darbs, vadot praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus pieredzējušu profesoru 
vadībā. 

90% no kopējā doktorantu skaita tiek apmācīti pēc  «Transports. Transporta sistēmu tehniskais 
nodrošinājums» programmas (U.Grāvītis, K.Savicka, D.Santalova, Z.Smorodova, A.Belovecs, 
M.Urbaha, V.Ņesterovskis, A.Kašurins, A.Cerkovņuks), kā arī  promocijas darbu aizstāvējušie 
M.Fiošins, J. Fiošina un J.Žukovska ir  ES Struktūrfonda atbalsta stipendijas saņēmēji. Viens no 
doktorantiem (A.Cerkovņuks) ar savu darbu ”Intermodālo  pārvadājumu transporta tehnoloģisko 
sistēmu modelēšana un optimizācija” ir LZP stipendiāts. 

Programmas ietvaros izstrādāti un veiksmīgi aizstāvēti bakalaura darbi: 2007. gadā 11 darbi, 2008. 
gadā 29 darbi (skat.20. pielikumu).  

Ik gadu doktorantūras beidzēji aizstāv promocijas darbus. Pēdējie aizstāvētie darbi ir: 
• “Izlašu vairošanās pieeja skaitļošanas procesu un informatīvo sistēmu modeļu 

novērtēšanai” – aizstāvēts 11.04.2005.g  (M. Fiošins); 
• „Transporta loģistisko procesu modeļu novērtēšana, balstoties uz statistikas intensīvajām 

datora metodēm” – aizstāvēts 8.07.2006.g. (J. Fiošina). 
• „Pasažieru aviopārvadājumu plūsmu prognozēšana” – aizstāvēts 27.08.2008.g. 

(J.Žukovska). 

7.4.  Studentu zināšanu novērtēšanas sistēmas pamatprincipi 
 

Studiju programmas visos līmeņos  studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc  priekšmetu apgūšanas 
divas reizes mācību gadā – ziemas un pavasara sesijās. Šajā laikā studenti kārto eksāmenus 
svarīgākajos mācību priekšmetos atbilstoši izstrādātājiem individuālajiem studiju plāniem, kurus 
saskaņo ar studentiem un apstiprina institūta direktors.  

Ieskaites tiek vērtētas bez atzīmes. Eksāmenā zināšanu kvalitāte tiek vērtēta ar atzīmi. Ja mācību 
priekšmeta apjoms ir līdz 2 KP, tad studējošais parasti kārto ieskaiti, bet ja vairāk, tad eksāmenu. 
Priekšmetos, kurās iekļauti studiju darbi un laboratorijas darbi students noformē atsaites un tās aizstāv. 
Pār aizstāvētiem studiju darbiem students saņem atzīmi, bet par aizstāvētiem laboratorijas darbiem – 
ieskaiti.  Ar ieskaiti parasti noslēdzas arī humanitārā un sociālā cikla priekšmeti, kā arī brīvās izvēles 
priekšmeti. 

Ziņas par visām nokārtotām ieskaitēm, studiju darbiem un eksāmeniem tiek uzrādītas 
individuālajos studiju plānos (atzīmju lapās), kurus saskaņo ar studentiem un apstiprina institūta 
direktors. Individuālos studiju plānus sastāda, balstoties uz studiju virzienu programmām un studentu 
izvēlētajiem priekšmetiem no ierobežotās un brīvās izvēles priekšmetu blokiem.  RTU tiek pielietota 10 
ballu atzīmju sistēma (25.pielikums). No 2001./2002.m.g. pēc vienotās sistēmas Latvijā pozitīvas 
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zināšanas vērtē ar atzīmēm no 4 līdz 10. Ja parasto priekšmetu zināšanu pārbaudes laikā to līmenis tiek 
novērtēts no 1 līdz 3, tad tiek nozīmēta atkārtota pārbaude. Trešās reizes pārbaudi vērtē komisija. 

Eksāmenu jautājumus, pamatojoties uz apstiprināto  programmu gatavo profesors – atbildīgais 
par mācību priekšmeta pasniegšanu. Parasti jautājumu skaits nepārsniedz 75. Eksāmenu jautājumi tiek 
izveidoti tā, lai studējošais  tos sagatavojis varētu sasniegt studiju priekšmeta mērķi. Eksāmeni saskaņā 
ar RTU Senāta no 30.03.98. un 17.12.2001.g. (25.pielikums) lēmumiem apstiprināto nolikumu “Par 
eksāmenu kārtošanu RTU” tiek kārtoti rakstiski. Dotais lēmums satur vispārīgas prasības, eksāmena 
novērtēšanas kārtību un rezultātu novērtēšanu. 

Iegūstamās izglītības kvalitāte tiek kontrolēta, izmantojot studiju beigušo, darba devēju un 
studentu aptaujas, eksāmenu un ieskaišu rezultātus, novērtējot izpildītos studiju darbus un projektus, 
prakses atskaiti un maģistra darbu.  

Maģistra darbs (maģistra darbs ar projekta daļu) realizējas diplomprojekta formā, kur tiek 
analizēts transporta uzņēmuma tehnoloģiju stāvoklis prakses norises vietā, atrastās problēmas un 
izstrādātais projekts šo problēmu risināšanai ar visiem nepieciešamiem aprēķiniem. Maģistra darbs tiek 
publiski aizstāvēts, kura vērtēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījumu komisija. Šādu komisiju sastāvā 
jāiekļauj transporta nozares vadošie speciālisti.  

Zināšanu  līmeņa novērtēšana (atkarībā no pārbaudāmā studiju elementa) notiek rakstiski vai 
mutvārdos. 
 Studiju darbu un maģistra  darba  aizstāvēšana notiek mutvārdos (7.1. tabula). 

7.1. tabula. 
Mutvārdu pārbaudes veidi (darbs paliek arhīvā) 

 
Darba veids Aizstāvēšanas veids 

Studiju darbs    Mutisks darba satura izklāsts, jautājumi pa darba izpildes gaitu 
Prakse Mutisks darba satura izklāsts, diskusija ar komisijas locekļiem   
Maģistra darbs Darba satura izklāsts, vadītāja uzstāšanās, recenzenta ziņojums, 

diskusija ar Valsts pārbaudes komisijas locekļiem   
  

7.5. Studējošie 

7.5.1. Studējošo skaits programmā 
 
Kopējais klātienes studentu skaits (sk. 29. pielikums), kuri tiek apmācīti  profesionālā maģistra studiju 
programmā “Transporta sistēmu inženierija”  pēc 1.09.2008.g datiem  bija 71, no tiem 67 – pilna laika 
valsts budžeta finansētie, 4 – nepilna laika maksas studenti. Dati par studentu skaitu ir apkopoti 
sekojošās tabulās (valsts budžeta studenti + maksas studenti). 
 

7.2. tabula. 
Pilna laika studējošo skaits programmā 

 
 1. kurss 2. kurss 3. kurss Absolventu 

skaits 
2004./05. 19+2 0 0 0 
2005./06. 15+0 19+2 0 12 
2006./07. 23+0 15+0 0 3 
2007./08. 29+0 18+0 11+0 21 
2008./09. 40+0 25+0 2+0  
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Kopējais neklātienes studentu skaits programmā ir apkopots sekojošā tabulā: 
 

7.3. tabula. 
Nepilna laika studējošo skaits programmā 

 
 1. kurss 2. kurss 3. kurss Absolventu 

skaits 
2004./05. 0 0 0 0 
2005./06. 6 0 0 0 
2006./07. 2 5 0 0 
2007./08. 0 2 5 3 
2008./09. 0 0 4  

 
7.1. attēlā paradīta kopēja studējošo skaita dināmika studiju programmā 
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7.1. attēls. Studejošo skaits programmā 

 

7.5.2. 1. kursā imatrikulēto skaits 
 

Uzņemšana studiju programmā notiek saskaņā ar Rīgas Tehniskās Universitātes uzņemšanas 
noteikumiem augstākā līmeņa akadēmisko un profesionālo programmās. 

Saskaņā ar noteikumiem imatrikulācijas procedūra ir sekojoša: 
• līdz dokumentu iesniegšanas sākuma datumam studiju programmai fakultātē tiek noteikts valsts 

budžeta  finansēto un fizisko vai juridisko personu apmaksāto  studiju vietu skaits (maksas 
studiju vietas) 

• piesakoties studijām, ir jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma veidlapa un tā kopā ar citiem 
iesniedzamajiem dokumentiem  jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā; 

• RTU augstākā līmeņa studiju programmās uzņem studentus atklātā un vienlīdzīgā konkursā, 
ievērojot šo uzņemšanas noteikumu un konkrētās augstākā līmeņa studiju programmas prasības; 

• maģistra profesionālo studiju programmās uzņem, ja ir iegūts maģistra profesionālo studiju 
programmai atbilstošs:  

o bakalaura profesionālais grāds;  
o bakalaura akadēmiskais grāds un pieteikumam ir pievienots studiju programmas direktora 

apstiprināts studiju priekšmetu (ieskaitot praksi) saraksts vismaz 40 kredītpunktu apjomā, 
kas ir pamats profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai.  

• reflektantus ieskaita konkursa kārtībā. Reflektanti konkursā piedalās ar bakalaura vai 
profesionālās programmas sekmju izraksta vidējo svērto atzīmi. Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā 
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vidējo aritmētisko vērtību no visos priekšmetos iegūto atzīmju un kredītpunktu/kontaktstundu 
reizinājumu summas.  

• pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā fakultātē tiek noslēgts studiju līgumus.  
 
7.2. attēlā parādīta budžeta vietu skaita, kuras izdalītas 1. kursa apmācībām  „Transporta sistēmu 

inženierija” programmā, pieauguma tempa dinamika  2005.g. – 2008.g. periodā. Budžeta vietu skaits 1. 
kursam šobrīd sasniedz 40. Katru gadu ir novērojams liels pieprasījums pēc apmācībām šajā 
programmā.  
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7.2. attēls. Budžeta finansēto vietu skaits 1. kursam 

7.5.3. Absolventu skaits 
 

Absolventu skaits studiju programmā katru gadu pieaug (2005./2006. gads netiek ņemts vērā, jo tad 
bija daudz 3-gadīgo maģistru). Absolventu skaita dinamika ir attēlota 7.3. attēlā. Pēc studiju 
programmas apgūšanas absolventiem ir iespējas turpināt studijas profesionālā maģistru programmā 
„Transporta sistēmu inženierija”. Pēc dinamikas un 1. kursa imatrikulēto skaita var secināt, ka 
absolventu skaits tuvākajos gados būs 25-30. 
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7.5.4.  Studējošo aptaujas un to analīze 
 

            Tiek izstrādāts aptaujas anketu jautājumu komplekss (26.pielikums), lai pilnveidotu studiju 
programmu un ar studijām saistītos organizatoriskos pasākumus. Pavisam aptaujā piedalījās 73 
studenti: 50 bakalaura profesionālo studiju programmas studenti un 23 maģistra profesionālo studiju 
programmas studenti. 

Aptaujas laikā studenti pauda savu viedokli par studiju procesa trūkumiem un sniedza savus 
priekšlikumus to uzlabošanai.  

Studentu vairākumam motivācija, izvēloties transporta sistēmu inženiera specialitāti, bijusi interese 
par šo nozari. Aptuveni 90 % aptaujāto pamudinājis pieprasījums darba tirgū pēc šo profesiju 
speciālistiem. 84% ir apmierināti ar savu profesijas izvēli, tikai 14% daļēji, tomēr ir 2%, kuri mokās, jo 
ir izdarījuši nepareizu izvēli. Vairākums savu specialitāti uzskata par aizraujošu un nākotnē arī gatavi 
strādāt tajā, daži to dara jau šobrīd.  

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc darbiniekiem šajā jomā, slikts ir rādītājs, ka 12 % no 
strādājošajiem studentiem nestrādā savā specialitātē, tātad viņi tajā var arī neatgriezties. Prakse ir laiks, 
kurā gluži vai katrs students vēlas gūt zināšanas un pieredzi. 24% studentu vēlas arī nodibināt ciešus 
kontaktus ar uzņēmējiem, lai vēlāk varētu iegūt pastāvīgu darbavietu. 5% vēlas vienīgi labu 
atalgojumu. Darba samaksa ir ļoti būtisks faktors, kas visu sakārto pa plauktiņiem. Aptuveni trešdaļa 
respondentu vēlas saņemt 700 un vairāk latu lielu algu, 30% Ls 500– 700, 16% Ls 300–500, 1% Ls 
200, bet 19% uzskata, ka tas nav būtiski, kamēr neesmu profesionālis. 

Aptaujas anketās paustie negatīvākie rādītāji attiecas uz nodarbību grafiku jeb plānojumu pa 
dažādiem RTU mācību objektiem un „logiem” sarakstos, kas ir 86% gadījumos atbilžu.  

Piebilde, ka jāapgūst it kā nevajadzīgi priekšmeti specializācijai, tiek izskaidroti ar RTU vienotajām 
prasībām noteiktiem studiju kursiem.  

Tehniskās literatūra trūkums un lēnā materiāli tehniskās bāzes un laboratoriju atjaunošana ir 
sekojošais negatīvais rādītājs. Šeit liela iespēja palīdzēt ir uzņēmējiem, kuri jāiesaista studiju procesa 
pilnveidē, finansiāli, materiāli atbalstot tehnisko bāzi un uzziņu literatūras iegādi, nodrošinot prakses 
vietas. 

Vairāk jātuvina studijas reālajai dzīvei (vairāk praktisko un laboratorijas darbu, katru izstrādāto 
kursa darbu studentam vajadzētu aizstāvēt un prezentēt kursa priekšā, augstākas prasības kursa darbu 
aizstāvēšanai, katru gadu pasniedzējiem jāizstrādā jauni kursa darbu uzdevumi, lai jaunākajiem 
kursiem nebūtu iespēja pārpirkt darbus no vecākajiem). 

Studentiem nav iespējas aizstāvēt savu viedokli (eksāmeni notiek rakstiski, kursa darbi tiek 
aizstāvēti tikai pie viena pasniedzēja). 

Kopējais aptaujas rezultāts liecina, ka TTI students ir atnācis mācīties, savu interešu vadīts, vēlas 
kļūt par labu profesionāli, kurš tādu pašu attieksmi sagaida no darba devēja un kolēģiem. Lai viņš 
varētu pilnībā nodoties darbam, viņa algas līmenim ir jābūt, sākot no Ls 500 un vairāk, paturot iespēju 
apvienot maģistrantūras vai doktorantūras studijas ar darbu. 

Diskusijas laikā (28.pielikums) dažādi studējošie atzīme arī  to, ka ir zema abiturientu sagatavotība 
studijām, it īpaši matemātikā, fizikā un rasēšana, kur liela vainas daļa ir jāuzņemas vidusskolai un 
izglītības sistēmai valstī.  

7.5.5.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studiju programmas vadību, tās īstenošanas demokrātiskos principus nodrošina RTU Satversme un 

RTU Senāta lēmumi. 
RTU Satversme pieņemta LR Saeimā 1998.g. 5.februārī un to apstiprinājis Valsts prezidents 

1998.g. 18.februārī. Satversmes 5.pants nosaka, ka RTU vadības un  lēmējinstitūcija ir Senāts, kurā 
25% ir studentu, maģistrantu un doktorantu ievēlēti pārstāvji.  
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Studējošiem Senātā ir atliekoša veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.   Līdz ar to 
RTU Senātā visi jautājumi, kas skar studējošo intereses, tai skaitā arī ar studiju programmām saistītie 
jautājumi, tiek pieņemti ievērojot studējošo intereses demokrātiskā ceļā. 

TTI Padomē un TMF Domē 25% no kopējā pārstāvju skaita arī ir studējošie. Studentu dalība TTI 
Padomes,  fakultātes Domes un RTU Senāta darbībā ar lēmējtiesībām nodrošina viņu interešu 
ievērošanu studiju programmu sastādīšanā, apspriešanā, realizēšanā un vadīšanā. Visas līdz šim 
izstrādātās studiju programmas ir izstrādātas un apspriestas kopā ar studentiem.  

Studiju gaitā studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus apmācību procesa uzlabošanai un studiju 
procesa operatīvai organizēšanai (nodarbību laika, vietas izmaiņas, mācībspēku nomaiņa utml.). 

Reflektantiem ir brīvas iespējas izvēlēties jebkuru no RTU piedāvātajām studiju programmām un 
apmācības veidiem (dienas, neklātienes). RTU piedāvā studiju iespējas deviņpadsmit bakalaura 
profesionālo studiju programmās, kas pārstāv dažādas inženierzinātņu nozares.  

Studiju laikā bez obligātajiem priekšmetiem studentiem tiek piedāvāti studiju profilam atbilstoši 
ierobežotās izvēles priekšmeti un brīvās izvēles priekšmeti. 

Apmācības procesā tiek veiktas studentu aptaujas, kurās viņi var izteikt savus ieteikumus un 
iebildumus apmācības procesa turpmākai uzlabošanai un pilnveidošanai. 
 

7.6.      Studiju programmas nodarbinātais akadēmiskais personāls  

7.6.1. Informācija par programmas veidotājiem 
 
RTU maģistra profesionālo studiju programmu ”Transporta sistēmu inženierija” veido vadošie 

institūti gan transporta jomā, gan citās nozarēs: 
• Transporta un mašīnzinību fakultāte: 

 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts (TTI): 

- Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju katedra; 

- Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora grupa; 

- Ražošanas un remonta tehnoloģiju profesora grupa; 

 Autotransporta institūts (ATI): 
− Autotransporta profesora grupa; 

 Dzelzceļa transporta institūts (DzTI): 

− Dzelzceļa transporta profesora grupa;  

 Aviācijas institūts: 

− Gaisakuģu ekspluatācijas katedra; 

• Humanitārais institūts: 

− Socioloģijas un pedagoģijas katedra; 
Šo institūtu darbība pēdējos gados ir bijusi kvalitatīva, un to vadītās mācību programmas 

(“Transports”, “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” u.c.) ir akreditētas. 
Līdz ar to dotajai studiju programmai ir ielikts kvalitatīvs pamats – tā tiek veidota uz akreditētu 

programmu bāzes.  
Lai nodrošinātu katras RTU pārstāvētās nozares studiju programmu satura un īstenošanas 

kvalitatīvu metodisko pārraudzību, šī programma piesaistīta Mašīnzinības un transporta nozarei 
(2005.gada 12. decembra Senāta lēmums Nr.500 (6. pielikums)). Transporta studiju programmu  
(4.programmas) vadībai izveidota komisija 8 cilvēku sastāvā no Transportmašīnu tehnoloģiju institūta 
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(TTI), Autotransporta institūta (ATI), Aviācijas institūta (AI), Dzelzceļa transporta institūta (DzTI) 
vadošiem profesoriem un uzņēmēju pārstāvjiem. Nozares studiju programmas komisija uzrauga 
akadēmiskās aktivitātes attiecīgajā zinātnes un/vai praktiskās darbības nozarē un atbild par studiju 
programmu kvalitāti nozarē (2005.gada 30. maija Senāta lēmums Nr.496 (30. pielikums)). 

Nozares studiju programmu komisijas pamatuzdevumi ir: 
- analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus un rekomendācijas jaunu studiju programmu 

veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; 
- izstrādāt nozares pamatstudiju standartu; 
- noteikt nozares teorētiskos pamatus saturošo studiju priekšmetu programmas; 
- noteikt nozares profesionālo studiju programmu grupai vienotu studiju projektu sarakstu;   
- veikt no jauna veidojamo studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību 

spraustajiem mērķiem, nozares attīstības līmenim un darba tirgus prasībām; 
- organizēt un uzraudzīt studiju programmu licencēšanu un akreditāciju; 
- analizēt akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un, nepieciešamības gadījumos 

organizēt norādīto trūkumu novēršanu; 
- veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju sastādīto ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu 

analīzi; 
- organizēt studentu, absolventu un darba devēju aptaujas, analizēt aptauju rezultātus un, 

nepieciešamības gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu. 

7.6.2.       Akadēmiskā personāla skaits un raksturojums 
 
Maģistra profesionālo studiju programmas “Transporta sistēmu inženierija” īstenošanā iesaistītais 

akadēmiskais personāls:  
• TTI: TTI:  

o Dr.hab.inž., prof. A. Urbahs; 
o Dr.hab.inž., prof. J. Martinovs; 
o Dr.hab.inž., prof. A. Andronovs;  
o Dr.hab.inž., prof. A. Kobcevs;  
o Dr.hab.inž., prof. S.Doroško 
o Dr.inž., doc. J. Boldirevs; 
o Dr.inž., doc. V. Makarovs; 
o Dr.inž., doc. M. Fiošins; 
o Dr.inž., doc. J. Fiošina; 
o Dr.inž., lektors A. Kulibali; 
o Dr.inž., doc. V. Muhins 
o Dr.inž., doc. M. Larins; 
o Mag. inž., doc. V. Feofanovs; 
o Mag. inž., lektore D. Santalova; 
o Mag. inž., lektore M. Urbaha 
o Mag. inž., lektors U.Grāvītis; 
o Mag. inž., lektors V. Nesterovskis; 
o Mag. inž., lektore Z. Smorodova;. 
o Mag. inž., lektors A.Smirnovs 
o Mag. inž., asistents P.Petrovskis; 
o Mag. inž., asistents A.Rjabuha 
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Dati par TTI akadēmiskā personāla faktisko stāvokli ir atainoti tabulā. 

 
TTI pasniedzēju sadalījums pēc akadēmiskās 

kvalifikācijas  
      
Kvalifikācija  Skaits (*) % (*)  
Profesori   5 24%  
Asoc. profesori  -  -   
Docenti   7 33%  
Lektori   7 33%  
Asistenti   2 10%  
KOPĀ    21 100%  

 
Tādējādi TTI strādā pieci profesori, septiņi docenti, septiņi jaunie lektori un divi jaunie asistenti. 

No tiem pieci ir ar Dr. hab. inž. (24%), astoņi ar Dr.inž. (38%), astoņi  ar Mag. inž. (38%) zinātnisko 
grādu. 

ATI: Dr.sc.ing., prof. G.Liberts;  
DzTI: Dr.sc.ing., prof. P. Balckars; 
AI: Dr.h.sc.ing., prof. M. Kleinhofs. 
Visi augstāk minētie TTI, ATI, AI un DzTI pasniedzēji ir RTU pamatdarbā ar ilgtermiņa darba 

līgumiem, kuri ir noteikti ar šo institūtu mācību programmu akreditāciju. 
Vispārizglītojošos priekšmetus pasniedz citu RTU struktūrvienību pasniedzēji, piemēram: 
• Prezentācijas prasme: Dr. soc., doc. U. Augstkalns; 
• Psiholoģija:  Mag. psyh., doc. S. Gudzuka; 
• Pedagoģija: Dr.ped., prof. A. Lanka; 

Daļa no personāla sastāva tiks atjaunota, pieaicinot transporta nozares speciālistus ar 
zinātniskajiem grādiem un praktiskā darba pieredzi. Viņiem tiek plānots piedāvāt darbu praktizējošo 
docentu amatā. 

Kopsummā studiju programmā piedalās 27 pasniedzēji, kas ir atbildīgi par konkrētu priekšmetu 
(skat. 18.pielikumu), no kuriem: 

- 9 ir profesori (33%); 
- 9 ir docenti (43%); 
- 7 ir lektori (33%); 
- 2 ir asistenti (17%) 

No programmā iesaistīta personāla 6 ir habilitētie doktori (23%), 11 ir doktori (40%) un 10 ir 
maģistri (37%). 

Programmas priekšmetu pasniedzēju kopējais saraksts ir dots 18. pielikumā, bet dzīves un darba 
gājumi (CV) ir doti 19. pielikumā. 

Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts sekojošais zinātniskais un tehniskais personāls: TTI 
speciālisti – 11 (t.sk. vadoš.pētnieki – 3; pētnieki - 3; inženieri – 5);  ATI speciālisti – 3; DzTI 
speciālisti – 4. 
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7.6.3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un   uzdevumu 
īstenošanai 

7.6.3.1. Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs 
Akadēmiskā personāla līmenis, kurš piedalās mācību procesā bakalaura profesionālā programmā ir 

augsts, jo 63% pasniedzēju ir doktora vai habilitēta doktora zinātniskais grāds, 37% pasniedzēju ir 
maģistra grāds. 

Akadēmiskais personāls veic arī zinātnisko darbību un, ievērojot specialitātes praktisko un 
pielietojamo ievirzi, veic konsultatīvu un inženiertehnisku darbību. Kvalifikācijas paaugstināšana 
notiek gan vietējos uzņēmumos un valsts iestādēs, gan ārvalstu augstskolās, pētnieciskās iestādēs un 
uzņēmumos. Pasniedzēji ir grāmatu, zinātnisko rakstu vispāratzītos Latvijas un ārvalstu izdevumos 
autori. Nozīmīgākās publikācijas tiek sūtītas uz starptautiskajām konferencēm Rietumos un Austrumos. 
Daļa zinātnisko darbu tiek publicēta RTU izdevumos, tai skaitā RTU organizēto starptautisko 
konferenču un simpoziju materiālos. 

Galvenās zinātnisko darbu tēmas saistītas ar Latvijas republikas zinātnisko grantu izstrādi, kuru 
vadītāji ir vadošie RTU TTI un TMF profesori.  

Liela daļa mācību spēku  piedalās  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) “Zinātniskās darbības 
attīstība augstskolā” un Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu realizācijā: 

 LZP grants Nr.04.1178 “Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās drošuma 
analīzes pamatā” (Continuously CAD - integrated reliability analysis and optimization 
of technical systems) (2004.- - 2008..g.g.) (vadītājs - Dr.h.sc.ing., prof. A. Urbahs). 
Tēma saistīta ar studiju programmas priekšmetiem: “Transportmašīnu konstrukciju 
datoranalīze un aprēķins”, “CAD/CAE tehnoloģijas (Mašīnzinībās)”, “Datorizētā 
projektēšana mašīnbūvē”, “Varbūtības un drošuma teorija” u.c.  

 “Intensīvās datormetodes datu analīzei un modelēšanai” (2001.-2004.g.g.) (vadītājs - 
Dr.h.sc.ing., prof. A. Andronovs). Tēma saistīta ar studiju programmas priekšmetiem: 
“Transporta vadības diskrētie modeļi”, “Transporta uzdevumu formalizācija un 
programmēšama”, “Transporta procesu datormodelēšana” u.c. 

 Projekts HISAC (Environmentally Friendly High Speed Aircraft), Projekta koordinator 
- Dassault Aviation. (2006 -  2009.g.g.) (izpildītājs  – prof.A.Urbahs); 

 Eiropas sociāla fonda atbalstu projekts „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un 
materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu 
inženierija” (2006.g. 01.11. -  2008.g. 01.09.) (vadītājs – prof.A.Urbahs), 

 IZM-RTU projekts R7073 «Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto 
pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu» ( 2006.g.) (vadītājs – 
prof.A.Urbahs); 

 IZM-RTU projekts R7320 «Daudzmērķu bezpilota lidaparāta projektēšana» (2008.g.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

 RTU projekts № ZP/2005 – 06 “Jonu - plazmas pārklājumu izstrāde transportlīdzekļu 
spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai” (2005.g. 1.10. - 2006.g. 15.09.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

 RTU projekts №ZP_2006_15  „Individuālās lietošanas eko-biotehnisko transporta 
līdzekļu projektēšana” (2006.g. 01.10.– 2007.g.15.09.)(vadītājs – prof.A.Urbahs); 

 RTU projekts №ZP-2008-21  „Aviācijas konstrukciju noguruma plaisu agras 
noteikšanas un kontroles metodes izstrāde stendu izmēģinājumos” (2008.g. 01.10.– 
2009.g.15.09.) (vadītājs – prof.A.Urbahs); 

 Līgums Nr.DL-07-313-lī „Elektriskā riteņkrēsla eksperimentālā parauga projekta 
izstrādāšana” ( 2007.g.) (vadītājs – prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - Rīgas Domes 
Labklājības departaments; 

 Līgums Nr.37/2007 „Elektriskā saliekamā skutera jauna prototipa izstrāde” (2007.g.) 
(vadītājs – prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - AS “GE Money„; 
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 Latvijas Jūras akadēmijas petnieciskais projekts  Nr 04-19-451 "Kuģu enerģētisko 
iekārtu vibrācijas analīze" ( 2007.g.) (izpilditājs – prof.A.Urbahs);  

 TOP līgums Nr.TOP 08-11(IPC 08-08) "Pētījumi un mērkompleksa izstrāde 
rūpniecības ventilatoru aerodinamisko un trokšņa raksturlielumu kvalitātes ( 2008.g.). 
(izpilditāji – prof.A.Urbahs, vad.pēnieks M.Banovs, vad.pēnieks S.Doroško); 

 Līgums Nr. 6200 “Eļļas sildītāja katla kontrole ar akustiskās emisijas metodi”. 
Pasūtītājs - A/S “Latvijas Finieris” ( 2008.g.). (izpilditāji – prof.A.Urbahs, vad.pēnieks 
M.Banovs, vad.pēnieks S.Doroško); 

 IZM un RTU projekts R7326 „Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu 
izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un 
optimizācijai”. Vadītājs profesors A.Andronovs; 

Bez tam vadošie pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu vietējo un starptautisko līgumdarbu izstrādē: 
PHARE kontrakts “Izglītības programmaCAD/CAM tehnoloģijas metālapstrādē kokapstrādē” 
(2003.g.) (prof. V. Ušakovs); Starptautiskais  projekts «INCO-Copernicus, CES Contract Nr.ERBIC 
15-CT96-0724 » (01.02.1997. – 31.03.1999) (prof. A. Urbahs); Leonardo da Vinci programma:  «Total 
Quality Management in vocational training» (sadarbībā ar Deutsche Angestellten Akademie, 1999.g. 
(prof. A. Urbahs); zinātnisko līgumdarbi: «Maģistrāla naftas produktu cauruļvada pārbaude» (A/S 
«Ventbunkers», 1999. g., RTU līgums Nr.4-4.1./572(prof. A. Urbahs); «Ķeguma HES tilta 
konstrukcijas napārtraukto tērauda siju pašreizēja tehniskā stāvokļa novērtēšana ar akustiskās emisijas 
metodi» (RTU līgums Nr.6302/98, 1998) (prof. A. Urbahs); Noslēgto tērauda apvalku fizikālo un 
mehānisko parametru mērīšana» (pasūtītajs «Daugavgrīva» gāzgolderis, līgums Nr.1-8, 1998 (prof. A. 
Urbahs); līgumdarbi pēc LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta pasūtījuma: “Dzelzceļa 
infrastruktūras sniegto pakalpojumu norēķinu metodikas izstrāde” ( 2001.g. ), (prof. P. Balckars);  ,  
“Nepieciešamo standartu saraksta izstrāde dzelzceļa jomā atbilstoši likumdošanas prasībām” ( 2000.g.) 
(prof. P. Balckars); līgumdarbs pēc LR Satiksmes ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamenta 
pasūtījuma:  “Pasažieru pārvadājumu analīze maznoslogotajos dzelzceļa iecirkņos Skulte-Limbaži, 
Ieriķi-Gulbene, Rēzekne-Kārsava, Daugavpils-Kurcums, Jāņavārti-Suntaži-Ērgļi, Pļaviņas-Gulbene- 
Žīguri-Vecumi, Daugavpils-Indra” (1999.g.) (prof. P. Balckars); līgumdarbs pēc Valsts a/s “Latvijas 
dzelzceļš Infrastruktūras pārvaldes pasūtījuma izsludinātajam sliežu stiprinājumu un sliežu piegādes 
starptautiskajam konkursam: “Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” lietojamo sliežu stiprinājumu tipu 
salīdzinošs novērtējums” (1999.g.)  (prof. P. Balckars) u.c..  

Transporta programmas ietvaros tika veikta dalība 3 Tempus projektos: 

- JEP-4963-92 “ Engineering with a Business Perspective for the Baltic States”, kontraktors 
prof.G.Liberts; 

- CME-02514-96 “TransLog – Transport and Logistics”; 

- JEP-14225-99 “International Transport and Trade Training in Latvia”, kontraktors prof. 
G.Liberts. 

Zinātnisko darbu izstrādes gaita tiek apspriesta institūtu zinātniskajos semināros, kā arī RTU 
ikgadējā studentu zinātniski pētnieciskajā konferencē, kuras materiālus publicē. Programmas studentu 
darbi ir augstu novērtēti. Katru gadu vairāki studenti saņem Latvijas izglītības fonda mērķprogrammu 
stipendijas, kā arī zinātniskie darbi ir ieguvuši konkursu uzvarētāju nosaukumus un balvas. Taču 
inovāciju process studiju programmas ietvaros norit lēni, jo patreizējos Latvijas apstākļos ir problēmas 
ar zinātnisko sasniegumu ieviešanu ražošanā. Tomēr 2007. gadā profesora A. Urbaha vadībā tika 
izstrādāta jauna invalīdu ratiņu konstrukcija. Ratiņiem ir kombinētā piedziņa: tie kustas ar rokas 
pievada mehānisma palīdzību, izmantojot divus apaļus rokturus, kā arī ar labā aizmugurējā riteņa 
elektriskā pievada palīdzību. Piedāvātais ratiņu variants atšķiras ar kompaktumu, kā arī tam ir uzlabotas 
tehnoloģiskās un ekspluatācijas īpašības. Saņemts Eiropas sertifikāts ražošanas paraugam 
Nr.000762778-0001 no 31.07.2007.g; Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstīja 
Labklājības departamenta priekšlikumu piešķirt finansējumu 12 000 latu apmērā RTU Transportmašīnu 
tehnoloģiju institūta izstrādātā elektrisko invalīdu ratiņu modeļa eksperimentālā parauga izgatavošanai. 
Autori: A.Urbahs, R.Ščavinskis, N.Kuļešovs, J.Korhs (TMF Transportmašīnu tehnoloģiju institūts). 
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Par TTI īstenotajiem projektiem informācija tiek publicēta dažādos izdevumos latviešu un angļu 
valodās, piem., krājumā „High Tech in Latvia” (42. pielikums). 

Galvenās publikācijas tiek sūtītas uz starptautiskajām konferencēm Rietumos un Austrumos, uz 
kurām iespējams lētāk nokļūt. Daļa zinātnisko darbu tiek publicēta RTU izdevumos, tai skaitā RTU 
organizēto starptautisko konferenču un simpoziju materiālos. Analīze parāda, ka praktisko priekšmetu 
pasniedzējiem būtu vēlams vairāk pievērsties publikācijām starptautiski atzītos izdevumos. 

TTI studenti piedalās ikgadējā RTU Starptautiskā zinātniskā konferencē (apakšsekcija 
„Intelektuālās transporta sistēmas”).  

Pēc pētniecības rezultātiem ik gadu izdod izlasi „RTU Zinātniskie raksti. Intelektuālas sistēmas 
transportā”, pie kam zinātnisko publikāciju līdzautori ir doktoranti, maģistranti un studenti (skat. 37. 
pielikumu). 

Šajos projektos aktīvi piedalās studenti, maģistranti un doktoranti. 
Publikācijas.  

Pēdējos 3 gados TTI akadēmiskais personāls publicējuši ap 44 publikāciju starptautiski citējamos 
Latvijas un ārvalstu izdevumos (sk.  23.pielikumu). Kā svarīgākās jāatzīmē: 

1. Andronov A. On nonparametric estimation of expectation of random variables function under 
dependent observations // J. of Statistical Planning and Inference. – No.137 (2007), p. 3828-
3837.  

2. Andronov A. Monte-Carlo approximation for probability distribution of monotone boolean 
function. Journal of Statistical Planning and Inference, 2005, Nr.132, p.21-31. 

3. Doroshko S. (2005) Construction and Strength of Aircraft Engines, part 1. Construction and strength 
of main components of gas turbine engines.  – Editorial Bonaventariana, Bogota, Colombia, 356 p. 

4. Doroshko S., Banov. M. (2006)  Acoustic-Emission Testing of Aircraft Constructions. Universidad 
de San Buenaventura, Editorial Bonaventuriana. Bogota, Colombia, Ingenium, No.14, ISSN 0124-
7492, pp. 5…13. 

5. Urbahs A., Savkovs K., Nesterovskis V., Urbaha M. (2008) Creation of ion - plasma coverings of 
composite protective coatings for details of gas turbine engine. In the Book: Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology, ISSN 1533-4880, American Scientific Publishers, vol.8, Nr.9, pp.4825-4833. 

6. Urbahs A., Savkovs K. Multicomponent Intermetal-ceramic Coating for the Protection and 
Restoration of Machine - Building Products // Machinenbuilding and Electrical 
Engineering. – ISSN 0025-455X. - Nr.4-5 (2006). 

Konferences. TTI mācību spēki ar zinātniskajiem referātiem regulāri uzstājas starptautiskajās 
konferencēs – vidēji 5...6 konferencēs gadā. Pēdējos 3 gados šādas konferences bija: 

• The 2nd International Conference on Advanced Nano Materials, 2008, Aveiro, Portugal;       
•  The 15th International Conference „Transport & Motauto' 08”, Technics and technologies, 

2008, Bulgaria; 
• Nanotech Northern Europe 2008, Europes Laegest Annual Nanotehnology Conference, 2008, 

Denmark, Copenhagen; 
• The XV International Conference on Mechanics of  Composite Materials, Latvia on May 26-30, 

2008. 
• Baltic Defence Technology Exhibition Tartu 2008, September 22-28, 2008, Tartu, Estonia.                      
• The 8th Tartu Conf. on Multivariate Statistics / The 6th Conf. on Multivariate Distributions, 

June 26-29, 2007, Tartu, Estonia. 
• The 12th Int. Conf. on Applied Stochastic Models and Data Analysis „ASMDA’07”, May 29-

June 1, 2007, Chania, Crete, Greece. 
• The Int. Workshop „Distributed Computer and Communication Networks”, September 10-12, 

2007, Moscow. 
• The Int. Conf. „Mathematical Methods in Reliability”, July 1-4, 2007, Glasgow, UK. 
• The Int. Conf. on Composites/Nano Engineering „ICCE-15”, July 14-16, 2007, Hainan island, 

China. 
• Int. Conf. „Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems”, June 2006, Limassol, 

Cyprus. 
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• The Int. Conf. „Problems of Cybernetics and Informatics”, 2006, Azerbaijan National Academy 
of Sciences, Baku, Azerbaijan. 

• The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and 
Logistics, February 15–17, 2005, Beer Sheva, Israel.  

• 9th International Conference „Transport Means' 2005”, October 20-21, 2005, Kaunas 
University of Technology, Kaunas, Lithuania. 

• 2nd International Scientific and Technical Conference „Aero Engines of the XXI Century”, 
December 6-9, 2005, Moscow, Russia. 

• The 12th International Conference „Transport & Motauto' 05”, Vol.2, Technics and 
technologies, 2005, Bulgaria. 

 
Līdz ar to varam uzskatīt, ka “Transporta sistēmu inženierija” studiju programmā strādājošā 

akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija ir augsta. 
 

7.6.3.2. Akadēmiskā personāla metodiskais darbs 
 
Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums ietver mācību grāmatas, lekciju konspektus, attiecīgā 

studiju virziena tehnisko literatūru (mācību līdzekļus) un periodiku, laboratorijas darbu aprakstus un 
metodiskos norādījumus, praktisko darbu metodiskos norādījumus, uzdevumu krājumus, iekārtu 
katalogus, normas un standartus, tipveida projektus u.c. 

Studiju programmā strādājošie mācību spēki katrs savā mācību priekšmetā ir sarakstījuši un 
izdevuši gan mācību grāmatas, lekciju konspektus, laboratorijas darbu un praktisko darbu materiālus 
u.c.   

ESF projekta ietvaros tika izstrādāta mācību metodiskā literatūra (grāmatas, mācību līdzekļi, ka arī 
metodiskie norādījumi laboratorijas darbu un praktisko nodarbību veikšanai) transporta un loģistikas 
jomā, to starpā: „Noliktavu loģistika”, „Transporta terminālu uzbūve”,  „Transporta terminālu 
tehnoloģisko procesu mehanizācijas līdzekļi”, „Vadības datorizētas sistēmas transportā”, „Datoru 
pielietošana transporta uzdevumu risināšanā”, „Petri tīkli un to pielietojumi transporta uzdevumos”, 
„Transportmašīnu materiāli”,  “CAD /CAE tehnoloģijas mašīnzinībās”, „CAM tehnoloģijas 
transportmašīnbūvē” u.c.). Grāmatas ir pieejamas plašam lasītāju lokam – vidējo speciālo skolu 
audzēkņiem, studentiem, speciālistiem, zinātniskajiem darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem.   

2003.g. līdzautorībā ar doktorantu tika izdota monogrāfija:  A.Urbahs, A.Cerkovņuks «Intermodālie 
konteineru pārvadājumi” – 496 lpp.; 2005. gadā tika izdota monogrāfija angļu valodā: Doroshko S. 
Construction and Strength of Aircraft Engines, part 1. Construction and strength of main components of gas 
turbine engines.  – Editorial Bonaventariana, Bogota, Colombia, 356 p.; 2008. gadā izdevniecība „Drofa” 
tika izdota mācību gramata M. Fiošins, A. Ressins, S. Junusovs. Informatika un IKT: profila līmenis  - 
256 lpp (krievu val.); 2008. gadā tika izdota monogrāfija krievu valodā: S.Doroško Aviācijas  reaktivie  
un gāzturbinu dzinēji. -Rīga, RTU izdevniecība, 2008, 258 lpp.     

Praktiski visos mācību priekšmetos pasniedzēji ir sagatavojuši lekciju konspektus. 
Studenti var saņemt mācību un metodisko literatūru RTU zinātniski-tehniskā bibliotekā, kurā ir 

pietiekošs grāmatu, žurnālu, u.c. literatūras apjoms un pietiekoša lasītavu platība.  
Studiju programmas “Transporta sistēmu inženierija” metodisko nodrošinājumu gan pēc apjoma, 

gan studentu iespējām to izmantot,  var  uzskatīt par pietiekamu.  
   Metodiskam nodrošinājumam ir jāatzīmē šādi trūkumi,  pie kuru novēršanas turpmāk jāstrādā: 
   -     ne visos priekšmetos studenti var saņemt lekciju konspektus (tie nav pavairoti pietiekošā      
         daudzumā un dažkārt nav sagatavoti pavairošanai); 

- daļa  metodisko materiālu par projektēšanu un laboratorijas darbiem ir novecojuši, kas steidzīgi 
atjaunojami; 

- RTU bibliotēkā nav pietiekoša nomenklatūra ISO standartu un vadošo Rietumu valstu standarti 
(tie jāmeklē Valsts nacionālajā vai Latvijas Nacionālajā Metroloģijas centra bibliotēkās). 
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7.6.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Lai paaugstinātu apmācības efektivitāti un kvalitāti, ieviestu mācību procesā modernās 

tehnoloģijas un apmācības metodes, kā arī zinātnisko pētījumu intensificēšanai ir nepieciešams veikt 
TTI akadēmiskā personāla struktūras izmaiņas. 

Pašreizējais institūta sastāvs paredz   kadru rotāciju un pedagoģiskās meistarības un zinātniskā 
darba pieredzes nodošanu jaunajiem kadriem. 

TTI strādā  astoņi   jaunie pasniedzēji – asistenti un lektori  ( Mr.sc.ing., lektore D.Santalova; 
Mr.sc.ing., lektors U.Grāvītis; Mr.sc.ing., lektore M.Urbaha;  Mr.sc.ing., lektors V. Ņesterovskis; 
Mr.sc.ing., lektore Z.Smorodova; Mr.sc.ing lektors A.Smirnovs; Mr.sc.ing , asistents 
P.Petrovskis;Mr.sc.ing, asistents A.Rjabuha. 

 Tajā paša laikā   viņi ir doktoranti, ESF stipendiāti. Docents V. Feofanovs, kurš ir beidzis 
doktorantūru neklātienē, pēc doktorantūras beigšanas un disertācijas aizstāvēšanas konkursa kārtībā 
tiks ievēlēts docenta amatā. Labas izredzes tikt ievēlētam asociēta profesora amatā ir arī Dr.sc.ing. 
M.Fiošinam un J. Fiošinai, kuri nesen ir aizstāvēja promocijas darbus (11.04.2005.g un 8.07.2006. g.).  

Līdz studiju beigām visi doktoranti, kuri mācas pēc programmas RMDT8 «Transporta sistēmu 
tehniskais nodrošinājums», aizstāvēs disertācijas un lielākā daļa varēs turpināt strādāt institūtā. To var 
droši apgalvot tāpēc, ka institūta  doktorantiem ir obligāta prasība praktisko nodarbību izvēlētajā profilā 
sagatavošana un realizācija.  

Dati par TTI personāla vecuma faktisko stāvokli ir atainoti tabulā. 
 

TTI pasniedzēju sadalījums pēc vecuma 
 

Vecums   Skaits %  
līdz 30 gadiem iesk.  8 39  
31 - 40   2 9  
41 - 50   2 9  
51 - 60   2 9  
virs 60   7 33  
KOPĀ    20 100%  

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

7.7.1. Programmas realizācijas izmaksas  
 

Programmas ”Transporta sistēmu inženierija” realizācijas izmaksas var tikt aptuveni novērtētas, 
izmantojot RTU budžeta dotāciju aprēķinu sistēmu, kuru uz 2008./09. gadu  apstiprināja RTU Senāts 
2008.g. 25. februārī (sk. 38. pielikums). 2008./2009. m. gadā programmas izmaksas var aprēķināt 
sekojoši:  

Pieņemot par aprēķina kursu otro (līdzīgs svars ir vispārtehniskiem un specializējošiem 
priekšmetiem), studiju jomas koeficientu – TMF b = 2,42, pēc RTU aprēķina sistēmas uz 
2008./2009.m.g. tiek iegūts, ka šajā programmā izmaksas kopā sastāda 145 tūkst. latu, t.sk. 130 tūkst. 
latu algām.  

Uz 1 studentu vietu gadā tas aptuveni sastāda 2300 lati, t.sk.: 
 Darba algām – 2050 lati; 
 Pārējām izmaksām – 250 lati. 

Saskaņā ar RTU Senāta lēmumu (21. pielikums) studiju maksa maksas studentiem sastāda 1850 
lati par mācību gadu. 
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Visu līmeņu programmu studentiem ir iespēja saņemt RTU Senāta vai fakultātes Domes 
semestra stipendijas par teicamiem sasniegumiem studijās un aktīvu sabiedrisko darbu, uz kurām 
kandidātus izvirza RTU Studentu parlaments. Katru semestri šādas stipendijas saņem 4 – 5 programmā 
studējošie studenti. 

Studenti, kuri nonākuši finansiāli grūtā situācijā, var saņemt vienreizēju piemaksu pie 
stipendijas līdz Ls 20, ko piešķir fakultātes dekāns. 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu studenti no bankas var saņemt studiju kredītu, taču studiju 
programmā “Transporta sistēmu inženierija” ir tikai daži šādi studenti. 
 
7.7. 2. Programmas materiāli tehniskā bāze  
 

Nodarbības programmas studiju priekšmetos notiek Transportmašīnu tehnoloģiju institūta telpās, 
speciāli aprīkotās auditorijās ar jaunāko prezentācijas tehniku, kas nodrošina visu veidu audiovizuālo 
mācību un informācijas materiālu pieejamību, t.sk. tiešo interneta pieslēgumu. Apmācību procesā tiek 
izmantotas daudzas transporta sistēmu laboratorijas ierīces (skat. 22.pielikumu), kas ir unikālas Latvijā. 
Dažādas iekārtas iegādātas ERAF ”Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu pētniecības centru 
aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta projekts” ietvaros, kā arī ESF projekta „Tehnoloģiju ietilpīgo 
moduļu izstrāde un materiālu tehniskās bāzes modernizācija studiju programmai „TRANSPORTA 
SISTĒMU INŽENIERIJA””. 

TTI materiālā bāze mācību procesa nodrošināšanai sastāv no šādām laboratorijām: 
− „Transportmašīnu elementu izmēģinājumu”  un „Transportmašīnu remonta” laboratorijas  

(metalogrāfijas iekārtas; transporta ekspluatācijas materiālu mehāniskās pārbaudes iekārtas; 
lāzertehnoloģijas iekārtas, vibroakustiskās diagnostikas  iekārtas; termiskās apstrādes iekārtas; 
tehnisko mērījumu  iekārtas; elektroloka un gāzes metināšanas iekārtas  u.c.); 

− Transportmašīnbūves  vakuumtehnoloģiju laboratorija (vakuumiekārta, magnetronais 
izsmidzinātājs u.c.); 

− Specializētās mācību auditorijas (metalogrāfijas klase; materiālu mehāniskās pārbaudes klase; 
termiskās apstrādes klase; lāzertehnoloģijas klase; tehnisko mērīju klase; ražošanas laboratorija; 
transporta mašīnu un agregātu laboratorija u.c.) 

− Datorklases (50 vietas), nodrošinātas  ar speciālo datorprogrammatūru CAD/CAM/CAE 
tehnoloģiju jomā  (konstruēšanas datorprogrammas Solid Works, Pro Engineer,  Unigraphic NX 
tehnoloģiskā datorprogramma Master Cam u.c.), inženieru aprēķinu jomā (MathCad) 
datormodelēšanas jomā (GPSS), statistisko datu apstrādes un transporta sistēmu optimizācijas jomā 
(QSB, SPSS u.c.), , ģeogrāfiksko informatīvo sistēmu jomā (ArcGIS), noliktavas un loģistisko ķēžu 
vadība (1C). Visās datorklasēs ir nodrošināta pieeja  INTERNET tīklam. 

RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūta Transportmašīnbūves vakuumtehnoloģiju laboratorijas 
telpas un aprīkojums ir unikālas Latvijā  (iekārtas iegādātas ERAF ”Rīgas Tehniskās universitātes 
inženierzinātņu pētniecības centru aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta projekta” un Eiropas sociāla 
fonda atbalstu projekta „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija  
studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” ietvaros: 

 Vakumiekārta HHB 6.6;  

 Magnetronais izsmidzinātājs „Magnetron 2”;  

 Rastru elektroniskais mikroskops ar EDS Hitachi S-3000 (Izšķirtspēja – līdz 3.5nm; 
palielinājums –15-300000); 

 Elektroniskais rastro-mikroanalizators  REММА-200 (40…10000 reižu palielināšana);  

 Ultraskaņas defektoskops Krautkramer USM35S;  

 Strāvas – virpuļu defektoskops  HOCKING Locator2;  

 Spīduma mikroprocesora mērītājs PicoGloss MC;  
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 Virsmas raupjuma mērītājs SurTest;  

 Biezuma mērītājs MiniTest™ 600FN;  

 Biezuma mērītājs MiniTest™ 400W;  

 Biezuma mērītājs eXacto®. 

 Lāzeru iekārta „Квант-12” un „Квант-16”; 
 Iekārta „Dimet” transporta līdzekļu remontam; 
 Iekārta „Prima Manual Coating Systems” transporta līdzekļu remontam; 
 Daudzfunkcionāla frēzes iekārta VR1200 Router; 
 Оptiskie mikroskopi МBS-10, МЕТАМ –Р1;  

 Rengena defraktometrs АDP-1;  

 Galvaniskā iekarta; 

  Аnalītiskie svari АDV-200М;  

 Elektriskās krāsnis МP-2UМ, CШОЛ;  

 Eksperimentālā iekārta ZDM;  

 Мikro cietības mēri PМТ-3;  
 Videotermināls; 
 Slīpēšanas – pulēšanas darbgalds Beta/2   

 Slīpēšanas darbgalds HANDIMET 2 Roll Grinder 

 Mikro cietības mērītājs PМТ-3М1 

 Ciparu mikrometrs (0-25mm) „Mitutoyo” 

 Urbšanas darbagalds „Ferm” PTB – 16B/230 

 Mehāniskais vakuuma sūknis  2HBP – 5ДM 

 Metināšanas iekārta  Invektor GYSMI TIG 180 AC/DC 
 Datortehnika  
 Videokamera (Handycam@Camcorder) 

 
ATI materiālā bāze mācību procesa veikšanai sastāv no šādām laboratorijām: 

− Iekšdedzes motoru laboratorija (ar motoru testēšanas stendiem); 
− Automobiļu transmisijas laboratorija; 
− Automobiļu motoru konstrukcijas laboratorija; 
− Elektroiekārtu un automobiļa elektronikas laboratorija; 
− Automobiļu tehniskās ekspluatācijas un diagnostikas laboratorija; 
− Automobiļu remonta laboratorija; 
− Ekspluatācijas materiālu laboratorija. 

DzTI materiālā bāze mācību procesa nodrošināšanai sastāv no šādām laboratorijām: 
− Vilcienu kustības drošības tehniskā nodrošinājuma un automātisko bremžu laboratorija; 
− Ritošā sastāva elektroiekārtu laboratorija; 
− Ritošā sastāva remonta tehnoloģijas laboratorija; 
− Ritošā sastāva  vibroakustiskās diagnostikas laboratorija; 
− Elektroloka un gāzes metināšanas laboratorija; 
− Materiālu testēšanas laboratorija; 
− Materiālu griešanas laboratorija; 
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− Pārmiju un signālu elektriskās centralizācijas laboratorija; 
− Vilcienu kustības intervālu regulēšanas automatizēto sistēmu laboratorija; 
− Vilcienu kustības dispečercentralizācijas laboratorija; 
− Dzelzceļa sakaru sistēmu laboratorija; 
− Datorklases  (5) ar 50 datoriem, kuri pieslēgti INTERNET tīklam.   

AI materiālā bāze mācību procesa veikšanai sastāv no šādām laboratorijām: 
− Materiālu un konstrukciju izmēģinājumu laboratorija;  
− Aerodinamikas un hidraulikas mācību laboratorija;  
− Gaisakuģu konstrukciju laboratorija; 
− Dinamisko un statisko izmēģinājumu laboratorija;  
− Aviodzinēju konstrukcijas laboratorija;  
− Aviodzinēju agregātu laboratorija;  
− Aviācijas sistēmu laboratorija;  
− Gaisakuģu sistēmu ekspluatācijas laboratorija;  
− Transporta mašīnu sistēmu un agregātu diagnosticēšanas laboratorija. 

         Kompānijas Autodesk (AGA) pārstāvi dāvinās projektēšanas datorprogrammu licenču paketi 
TMF, t.sk. TTI  vajadzībām. Šīs ir starptautiska programma, kurā Autodesk  piedāvā resursu bāzi, kas 
fakultātes mācībspēkiem un studentiem sniedz iespēju izmantot visjaunāko tehnoloģiju. TTI paketē 
ietilpst 23  licences programmām, kas instalētas institūta  datoros, un 17 studentu licences 
programmām. Tomēr visbūtiskākais ieguvums ir mūsu studentiem, jo viņi bez maksas var instalēt 
savos datoros un izmantot studiju darbā vai personiskiem mērķiem visjaunāko Autodesk  
programmatūru. Turklāt studenti, kuri studiju laikā instalē programmatūru personiskajos datoros, 
saglabā licences arī pēc studiju beigšanas ar nosacījumu, ka programmatūra netiek izmantota 
komerciālos nolūkos. 

Pateicoties „AGA” kompānijas pretimnākšanai, TTI studentiem būs iespēja apgūt jaunākās 
tehnoloģijas programmnodrošinājumu – AutoCad Electrical, Robot Millenium, Autodesk Inventor 
Professional un u. c. transportmašīnu mehānismu  projektēšanā. Tas palīdzēs paaugstināt mācību 
procesa kvalitāti, jo TTI mācībspēki un studenti tagad var izmantot licencētus vismodernākos Autodesk 
izstrādes rīkus, serverus un platformas.  

Īpašas licences ļauj instalēt programmatūru visos TTI laboratoriju datoros mācību un 
zinātniskiem nolūkiem. Speciāla interneta vieta piedāvā visjaunākos resursus mācībspēkiem - 
jaunumus, projektus, mācību materiālus, akadēmiskus rakstus un oficiālus dokumentus, intereškopas un 
citus īpašus piedāvājumus. 

Studentiem pieejamas bibliotēkas (tajā skaitā RTU Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB) Transporta 
filiāle), kur iespējams arī starpbibliotēku pieslēgums ar informācijas iegūšanas un apmaiņas iespējām. 
Bibliotēkas vienā telpā iekārtots abonements un moderna lasītava, kur pieejama ne tikai jaunākā 
periodika un grāmatas, bet arī internēts, elektroniskais katalogs un datu bāzes, savukārt otrā telpā 
iekārtota periodikas un grāmatu krātuve. 

RTU ZB nodrošina visu veidu audiovizuālo zinātnisko un informācijas materiālu pieejamību, t.sk. 
tiešo pieslēgumu datubāzi, piemēram: 

- Fizikas Institūta IoP (Institute of Physics); 
- “Engineering Village”; 
- „EBSO HOST Research”; 
- „SpringerLink”; 
- „ProQuest”; 
- „InterScience”; 
- „ScienceDirekt” u.c. 
Tiek piedāvāti žurnālu pilnteksti dažādās nozarēs – inženierzinātnēs, mašīnbūvē, transportā  u.c.  

Datubāze pieejama visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos 
datoros un RTU portālā ORTUS (Resursi). 
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RTU ZB  piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. RTU ZB ir vienīgā bibliotēka valstī, kas 
iegādājas un komplektē tik plašu inženierzinātņu nozaru informācijas klāstu: gan studiju procesam, gan 
zinātniskajai pētniecībai nepieciešamo literatūru, periodiku, elektroniskos avotus. Bibliotēkas krājumā 
pašlaik ir vairāk nekā 2 milj. 300 tūkst. dokumentu. Šeit ietverti dažādi zinātniski tehniskās 
informācijas avoti : zinātnisko rakstu anotācijas, konferenču materiāli, pilnu tekstu e-grāmatas, 
tehniskie ziņojumi un informācija par patentiem. Internēta zālē iespējams strādāt ar vismaz 10 
abonētajām datu bāzēm. Nākotnē plānots ieviest attālināto literatūras rezervēšanu ar internēta 
starpniecību.  

Izsniedzamo grāmatu skaits nav ierobežots.  Brīdī, kad inženierzinātnēm Latvijā ir pievērsta 
pastiprināta uzmanība, RTU ZB apzinās savu misiju un ir atvērta ne vien RTU studentiem un 
mācībspēkiem, bet arī vieslasītājiem, tādējādi sniedzot neatsveramu ieguldījumu gan topošo inženieru 
izglītībā, gan inženierzinātnē, gan tautsaimniecībā kopumā. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka  «Transporta sistēmu inženierija» studiju programmas materiāli-
tehniskā bāze ir sagatavota atbilstoši mūsdienu prasību līmenim un TTI laboratoriju aprīkojums atļauj 
sagatavot speciālistus transporta sistēmu inženierijas  jomā.     

 2006.g. 29. martā RTU un Latvijas Universitātes (LU) rektori parakstīja sadarbības līgumu, kurā 
paredzēts apvienot abu Latvijas lielāko augstskolu resursus vienotas izglītības un zinātnes 
infrastruktūras izveidei. Jaunais līgums studentiem dos iespēju izmantot jaunākos multimediju mācību 
materiālus, piedalīties videodiskusijās ar citu augstskolu studentiem un pasniedzējiem, kā arī radīs 
efektīvāku saziņas vidi ar augstskolas pasniedzējiem. Vienotas akadēmiskās un zinātniskās 
infrastruktūras izveides mērķis ir radīt zināšanām ietilpīgas ekonomikas attīstībai nepieciešamo vidi, 
dot iespēju Latvijas mācībspēkiem un zinātniekiem izmantot pasaulē modernākās mācību un 
pētniecības metodes.  

7.8. Ārējie sakari 

7.8.1. Saistība ar darba devējiem  
 

Transporta sistēmu inženieru  sagatavošanā uztur saiknes ar sekojošām galvenajām 
organizācijām: 

Latvijā: LR Satiksmes ministrija, Latvijas autopārvadātāju asociācija (LATAUTO), Latvijas 
pasažieru pārvadātāju asociācija, Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija, Latvijas 
nacionālā kravu ekspeditoru asociācija, Latvijas tranzīta biznesa asociācija, Civilās aviācijas 
administrācija, DHL, Schenker Stinnes Logistics, inženieru – ražošanas Kompānija “LAS-1”,  ANS, 
Va/s “Latvijas dzelzceļš”  struktūrvienības, a/s “Lokomotīve”, Rīgas vagonu rūpnīca, pasažieru un 
kravu dzelzceļa pārvadājumu un ekspedīcijas firmām,  autoremonta firma “Spektrobalt”, SIA “Mūsa 
Motors Rīga”, Latvijas nacionālā aviokompānija  “airBaltic”,  “Aviatest” , SIA Auteco TUV Latvija, 
SIA Skandi auto, SIA Domenikss, Mūsa Motors Rīga,  Folksvagen Cents Rīga,  LAPA, Metalserviss, 
BELAM- Rīga, KARSTEN Latvian, COLLA, RB Engineering, SIEMENS, Production MACHINERY 
u.c.  

Sadarbība ar darba devējiem notiek studentu prakses laikā, kā arī vadošo nozares speciālistu 
pieaicināšana atsevišķu lekciju kursu lasīšanā.  

RTU TMF akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde (SP) ir aktīvi iesaistījusies sadarbības 
veicināšanā ar nozares uzņēmējiem, gan organizējot ekskursijas uz uzņēmumiem, gan to vadītājus 
aicinot pie sevis.  

Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc inženieru specialitāšu absolventiem, tajā skaitā arī 
transporta sfērā, daudzi potenciālie darba devēji labprāt piedalās trīspusējās diskusijās ar studentu un 
fakultātes pasniedzēju piedalīšanos. 
(28.pielikums). 

Diskusijas tiek organizēti komunikācijas uzlabošanai un savstarpējo vēlmju izprašanai. Turpinot 
iesākto darbu, TMF SP realizē projektu „Iespējas jauniešiem inženierzinātnēs un atbalsts karjeras 
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izvēlē” kura laikā tiks īstenotas profesionālās orientācijas aktivitātes kā „Karjeras dienas”, „Ēnu 
dienas”, ekskursijas uz uzņēmumiem un uzņēmēju prezentācijas fakultātē.  

Turpmāk plānots paplašināt kopējo sadarbību ar uzņēmumiem, galveno uzmanību pievēršot 
sekojošu jautājumu risināšanai: 

 - uzņēmumu palīdzība esošo mācību laboratoriju modernizācijā (nodrošināšana ar  mūsdienīgām 
iekārtām un tehnikas paraugiem); 

- praksē realizēt studentu apmācību uz uzņēmumu – pasūtītāju stipendiju pamata; 
- studentu nodrošināšana ar darba vietām, prakšu iziešanai; 
- nepieciešamās datubāzes izveide par esošajām vakantajām darba vietām;  
- informācijas apmaiņa par jaunu metožu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā; 
- inovatīvu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā utt. 

 
 

7.8.2. Studentu prakses 
 
Saskaņā ar RTU apstiprinātajām studiju programmām studentiem ir paredzētas prakses: maģistra 

profesionālā studiju programma 6 KP apjomā. 
Prakses organizācijas principi profesionālajām RTU studiju programmām ir noteikti ar RTU 

mācību prorektora 2002. gada maija rīkojumu Nr. 61 (23.pielikums) un TTI Prakses Nolikumu (39. 
pielikums), saskaņā ar kuru: 

 prakses organizāciju veic prakses vadītājs no RTU struktūrvienībām; 
 ar prakses vietu slēdz trīspusēju prakses līgumu, kurā atspoguļoti pušu pienākumi 

un atbildība. Līguma paraugs dots 24. pielikumā.  
 praksi īsteno saskaņā ar prakses programmu, kuru izstrādā nozares studiju 

programmas komisija; 
 studējošiem tiek izsniegti prakses individuālie uzdevumi; prakses sadalījums pa 

semestriem ir sekojošais: 3. semestris: 8KP.  
 Atbilstoši konkrētās prakses darba vietas specifikai TTI direktors nozīmē prakses vadītāju  - 
atbildīgo mācībspēku attiecīgajā specializācijā. Prakses pirmo piecu nedēļu laikā studentam jāsaskaņo 
prakses individuālo uzdevumu, iespējamo bakalaura darba (ar projekta daļu) tēmu un nepieciešamos 
pirmsprojekta materiālus. 
 Prakses atskaiti jāaizstāv pie TTI  mācībspēku komisijas. 

 

7.8.3.  Sadarbība ar līdzīgām  studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
  
Studiju programmas izstrādāšana ir koleģiāls darbs - tajā piedalās  TMF fakultātes struktūrvienības, 

kā arī citu fakultāšu struktūrvienības. 
Kā ļoti pozitīvu momentu maģistra profesionālās programmas "Transporta sistēmu inženierija" 

realizācijā var minēt Transportmašīnu tehnoloģiju, Autotransporta,  Dzelzceļa transporta un Aviācijas 
institūtu sadarbību. Šī sadarbība saistīta ar visu minēto institūtu ciešo saikni ar transporta speciālistu 
sagatavošanu.  

Tādā veidā sadarbojoties, studiju programmas realizācijā tiek iekļauts plašs profesoru, asociēto 
profesoru, docentu un lektoru loks, kas atvieglo programmas priekšmetu nodrošināšanu ar labiem 
pedagoģiskiem kadriem. 

TMF transporta institūti tāpat nodibināja kontaktus ar dažādām ārzemju mācību iestādēm un 
organizācijām, piedaloties dažādās starptautiskās konferencēs, semināros un simpozijos, apmainoties ar 
informāciju un materiāliem zinātnes un izglītības jomā. Pie tādu ārvalstu partneriem ir jāpieskaita: 
Štutgartes universitātes Lidmašīnu būves institūts (Vācija), Braunšveigas universitātes Statikas  
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institūts (Vācija), Berlīnes Tehnisko Universitāte (Vācija), Vilnius Gediminas Technical University, 
Tallinas TU, Gothia Logistic Centre (Zviedrija), Mjadervi Science Park (Zviedrija), Road and 
Transport Research Institute (Zviedrija), Eurotechniki (Grieķija), Swedish National Road 
Administration (Zviedrija), Audatex (Vācija), Technical Research Centre of Finland (Somija), Wales 
Transport Research Centre (Anglija), Maskavas  aviācijas  universitāte, Maskavas un Sanktpēterburgas 
Valsts satiksmes ceļu universitātes, Baltkrievijas Valsts satiksmes ceļu universitāte (Gomeļa), Silēzijas 
Tehnisko universitāte (Polija), Chalmers University of Technology, De Montfort University 
(Leicester), University of North London, University of Glagorman (Anglija), Nacionālo Aviācijas 
universitāti (Ukraina), Tartu aviācijas koledža,. u.c. 

Ar minētām organizācijām un augstskolām tiek veikta daudzpusīga sadarbība, ieskaitot kopēju 
zinātniski - pētniecisko darbu, sadarbību dažādos projektos un modernu iekārtu nodošanu studentu 
apmācības procesam Transporta studiju programmā. 

7.8.4. Studiju programmas salīdzinājums ar citu valstu programmām  
 

Latvijā nav pieejamas citas studiju programmas, kas nodrošinātu inženierzinātņu maģistra grādu 
transporta sistēmu funkcionēšanas jomā. Parasti šāda veida programmas ir orientētas uz ekonomiku vai 
sociālzinātnēm, un tās ir apgūstamas tikai bakalaura līmenī (piemēram, studiju programma 
„Uzņēmējdarbības loģistika”, kuru realizē RTU Inženierekonomikas fakultāte vai „Uzņēmējdarbības 
vadība transportā”, kuru realizē Transporta un Sakaru Institūts), vai tās ir orientētas uz vienu konkrētu 
transporta veidu (piemēram, studiju programma „Dzelzceļa transports”, kuru realizē RTU TMF 
Dzelzceļa transporta institūts, studiju programma „Automobiļu transports”, kuru realizē RTU TMF 
Autotransporta institūts, vai „Aviācijas transports”, kuru realizē RTU TMF Aviācijas institūts). 

Studiju programma «Transporta sistēmu inženierija»  (Transport Systems Engineering vai 
Transport Engineering) ir pieejama praktiski visās Eiropas valstu lielākajās tehniskajās universitātēs un 
augstskolās (University of Newcastle (Lielbritānija), Napier University (Lielbritānija), Loughborough 
University, Coventry University, University in Ljubljana (Slovēnija), Cranfield University, Tehnische 
Universität  Drezden (Vācija), Tehnische Universität  Dortmund (Vācija), Tehnische Universität Berlin 
(Vācija),  Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Vācija), Prāgas Tehniskajā universitātē 
(PTU), Kaunas University of Technology (Lietuva), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas 
(Lietuva), Antverpenes transporta un jūrniecības vadības institūtā (Beļģija)   u.c.  

Salīdzināšanai ar Latvijas studiju programmām tika izvēlēta akreditētā studiju programma 
„Dzelzceļa transports” (akreditēta līdz 31.12.2012, kuru realizē RTU TMF Dzelzceļa institūts. Šī 
programma ir vislīdzīgākā un tā nodrošina inženierzinātņu maģistra grādu).   

Salīdzināšanai ar ārzemju studiju programmām ir izvēlētas University in Ljubljana (ULJ, Slovēnija) 
(http://www.uni-lj.si), University of Linköping (ULN, Zviedrija) (http://www.liu.se) un 
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (http://www.fhtw-berlin.de) (FHTW, Vācija).  

Programmām „Transporta sistēmu inženierija” un „Automobiļu transports” ir kopīga struktūra, kas 
iekļauj: 

• obligātās izvēles priekšmetus (15 KP apjomā); 
• brīvas izvēles priekšmetus (4 KP apjomā); 
• pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetus (4 KP apjomā); 
• praksi (6 KP apjomā); 
• valsts pārbaudījumus (maģistra darbu ar projekta daļu - 20 KP apjomā). 
Studiju programmām „Dzelzceļa transports” un „Transporta sistēmu inženierija” ir sekojoši kopīgie 

bloki: 
• Loģistika un transporta sistēmas  
• Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas 
• Transporta līdzekļu tehniskā apkalpošana 
Bez tam studiju programma „Transporta sistēmu inženierija” ietver sekojošus priekšmetu blokus, 

kas nav reprezentēti programmā „Dzelzceļa transports": 
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• Multimodālie pārvadājumi 
• Vadības datorizētas sistēmas transportā  
• Transporta procesu un transporta plūsmu analīze un optimizācija 
• Kvalitātes sistēmu metodoloģija 
• Transporta līdzekļu optimālā projektēšana un izmēģināšana 
• Transportmašīnu un to elementu datorizētā projektēšana 
Ljubljanas universitātē par līdzīgu var uzskatīt studiju programmu „Satiksmes disciplīnas”, kuru 

realizē Jūras un Transporta Fakultāte (http://www.fpp-uni-lj.si). Akcents programmā ir virzīts uz 
transporta organizātiriskajiem, tiesiskiem un ekonomiskiem aspektiem.  

Linčopinga universitātes programma saucās „Intelektuālās transporta sistēmas”. Šī ir trīs gadu 
programma. Programmā aspekts ir virzīts uz informācijas sistēmām. 

Tā kā katrā augstskolā ir savs kredītpunktu traktējums, kā arī dažādi inženieru apmācības ilgumi, 
salīdzinājums iespējams tikai pa priekšmetu blokiem – procentuāli. 

Kā priekšmetu bloki tika izvēlēti tie, kas minēti profesijas standartā un raksturo nozares 
priekšmetus. 

Studiju programmu salīdzināšana dota tabulā.  
 

RTU studiju programmu «Transporta sistēmu inženierija»  salīdzinājums ar  
University in Ljubljana (ULJ, Slovēnija), University of Linköping (ULN, Zviedrija), 

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (FHTW, Vācija) un  
RTU „Dzelzceļa transports” (RAIL) programmām. 

Priekšmeta nosaukums 
(RTU programmā) 

Augstskolas 

RTU ULJ ULN FHTW RAIL 
1 2 3 4 5 6 

 Loģistika un transporta 
sistēmas 

3 KP (11%) 15% 10% 18% 11% 

 Vadības datorizētas sistēmas 
transportā 

3 KP(11%) 10% 15% 10% 16% 

 Transporta procesu 
optimizācijas metodes 

4 KP(15%) 18% 10% 7% 17% 

 Zinātnisko pētījumu pamati 2 KP(7%) -- 10% -- - 
 Transporta līdzekļu remonta 

modernās tehnoloģijas 
3 KP(11%) 8% 8% 12% 20% 

 Kvalitātes sistēmu 
metodoloģija 

2 KP(8%) 9% 9% 11% - 

 Kravu uzglabāšanas un 
apkalpošanas sistēmas 

3 KP(11%) 8% 8% 15% 20% 

 Transporta tehniskās apkopes 
procesu vadība 

3 KP(11%) 12% 18% 12% 16% 

 Transportmašīnu elementu un 
speciālo iekārtu datorizētā 
projektēšana 

4 KP(15%) 20% 12% 15% - 

Kopā: 27 KP 
(100%) 

100% 100% 100% 100% 

 
Redzams, ka atšķirības starp minēto  augstskolu programmām ir neliels, kas izskaidrojams ar katras 

augstskolas apmācības specifiku. 
Līdz ar to varam secināt, ka Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās studiju programmas 

transporta sistēmu inženierijā būtiski neatšķiras no Eiropas valstu tehnisko augstskolu programmām. 
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7.8.5. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 
vai pētniecisko darbu ārvalstīs 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana notiek gan vietējos uzņēmumos un valsts 

iestādēs, gan ārvalstu augstskolās, pētnieciskās iestādēs un uzņēmumos. 
     Piemēram, profesors A.Urbahs stažējās: 

- Berlīnes Tehniskajā  Universitātē  Aviācijas un kosmonautikas institūtā (Vācijā)  
(zinātniskais darbs, lekciju lasīšana aviācijas dzinēju diagnostikas jomā); 

- Darmštates Tehniskā Universitātē  (Vācijā) (zinātniskais darbs, lekciju lasīšana „Jonu - 
plazmas pārklājumu izstrādes modernās tehnoloģijas”, 2004.-2007.g.) ; 

Profesors S.Doroško  stažējās Columbijā (Bogotā, Universidad de San Buenaventura) (2000.-
2007.g.g). 

Profesors A.Urbahs ir starptautiskā projekta HISAC (Environmentally Friendly High Speed 
Aircraft), projekta koordinator - Dassault Aviation. (2006 -  2009.g.g.) izpilditājs.   

Profesors A.Urbahs un lektors V.Feofanovs  piedalījās “Phare-funded Vocational Training Centres” 
projektā “Road Transport “ (saņēma sertifikātu “Certificate of Professional Competence for 
International Road Freight Transport”).  

Assistents U. Gravītīs piedalījas kursā „Theory and practics of samples preparation for the analysis 
of images” (40. pielikums). 

7.8.6. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 
2006.- 2008.g.g. laika posmā RTU TTI  stradā divi ārvalstu vieslektori: 

o Dr.hab.sc.eng., profesors  Andrejs Šaņavskij (Maskavas  aviācijas  universitāte) 
(zinātniskais darbs, lekciju kursu „Aviācijas transporta drošība”  lasišana studentiem un 
doktorantiem); 

o Dr.sc.eng., profesors  Knut Wilhelm (Berlīnes Tehniskajā  Universitāte,   Aviācijas un 
kosmonautikas institūts (Vācijā)  (zinātniskais darbs, lekciju lasīšana studentiem un 
doktorantiem aviācijas dzinēju diagnostikas jomā).  

 

7.8.7. Studējošie, kas studējuši ārvalstu apmaiņas programmu ietvaros 
 

Sekojošie programmas studenti piedalījās ERASMUS programmā un apmeklēja sekojošās 
universitātes: 

• Dmitrijs Voronins - Study ( full time)- Institute of Technology Exchange Programme: 
ERASMUS Institute of Technology, Linköpings University,  Sweden (11.01.2007.-
12.06.2007); 

• Dmitrijs Zaharovs - Study ( full time)- Institute of Technology Exchange Programme: 
ERASMUS Institute of Technology, Linköpings University,  Sweden (11.01.2007.-
12.06.2007); 

• Pavels Matvejevs - Study ( full time)- Institute of Technology Exchange Programme: 
ERASMUS Institute of Technology, Linköpings University,  Sweden (11.01.2007.-
12.06.2007); 

7.8.8. Ārvalstu studējušo skaits programmā 
 

2007./08. mācību gadā ārzemju studentiem un Erasmus programmas studentiem tika pasniegts 
sekojošais priekšmets: 

• Transporta plūsmu analīze un prognozēšana (prof. A. Andronovs). 
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Kopējais studējošo skaits šajā priekšmetā bija 5. 
 

 
  

8. PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID ANALĪZE 
 
Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūta un studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” 

SVID analīzes rezultāti ir attēloti tabulā. 
 

Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūta un studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” 
SVID analīze 

Stiprās puses  Vājās puses  
• Programmas atbilstība Latvijas 

tautsaimniecības attīstības prioritārām 
nozarēm; 

• Liela programmas popularitāte;  
• Liels uzņemšanas konkurss programmas 

1.kursā (lielākais fakultātē), līdz ar to 
arvien augstāks reflektantu sagatavošanas 
līmenis; 

• Liels programmas absolventu pieprasījums 
darba tirgū;  

• Kvalificēts akadēmiskais personāls; 
• Akadēmiskām personālam ir augstāks 

potenciāls zinātniskiem pētījumiem un 
rūpnieciskai sadarbībai; 

• Programmas saturs balstās uz starptautisko 
pieredzi; 

• Programmas atbilstība profesijas 
standartam; 

• Draudzīgas attiecības ar studentiem, līdz ar 
to augstāka studentu motivācija mācību 
procesā; 

• Uzņēmumu un rūpniecisko asociāciju 
piesaistīšana programmas realizācijā; 

• ES struktūrfondu un citu projektu 
finansējums studiju programmas materiāli 
tehniskās bāzes modernizācijai. 

 

• Salīdzinoši mazs starptautisko projektu 
skaits transporta jomā; 

• Speciāli aprīkoto auditoriju trūkums; 
• Jaunākas literatūras un žurnālu trūkums; 
 
 

Iespējas Draudi 
• Iespējams tālāks finansējums programmas 

attīstībai no ES struktūrfondiem, kā arī citu 
programmu un projektu finansējums; 

• Piedalīšanās starptautiskajos projektos;  
• Apmaiņa ar ārvalstu studentiem 

programmas ietvaros;   
• Akadēmiskā personāla atjaunošanas un 

attīstības problēmas risinājums, iesaistot 
akadēmiskā darbā  doktorantus un atbalstot 
tos; 

• Mācību priekšmetu strukturizācija 

• Zems tehniskās izglītības prestižs Latvijā; 
• Speciālistu trūkums, kas spētu pastāvīgi 

attīstīties un pielāgoties straujai attīstībai 
transporta koncepcijās un tehnoloģijās; 

• Labāko speciālistu iekšējā un ārējā 
migrācija uz daudz augstāk 
apmaksājamiem amatiem ražošanā; 

• Programmas finansēšanas samazināšana 
(ārējie apstākļi) līdz līmenim, kurā 
programmas pilnvērtīga realizācija kļūs 
neiespējama; 
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programmas satura integrācijas ceļā; 
• Novecoto laboratorijas iekārtu aizstāšana 

un atjaunošana Transporta sistēmu 
inženierijas programmas vajadzībām; 

• Jaunāko grāmatu un žurnālu iegāde dažādu 
projektu ietvaros;  

• Jaunā aprīkojuma un programmatūras 
iegāde dažādu projektu ietvaros;  

• Ārzemju studentu uzņemšana programmā;  
• Studiju programmas jauno specializācijas 

virzienu ieviešana;  
• Ārzemju vieslektoru iesaistīšana lekciju  un 

specializēto kursu lasīšanā.   

• Konkurence ar privātām augstskolām, kas 
piedāvā „atvieglotas” studiju programmas 
transporta jomā; 

• Dažiem studentiem ir nepietiekošas 
priekšzināšanas atsevišķos mācību 
priekšmetos pēc vidusskolas; 

• Daudzi studenti apvieno studijas ar darbu. 

 
Institūta un programmas SVID analīze liecina par labiem apstākļiem programmas īstenošanai, kā arī 
par turpmākās attīstības iespējām. 
 
 
 
9. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

 
Visās transporta jomās pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu 

tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Minētās nozares attīstība ietilpst vienā no Eiropas 
Savienības dalībvalstu prioritāriem attīstības virzieniem. 

Šīs problēmas atrisinājums ir ilglaicīgs tehnoloģiski ietilpīgs process, kas paredz ievērojamu augsti 
kvalificētu cilvēku resursu piesaisti. Šajā sakarā attīstības plāna mērķis ir esošās tehnoloģiski ietilpīgas 
studiju programmas ”Transporta sistēmu inženierija” uzlabošana līdz pilnīgai atbilstībai ES vienotā 
programmdokumenta (VPD) 3.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”  2. 
pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” prasībām. 

Novērtējot studiju programmas stiprās un vājās puses, kā arī ņemot vērā studiju programmas 
attīstības galvenos virzienus, ir izstrādāts attīstības plāns (sk.9.1.tabulu). 

9.1. tabula 
Studiju programmas “Transporta sistēmu inženierija” attīstības plāns 

 
Npk. Pasākums Izpildes termiņš Atbildīgais 

1. 
Turpināt pamatdarbā strādājošā akadēmiskā 
personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, t.sk. 
arī ārzemēs  

pastāvīgi 
 

TTI 
administrācija 

2. Turpināt darbu, lai mācību procesā iesaistītu 
pasniedzējus – praktiķus . 

pastāvīgi 
 

TTI 
administrācija 

3. Turpināt darbu, lai mācību procesā iesaistītu 
pasniedzējus – vieslektorus . 

pastāvīgi 
 

TTI 
administrācija 

4. 

Turpināt speciālas mācību metodiskās 
literatūras izdošanas darbu kā latviešu, tā arī 
svešvalodās (monogrāfijas, grāmatas, mācību 
līdzekļi, metodiskie norādījumi laboratorijas 
darbu un praktisko nodarbību veikšanai);   

pastāvīgi 
 

Akadēmiskais 
personāls  

5. 

Nodrošināt plaša lasītāju loka piekļūšanu 
tipogrāfijā iespiestajai speciālajai literatūrai, 
izvietojot to bibliotēku tīklā, t.sk. pieejamu 
elektroniskā formātā starpbibliotēku 
informācijas apmaiņas ietvaros. 

pastāvīgi 
 

Akadēmiskais 
personāls  
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6. 
Paplašināt un pilnveidot esošo bibliotēkas 
fondu ar specializētu literatūru, t.sk. no citām 
augstskolām. 

pastāvīgi 
 

Zinātniskā 
bibliotēka, 
katedras 

7. Atjaunot speciālus reklāmas materiālus par 
studiju iespējām. 01.03.2009. TTI 

administrācija 

8. 
Veikt darba devēju aptaujas, lai noskaidrotu 
studiju procesa kvalitāti un atbilstību darba 
devēja vajadzībām. 

Katru gadu līdz 
01.04. 

TTI 
administrācija 

9. 

Pilnveidot  
materiāli tehnisko bāzi: 

• esošo iekārtu tehniskā 
modernizācija;  

• jauno mūsdienīgo iekārtu iegāde, 
kas ļautu mācību procesā ieviest 
jaunas inovatīvas tehnoloģijas un 
metodes; 

• jaunas programmatūras iegāde. 

pastāvīgi 
 

TTI 
administrācija 

10. Izveidot un iekārtot specializēto 
„Transportmašīnu remonta” auditoriju  Līdz  30.06.2010 

TTI 
administrācija, 

katedras 

11. Izveidot un iekārtot specializēto 
„Transportmašīnu diagnostikas” laboratoriju Līdz  30.06.2011 

TTI 
administrācija, 

katedras 

12. 
Izveidot un iekārtot specializēto „Kravu 
celšanas un transportēšanas tehnikas” 
auditoriju   

Līdz  30.06.2012 
TTI 

administrācija, 
katedras 

13. 

Datorklašu programmatūras nodrošinājuma 
modernizācija tehnoloģiski ietilpīgu moduļu 
realizācijai „CAD/CAM/CAE tehnoloģijas 
transportmašīnbūvē” un „Informācijas 
tehnoloģijas un datorvadība transporta 
sistēmās”. 

pastāvīgi 
 

TTI 
administrācija, 

katedras 

14. 

Regulāri atjaunot un publicēt studiju 
materiālus (mācību priekšmetu programmas, 
lekciju konspektus, kursa projektu 
izstrādāšanas metodiskos norādījumus, 
praktisko nodarbību palīgmateriālus u.c.) 

 
pastāvīgi 

 

Akadēmiskais 
personāls  

 

15. 
Izstrādāt projektus plašākai IT ieviešanai 
mācību procesā 

 
pastāvīgi 

 

Akadēmiskais 
personāls  

 

16. 

Paaugstināt studiju kvalitāti, padziļinot studiju 
programmas sasaisti ar esošo uzņēmumu 
praktisko darbību 

pastāvīgi 
 

Programmas 
direktors, 

Akadēmiskais 
personāls 

17. 
Veikt katra priekšmeta noslēgumā studējošo 
anketēšanu, lai uzlabotu studiju procesa 
kvalitāti 

pastāvīgi 
 

Programmas 
direktors 

 

18.  

Veikt regulāras studentu, darba devēju un 
absolventu aptaujas; apkopot aptauju 
rezultātus, analizēt tos un izmantot studiju 
procesa tālākā pilnveidošanā 

pastāvīgi 
 

Programmas 
direktors, 

Akadēmiskais 
personāls 
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19 Veicināt doktorantu iesaistīšanos studiju 
procesā 

pastāvīgi 
 

Programmas 
direktors 

20. 
Aktivizēt vēl aktīvāku potenciālo darba devēju 
dalību studiju procesa organizēšanā, 
realizēšanā un pilnveidošanā 

pastāvīgi 
 

Programmas 
direktors 

21. Veikt studiju programmas pašnovērtējumu. katru gadu Programmas 
direktors 

 
Attīstības plāns ietver arī studentu skaitu  pieaugumu un ārzemju studentu piesaistīšanu no 

Rietumiem un Austrumiem, esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu kadru 
sagatavošanu. 

Analizējot iepriekšējos gados sagatavoto speciālistu skaitu Transporta studiju programmas 
ietvaros, kā arī ievērojot transporta nozares attīstības tendences, varam plānot sekojošu studiju 
programmas attīstību – speciālistu izlaidumu pa gadiem: 2009.g. - 35;  2010.g. – 40; 2011.g. - 45;  
2012.g. – 50, 2013.g. – 55; 2014.g. – 60. 

Redzams, ka Transporta sistēmu inženierijas studiju programmas beidzēju skaits stabilizējas ap 
skaitli  50 un tuvākos gados tas nedaudz pieaugs. 

 
 
10. NOSLĒGUMS 

 
Profesionālās bakalaura studiju programmas ”Transporta sistēmu inženierija”  akreditācijas  

pašnovērtējuma ziņojuma rezultātā var atzīmēt sekojošo: 
 

1. Programmai ir visa nepieciešamā mācību dokumentācija studiju organizēšanai. Tā 
nodrošina profesionālā bakalaura grādu transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu 
inženiera kvalifikāciju iegūšanu. 

 
2. Programmas studiju organizācija un vadība atbilst vispārpieņemtiem principiem un 

Rīgas tehniskās Universitātes normatīviem dokumentiem: 
- studiju programmas ir izstrādātas, pieņemtas un apstiprinātas saskaņā ar RTU Senāta 

noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus; 
- programmas izpildē piedalās lielākās RTU struktūrvienības; 
- studentiem ir iespējas veikt priekšmetu izvēli un iegūt papildus izglītību 

humanitārās, sociālās, dabas un tehnikas zinātnēs. 
 
3. Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas ”Transporta sistēmu 

inženierija” tiek realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS0253 izvirzītajām prasībām. 
 

4. Studiju programmas likvidācijas gadījumā studentiem ir iespēja pabeigt apmācību 
Latvijas Jūras akadēmijā vai vienā no RTU TMF transporta profila programmām, kas 
tāpat ietilpst „Mašīnzinības un transports” nozarē. 

 
5. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir ar augstu zinātnisku kvalifikāciju un 

darba pieredzi. Programmas pasniedzēju pamatdarba vieta ir RTU. Pasniedzēji veic 
nozīmīgu grantu un citu starptautisku līgumdarbu izpildi. 

 
6. Programmai ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs. Veikts studiju 

programmu salīdzinājums ar trīs Eiropas valstu attiecīgajām programmām. Iegūta 
principiāla programmu atbilstība. Tās atbilst arī daudzveidīgajam darba piedāvājuma 
tirgum Latvijā. 

 
7. Materiāli - tehniskā bāze programmas apgūšanai ir pietiekoša. Ir laboratorijas, kas jau 

patreiz atbilst Eiropas valstu labāko augstskolu prasībām, piemēram 
transportmašīnbūves vakuumtehnoloģiju  laboratorija. Apmācību procesā tiek 
izmantotas daudzas transporta sistēmu laboratorijas ierīces un programmatūra, kas ir 
unikālas Latvijā. Dažādas iekārtas un programmatūra iegādātas ERAF ”Rīgas Tehniskās 
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Universitātes inženierzinātņu pētniecības centru aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta 
projekts”  un Eiropas sociāla fonda atbalstu projekta „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un 
materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” 
ietvaros. 

 
8. Programma ir nodrošināta ar nepieciešamajiem normatīvajiem dokumentiem, kuri regulē 

studentu prakses organizāciju uzņēmumos. Veikts studiju programmu prakšu plānojums 
un uzrādītas galvenās prakšu vietas.  

 
9. Studiju programma atradīs plašu pielietojumu un tiks pieprasīta Latvijas augstākās 

izglītības sistēmā. Programmas patstāvīgā dzīvotspēja, vispirms, bāzējas uz 
nepieciešamību un svarīgumu inženieru sagatavošanā tehnoloģiski ietilpīgā, viena no 
prioratīviem un patstāvīgi attīstošajā, transporta nozarē. Nepieciešamību patstāvīgi 
pilnveidot doto nozari nosaka valsts  ekonomiskās un politiskās intereses, kuras fiksētas 
veselā rindā valsts nacionālo attīstības programmu ES ietvaros. 

 
10. Programmai ir skaidra attīstības perspektīva un tā ieņem noteiktu vietu Latvijai 

vajadzīgu jauno speciālistu sagatavošanā transportā. Tālāka programmas kvalitatīva 
attīstība paredzēts realizēt virknē ESF projektu rāmjos, kuri ir pārstāvēti 
Transportmašīnu tehnoloģiju institūta  konkursos: 

 
- ESF 3.2.7.2.  aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības 

iestādēs”;  
- ESF 3.2.3.2. aktivitātē „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs”; 
- ESF 3.2.6.3. aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 

augstākās izglītības studentiem”. 
 
Programmas "Transporta sistēmu inženierija" vājās puses: 
 

- studenti nav pietiekami nodrošināti ar jaunāko mācību literatūru, it sevišķi latviešu un angļu 
valodā (tomēr galvenie speciālie mācību priekšmeti ir nodrošināti); 

- daudzi studenti, nepietiekamā materiālā nodrošinājuma spiesti, apvieno studijas ar darbu, 
kas samazina sekmības rādītājus; 

- nepietiekami izmantotas ciparu komunikācijas tehnoloģijas mācību materiālu 
nodrošināšanā; 

- programmas veidotājiem ir labi kontakti ar zinātniekiem un pasniedzējiem daudzās 
universitātēs un pētniecības centros, tomēr vieslektoru aktivitāšu līmenis šajā sfērā ir 
nosacīti zems; 

- nosacīti maz starptautisko projektu un starptautiskās sadarbības salīdzinot ar ES 
starptautisko transporta sistēmu mērogu; 

- institūtam trūksts specializēto auditoriju; 
- mācību programma pēc satura un apmācības iespējām atbilst līdzīgām programmām 

ārzemju universitātēs, tomēr apmācībai Latvijā dotajā programmā netiek piesaistīti ārzemju 
studenti; 

- labāko speciālistu iekšējā un ārējā migrācija uz daudz augstāk apmaksātiem amatiem 
ražošanā. 

 
Pašnovērtējuma ziņojums apspriests un apstiprināts TTI Padomes  sēdē 2008. gada __ 22. 

septembrī. 
 

 
 
Programmas direktors,  
RTU profesors                                                        

 
                                                     A.Urbahs 



 
 

 
 

RĪGAS  TEHNISKĀ  UNIVERSITĀTE 
 
 
 
 

Maģistra profesionālās augstākās izglītības programmas 
 

 

TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA 
 

(TRANSPORT SYSTEMS ENGINEERING) 
 

akreditācijas pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi 
 
 

Studiju programmas kods: 46525 
  
Studiju programmas 
īstenošanas ilgums un apjoms: 
 

studiju apjoms ir  80 
kredītpunkti, studiju ilgums ir 
2,0 gadi pilna un 2,5 gadi 
nepilna laika studijām 

  
Prasības studiju programmas 
apguvei: 

1/ 2.līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība mašīnzinātņu 
vai transporta nozarē, kas 
iegūta pēc vismaz četrgadīgām 
studijām vai tai pielīdzināma 
izglītība;  
2/ akadēmiskā pamatizglītība 
mašīnzinātņu vai transporta 
nozarē, izpildot papildprasības 
5.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai. 

  
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija: 

1/ maģistra profesionālais grāds 
transportsistēmu inženierijā; 
2/ maģistra profesionālais grāds 
transportsistēmu inženierijā  un 
transportsistēmu  inženiera 
profesionālā kvalifikācija. 

 
Rīga – 2008 
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1. pielikums  
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IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

 
 
 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
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   04.05.2000.                                Nr.3341000709                           Rīga   
 
 
 
 
 

Izdota 
 
 

Rīgas Tehniskajai universitātei 
 

Rīgā, Kaļķu ielā 1 
 
 
 
 
 

Valsts sekretārs                                                            G.Tomsons 
 
 
 
 



3 
 

2. pielikums  
 
 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 Transporta un mašīnzinību fakultāte 
Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

 Studiju progr. Apstiprināta RTU Senāta sēdē 2004.g. 26.janvārī, 
prot. Nr. 483. 
Izmaiņas apstiprinātas ar: 
1/ RTU Sen.2005.g. 26.septembra lēmumu, prot.Nr.498 
2/ RTU Sen.2006.g. 30.oktobra lēm., prot.Nr. 508 
3/ RTU Sen.2008.g. 31.marta lēmumu, prot.Nr. 521. 

 Mācību prorektors ............................. U.Sukovskis 
„ ....” ......................................... 2008.g.      

 
STUDIJU PROGRAMMA 

 
Programmas nosaukums: Transporta sistēmu inženierija 

Transport Systems Engineering  
Инженерия транспортных систем 

Studiju līmenis: Maģistra profesionālās studijas 

Izglītības klasifikācijas kods: 46525  

Nominālais studiju ilgums: 2 gadi  

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti (KP) 

Iepriekšējā izglītība: 1/ 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība mašīnzinātņu vai transporta 
nozarē, kas iegūta pēc vismaz četrgadīgām studijām vai tai pielīdzināma 
izglītība;  
2/ akadēmiskā pamatizglītība mašīnzinātņu vai transporta nozarē, izpildot 
papildprasības 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

Iegūstamais grāds/kvalifikācija: 1/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā 
2/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā un 
transportsistēmu inženiera kvalifikācija  

Programma akreditēta: 21.06.2006. – 31.12.2008.;  akr.lapa Nr.023-1022 

Programmas direktors: prof. A.Urbahs 
 

Studiju programmas šifrs MGL0 
Uzņemšana ar 2004./2005. m.g. 

 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 35 KP  

1. Loģistika un transporta sistēmas   3 KP 

2. Transporta procesu optimizācijas metodes   4 KP 

3. Vadības datorizētās sistēmas transportā   2 KP 

4. Kvalitātes sistēmu metodoloģija   2 KP 

5. Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas   3 KP 

6. Transporta tehniskās apkopes procesu vadība   3 KP 

7. Zinātnisko pētījumu pamati   2 KP 

8. Multimodālie un intermodālie pārvadājumi   4 KP 

9. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas   3 KP 

10. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģinājumi   4 KP 

11. Nesagraujošās kontroles metodes   2 KP 
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12. Transporta plūsmu teorija  3 KP  

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  

1. Specializējošie priekšmeti 11 KP  

 Loģistikas un transporta sistēmu specializēš. virzienā  11 KP  

1.1. Transporta sistēmu funkcionēšana   4 KP 

1.2. Transporta plūsmu teorija   3 KP 

1.3. Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi transportā   2 KP 

1.4. Transporta pieprasījuma modelēšana   2 KP 

1.5. Loģistikas sistēmas transportā   2 KP 

1.6. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss)   3 KP 

1.7. Inženieruzdevumu risināšanas datormetodes   4 KP 

1.8. Statistisko datu datorapstrādes metodes   4 KP 

1.9. Cauruļvadu transports   4 KP 

1.10. Transporta apdrošināšana   2 KP 

1.11. Transporta uzraudzība   2 KP 

1.12. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās   3 KP 

1.13. Autotransports   4 KP 

1.14. Jūras transports   3 KP 

1.15. Dzelzceļa transports   4 KP 

1.16. Aviācijas transports   4 KP 

 Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas specializēš. 
virzienā 

 11 KP  

1.1. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģisko procesu mehanizācija   2 KP 

1.2. Transportlīdzekļu konstrukciju bojājumi   3 KP 

1.3. Transportmašīnu konstrukciju bojājumu diagnostika un sagrūšanas 
prognozēšana  

  3 KP 

1.4. Transportlīdzekļu tunings   3 KP 

1.5. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā   2 KP 

1.6. Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē   3 KP 

1.7. Mašīnu projektēšana un konstruēšana AutoCAD vidē    4 KP 

1.8. Detaļu ilgizturības palielināšana ar plastisko deformāciju   2 KP 

1.9. Eksperimentālās metodes mehānikā   2 KP 

1.10. Transporta līdzekļu ražošanas tehnoloģija    3 KP 

1.11. Konstruēšanas teorija   3 KP 

1.12. Transporta līdzekļu konstrukcijas un iekšējā dempferēšana    2 KP 

1.13. Transporta līdzekļu dinamiska reakcija un gaitas laidenums (speckurss)   2 KP 

2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti  4 KP  

2.1. Pedagoģija /maģistriem/   2 KP 

2.2. Psiholoģija /maģistriem/   2 KP 
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2.3. Saskarsmes psiholoģija   2 KP 

2.4. Prezentācijas prasme    2 KP 

C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 4 KP  

D. PRAKSE 6 KP  

1. Prakse   6 KP 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP   

1. Maģistra darbs   20 KP 

  Kopā: 80 KP  
 
Programma akceptēta Transporta un mašīnzinību fakultātes Direktoru padomes 2003.gada 27. 
novembra sēdē, prot. Nr.165. Parakstījis TMF domes priekšsēdētājs G.Liberts. 
Programma ar izmaiņām akceptēta 2008.gada .... aprīlī. 
Priekšsēdētājs     profesors Ē.Geriņš 
  
Programma izvērtēta Transportsistēmu inženierijas nozares studiju programmu komisijas sēdē 2003. 
gada 20. novembrī. 
Programma ar izmaiņām akceptēta 2008.gada ... aprīlī 
Priekšsēdētājs     profesors A.Urbahs 
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3. pielikums  
 

RĪGAS TEHNISKĀ 
UNIVERSITĀTE 

RIGA TECHNICAL 
UNIVERSITY 

TECHNISCHE UNIVERSITAT 
RIGA 

РИЖСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Latvija, LV-1658, Rīga, Kaļķu 1 
Talr.: 7089300, Fax: 782 00 94 

e-mail: rtu@adm.rtu.lv 

1, Kalku Str., LV-1658, Riga, LATVIA 
Phone: +371 7089300, Fax: +371 782 00 94 

e-mail: rtu@adm.rtu.lv 

 
 

IZRAKSTS 
 

no RTU 2004. gada 26. janvāra Senāta sēdes protokola Nr.483 
 

Klausījās:  Par maģistra profesionālo studiju programmas "Transporta sistēmu 
inženierija" ar šifru MGLO apstiprināšanu. 

 
 

 
Ziņo: Studiju daļas vadītājs P.Sliede 
 
 
 
 
Nolēma: Apstiprināt maģistra profesionālo studiju programmu "Transporta sistēmu 
inženierija" ar šifru MGLO. 
 
 
 
Izraksts no Senāta sēdes protokola Nr.483 pareizs. 
 
 
 
Senāta zinātniskā sekretāre                                            R.Kleine 
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4. pielikums  
 

 
SENĀTA LĒMUMS 

 
no RTU 2005. gada 26. septembra Senāta sēdes (protokols Nr.498) 

 
Par izmaiņām maģistra profesionālo studiju programmā 

“Transporta sistēmu inženierija” 
 

 Apstiprināt šādas izmaiņas maģistra profesionālo studiju programmā “Transporta sistēmu 
inženierija MGL0”: 
1. Iepriekšējās izglītības nosacījumus izteikt precizētā redakcijā: 
 A/ 2. līmeņa profesionālā augstākā pamatizglītība mašīnzinātņu vai transporta nozarē, kas 
iegūta pēc vismaz četrgadīgām studijām vai tai pielīdzināma izglītība; 
 B/  akadēmiskā pamatizglītība mašīnzinātņu vai transporta nozarē, izpildot papildprasības 5. 
līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, ko nosaka , pamatojoties uz apgūtās un bakalaura 
profesionālo studiju programmas “Transporta sistēmu inženierija – MCL0” prasību salīdzinājuma.  
 
2. Iegūstamo grādu un kvalifikāciju izteikt papildinātā redakcijā: 
 A/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā; 

B/ maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā  un transportsistēmu  inženiera 
profesionālā kvalifikācija. 

 
 
Senāta priekšsēdētājs                                             M.Knite 
 
 
Gatavo:R.Kleine 
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SENĀTA LĒMUMS 
no RTU 2006. gada 30. oktobra Senāta sēdes (protokols Nr.508) 

  
Par izmaiņām profesionālo studiju programmās “Transporta sistēmu inženierija” 

  
Lai izpildītu IZM Akreditācijas komisijas rekomendācijas, profesionālo studiju programmās 
„Transporta sistēmu inženierija” izdarīt šādas izmaiņas: 
Bakalaura profesionālo studiju programmā (šifrs MCL0) 
1. Obligāto studiju priekšmetu „Transportmašīnu konstrukciju datoranalīze un aprēķins – 2 KP” 
(A.3.sadaļa) aizstāt ar priekšmetu „Loģistikas informācijas tehnoloģijas – 2 KP”; 
2. No obligātās izvēles specializēšanās priekšmetu saraksta (B.1.sadaļa) izslēgt: 
- no specializēšanās virziena „Loģistika un transporta sistēmas” saraksta 
  
Dzelzceļa transporta loģistika 2 KP 
Starpniekdarbības loģistika (inž.) 2 KP 
Projektu vadīšana 4 KP 
Vadības organizācija uzņēmumā 2 KP 
Autotransporta uzņēmumi 2 KP 
Dzelzceļa stacijas un mezgli 2 KP 
  
- no specializēšanās virziena „Transportmašīnu ekspluatācija un remonta tehnoloģijas” saraksta. 
  
Automobiļu izmēģinājumi 2 KP 
Produktvada hidraulika 3 KP 
Hidromehānika 4 KP 
  
Maģistra profesionālo studiju programmā (šifrs MGL0) 
1. Obligāto (A daļa) studiju priekšmetu „Transportmašīnu elementu un speciālo iekārtu datorizētā 
projektēšana – 4 KP” aizstāt ar priekšmetu „Multimodālie un intermodālie pārvadājumi – 4 KP”; 
2. Mainīt apgūstamo obligātās izvēles priekšmetu apjomu no 18 KP uz 17 KP un specializējošo 
priekšmetu apjomu – no 14 KP uz 13 KP. 
3. Mainīt studiju programmas kopapjomu no 81 KP uz 80 KP. 
  
Senāta priekšsēdētājas vietnieks M.Dobelis 
  
Gatavo: R.Kleine 
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SENĀTA LĒMUMS 

no RTU 2008. gada 31. marta Senāta sēdes (protokols Nr.521) 
Par izmaiņām profesionālajās studiju programmās 

“Transporta sistēmu inženierija” 
  

Lai izpildītu IZM Akreditācijas komisijas ieteikumus un RTU Senāta 2007.g.29. janvāra sēdes lēmumu 
„Par precizējumiem profesionālo studiju programmu struktūrā” prasības, izdarīt šādas izmaiņas 
profesionālo studiju programmās “Transporta sistēmu inženierija”: 
  
1.      Bakalaura profesionālo studiju programmā „Transporta sistēmu inženierija - MCLO ” : 
1.1. Iekļaut obligātās daļas A.3 sadaļā šādus studiju projektus un studiju priekšmetu: 
-         Transporta loģistika (studiju projekts) - 2KP; 
-         Transporta procesu datormodelēšana (studiju projekts) - 2KP; 
-         Transporta terminālu uzbūve (studiju projekts) - 2KP; 
-         Transporta līdzekļu remonts - 3KP. 
1.2. Pārcelt uz obligātās daļas A.3 sadaļu no obligātās izvēles B.1 sadaļas šādus studiju priekšmetus: 
-         Transportmašīnu materiāli - 3KP; 
-         Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums - 2KP. 
1.3. Pārcelt no obligātās daļas A.3 sadaļas uz obligātās izvēles B.1 sadaļu šādus studiju priekšmetus: 
 „Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         Transporta satiksmes drošība - 3KP; 
-         Kravu ekspedīcija   - 3KP; 
-         Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība   - 2KP; 
               „Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas” specializēšanās virzienā:   
-         Transportmašīnu ražošanas pamati   - 3KP; 
-         Standartizācija un savstarpējas apmaināmības pamati    - 3KP.  
1.4. Mainīt apjomus šādiem obligātās daļas studiju priekšmetiem: 
-         A.3.7. Transporta procesu datormodelēšan) - no 3KP uz 2KP; 
-         A.3.14. Transporta terminālu uzbūve - no 3KP uz 2KP.  
1.5.   Iekļaut obligātās izvēles B.1 sadaļā šādus studiju priekšmetus: 
„Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         Ģeogrāfiskās informatīvas sistēmas transportā - 2KP; 
-         Datorstatistika transporta sistēmu analīzei - 3KP. 
1.6. Izslēgt no obligātās izvēles B.1 sadaļas šādus studiju priekšmetus: 
 „Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         B.1.13.Objektorientētā programmēšana – 4KP; 
-         B.1.19. Kravas un komercdarba organizācija – 2KP; 
            „Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas” specializēšanās virzienā:  
-         B.1.18. Darbgaldu aprīkojums un instrumenti – 3KP; 
-         B.1.20 Transportlīdzekļu tunings (pamatkurss) – 4KP; 
-         B.1.29. Transportmašīnu konstruēšana – 4KP.  
1.7. Mainīt apjomu šādiem obligātās izvēles B.1 sadaļas studiju priekšmetiem: 
„Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         B.1.9. Vadības datorizētas sistēmas transportā no 4KP uz 3KP; 
-         B.1.12. Modernās datoru lietojumpakotnes no 4KP uz 3KP. 
1.8.    Mainīt obligātās (A) daļas šādu studiju priekšmetu nosaukumu: 
-         A.3.4. Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati (mašīnzīnībās) uz Transporta sistēmu 
funkcionēšanas pamati – 2KP; 
-         A.3.8. Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi uz Darbu mehanizācijas un 
automatizācijas līdzekļi transportā – 2KP.  
1.9.    Aizstāt obligātās (A) daļas priekšmetu: 
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-         A.3.5. Loģistikas transporta nodrošinājums (3KP) ar Transporta loģistika (2KP).  
1.10. Aizstāt obligātās izvēles B.1 sadaļas priekšmetu: 
„Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         Datu bāzes un bankas(4KP) ar Datu bāzes transporta informatīvās sistēmās (3KP). 
1.11.Mainīt obligātās (A) daļas kopējo apjomu no 88KP uz 85KP un A.3 sadaļas apjomu - no 37KP uz 
34 KP. Obligātās izvēles (B) daļas kopējo apjomu mainīt no 28KP uz 31KP un B.1. sadaļas apjomu  - 
no 22KP uz 25KP.  
  
2.      Maģistra profesionālo studiju programmā „Transporta sistēmu inženierija - MGLO ” : 
2.1.   Iekļaut obligātās (A) daļas priekšmetu sarakstā šādu studiju priekšmetu: 
-         Transporta plūsmu teorija – 3 KP.  
2.2. Mainīt apjomu šādam obligātās daļas studiju priekšmetam:  
-         A.3 .Vadības datorizētas sistēmas transportā - no 3KP uz 2KP;  
2.3.   Mainīt apjomu šādiem obligātās izvēles B.1 sadaļas studiju priekšmetiem: 
„Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         B.1.3. Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi transportā no 4KP uz 2KP; 
2.4. Aizstāt obligātās izvēles B.1 sadaļas priekšmetu: 
„Loģistika un transporta sistēmas” specializēšanās virzienā: 
-         Skaitliskās metodes datoriem (5KP) ar Inženieruzdevumu risināšanas datormetodes (4KP). 
2.5. Izslēgt no obligātās izvēles B.1 sadaļas šādus studiju priekšmetus: 
            „Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas” specializēšanās virzienā:  
-         B.1.7. Inovatīvā produkta projektēšana Pro/Engineer vidē – 4KP; 
-         B.1.9. Precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana – 3KP; 
-         B.1.16. Transportmašīnu hidropievads un hidropiedziņa – 3KP. 
2.6. Mainīt obligātās (A) daļas kopējo apjomu no 33KP uz 35KP. Obligātās izvēles (B) daļas kopējo 
apjomu mainīt no 17KP uz 15KP un B.1. sadaļas apjomu  no 13KP uz 11KP.  
2.7. Papildināt studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu ar prasībām attiecībā uz iepriekšējo 
izglītību šādā redakcijā: 
      „Studiju programmā imatrikulējamas personas ar bakalaura profesionālo grādu mašīnzinātņu vai 
transporta nozarē vai tam pielīdzināmu izglītību - ar inženiera profesionālo kvalifikāciju 
mašīnzinātnēs vai transportā, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu vai ar 
inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu mašīnzinātņu vai transporta nozarē. 
      Reflektantiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu mašīnzinātņu  vai transporta nozarē, 
lai vienlaikus ar maģistra profesionālo grādu iegūtu arī transportsistēmu inženiera kvalifikāciju, 
papildus maģistra profesionālo studiju programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības 
vismaz 40 KP kopapjomā, t.sk.: 
1. Profesionālās sagatavošanas priekšmeti                6 KP 
                               1.1. Transporta loģistika (studiju projekts) - 2KP; 
                              1.2. Transporta procesu datormodelēšana - 2KP; 
                             1.3. Transporta terminālu uzbūve- 2KP. 
2. Prakse                                                                             26 KP 
3. Projekta daļa pie maģistra darba                          8 KP  
Senāta priekšsēdētāja M.Jure 
  
Gatavo:R.Kleine 
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5. pielikums  
 

 
SENĀTA  LĒMUMS 

no RTU Senāta 2004. gada 28. jūnija sēdes (protokols Nr.488) 
 

Par papildinājumu uzņemšanai TMF nepilna laika studiju programmu sarakstā 
 

   Pamatojoties uz TMF Direktoru padomes 2004. gada 17. jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.176), 
papildināt uzņemšanai , sākot ar 2004./2005. m.g., izludināto nepilna laika (neklātienes) studiju 
programmu sarakstu: 

1. “Balalaura profesionālo studiju programmas” ar studiju programmām  
       Transporta sistēmu inženierija 
       Visaptverošā kvalitātes vadība 
       Siltumenerģētika un siltumtehnika. 
2. “Maģistra profesionālo studiju programmas” ar studiju programmām  
       Transporta sistēmu inženierija 
       Siltumenerģētika un siltumtehnika. 

 
 
 
Senāta priekšsēdētājs                                                      M.Knite 
 
Gatavo:R.Kleine 
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6. pielikums  
 

SENĀTA  LĒMUMS 
no RTU 2005. gada 12. decembra Senāta sēdes (protokols Nr.500) 

 
Par RTU pārstāvētajām zinātņu un/vai praktiskās darbības nozarēm 

 
Lai nodrošinātu katras RTU pārstāvētās nozares (ar terminu “nozare” šeit apzīmētas zinātnes 

un/vai praktiskās darbības jomas, kurās speciālistu studijas balstās uz identiskām fundamentālo zinātņu 
- fizikas, ķīmijas un tml.- nodaļām un teorētiskām pamatdisciplīnām) studiju programmu satura un 
īstenošanas kvalitatīvu metodisko pārraudzību, studiju programmu komisijas veidojamas tabulā 
nosauktajās nozarēs.Nozaru nosaukumus precizē jaunizveidotās nozaru studiju programmu komisijas. 
 

Nr. 
p.k. 

Nozares 
nosaukums 

Nozarei piesaistītās 
 studiju programmas 

1. Enerģētika un elektrotehnika Enerģētika un elektrotehnika 
Elektrotehnoloģiju datorvadība 

2. Elektronika un 
 telekomunikācijas 

Elektronika 
Telekomunikācijas 
Transporta dat.vad., informācijas un 
elektron.sist. 
Transporta elektronika un telemātika 

3. Datorika Datorsistēmas 
Informācijas tehnoloģija 
Automātika un datortehnika 

4. Mehānika un mašīnbūve Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 
Ražošanas tehnoloģija 
Mašīnu un aparātu būvniecība 
Mehatronika 
Ražošanas inženierzinības un vadība 

5. Mašīnzinības un transports Transports 
Automobiļu transports 
Dzelzsceļa transports 
Aviācijas transports 
Transporta sistēmu inženierija 

6. Medicīnas inženierija Medicīnas inženierija un fizika 
7. Siltumtehnika Siltumenerģētika un siltumtehnika 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
8. Materiālzinātne Materiālzinātne 
9. Ķīmija un ķīmiskā ražošana Ķīmija 

Ķīmijas tehnoloģija 
10. Tekstīliju un apģērbu ražošana Tekstila un apģērbu tehnoloģija 
11. Amatniecība Materiālu tehnoloģija un dizains 
12. Arhitektūra un pilsētu plānošana Arhitektūra 
13. Būvniecība un civilā celtniecība Būvzinātne 

Būvniecība 
Transportbūves 

14. Ģeodēzija un kartogrāfija Ģeodēzija un kartogrāfija 
  15. Vadība un administrēšana Vadībzinātne 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Ekonomika 
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Cilvēku resursu vadīšana 
Uzņēmējdarbības loģistika 
Muitas un nodokļu administrēšana 
Nekustamā īpašuma pārvaldība 
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana 
Inovācijas un uzņēmējdarbība 

16.  Kvalitātes vadība Visaptverošā kvalitātes vadība 
17. Valodu studijas Tehniskā tulkošana 
18. Pedagoģija Arodpedagoģija 
19. Vides inženierzinātnes un 

pārvaldība 
Vides zinātne 
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
Darba aizsardzība 

 
 
Senāta priekšēdētājs                                                       M.Knite 
 
 
Gatavo:R.Kleine 
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7. pielikums  
 

SENĀTA LĒMUMS 
no RTU 2006. gada 27. februāra Senāta sēdes (protokols Nr.502) 

 
Par studiju programmu direktoru apstiprināšanu 

 
 Lai izpildītu Augstskolu likuma 55.panta (5).daļas un RTU Senāta 2002.gada 25.februāra sēdē 

apstiprinātā nolikuma “Studiju programmu izstrādāšanas nolikums” 2.punkta prasības, apstiprināt  
sekojošus atbildīgos par studiju programmu īstenošanu - studiju programmu direktorus:  
 

Nr. 
p.k. 

Programmas 
Nosaukums 

Programmas 
Direktors 

1. Arhitektūra    Prof. J.Briņķis 
2. Būvzinātne Prof. J.Naudžuns 
3. Būvniecība (prof. bak. un prof. maģ. stud. progr.) Asoc.prof. J.Grabis 
4. Būvniecība (dokt.stud.progr.) Asoc.prof.J.Smirnovs 
5. Transportbūves  

Būvniecība (kol.stud.progr.) 
Prof.A.Paeglītis 

6. Ģeodēzija un kartogrāfija  Asoc.prof. J.Štrauhmanis 
7. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija   Prof. A.Krēsliņš 
8. Datorsistēmas     Prof.J.Grundspeņķis 
9. Informācijas tehnoloģija Prof. Ģ.Vulfs 
10. Automātika un datortehnika  Prof. A.Glazs 
11. Telekomunikācijas  Prof. G.Lauks 
12. Elektronika     Prof. J.Ziemelis 
13. Transporta datorvadības, informācijas un 

                                                elektroniskās sistēmas
  
Transporta elektronika un telemātika 

Asoc.prof. A.Klūga 

14. Enerģētika un elektrotehnika Prof. J.Gerhards 
15. Elektrotehnoloģiju datorvadība Prof. L.Ribickis 
16.  Vides zinātne  Prof. D.Blumberga 
17. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve    Prof. J.Vība 
18. Ražošans tehnoloģija 

Mehatronika 
Mašīnu un aparātu būvniecība  

Prof. J.Rudzītis 

19. Transports 
Automobiļu transports  

Prof. G.Liberts 

20. Materiālzinātnes  Prof. M.Kalniņš 
21. Materiālzinātne (dokt.stud.progr.) Prof.M.Knite 
22. Ķīmija 

Ķīmijas tehnoloģija  
Prof. V.Kampars 

23.  Tekstila un apģērbu tehnoloģija Asoc.prof. A.Viļumsone 
24. Ekonomika  Prof. J.Saulītis 
25. Uzņēmējdarbība un vadīšana Prof. K.Didenko 
26. Visaptverošā kvalitātes vadība Prof. N.Salenieks 
27. Medicīnas inženierija un fizika Prof. J.Dehtjars 
28. Materiālu tehnoloģija un dizains Prof. S.Kukle 
29.  Cilvēku resursu vadīšana Prof. J.Ķipsna 
30. Muitas un nodokļu administrēšana Prof. A.Krastiņš 
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31. Inovācijas un uzņēmējdarbība Prakt.doc. M.Ozoliņš 
32. Uzņēmumu un organizāciju vadīšana Dr.oec. J.Grēviņš  
33. Ražošanas inženierzinības un vadība Prof. B.Grasmanis 
34. Tehniskā tulkošana Asoc.prof. L.Iļjinska 
35.  Arodpedagoģija Asoc.prof. A.Lanka 
36. Darba aizsardzība Asoc.prof. J.Ieviņš 
37. Ugunsdrošība un civilā aizsardzība Doc. V.Jemeļjanovs 
38. Dzelzceļa transports Prof. P.Balckars 
39. Siltumenerģētika un siltumtehnika Prof. D.Turlajs 
40. Transporta sistēmu inženierija Prof. A.Urbahs 
41. Uzņēmējdarbības loģistika 

Vadībzinātne 
Prof. R.Počs 

42. Nekustamā īpašuma pārvaldība Asoc.prof. I.Geipele 
43. Aviācijas transports Prof. M.Kleinhofs 

 
 
 
Senāta priekšsēdētājs                                                 M.Knite 
 
 
Gatavo:R.Kleine 
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8. pielikums  
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

VAĻŅU IELA 2,  RĪGA,  LV 1050,  LATVIJA   •   TĀLRUNIS 722241 5   •    FAKSS 7213992 
 
 

LICENCE 
 
 

Izsniegta   Rīgas Tehniskajai universitātei 
 
 
par tiesībām īstenot 
 
 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Transporta sistēmu 
inženierija" (4652510) profesionālā maģistra grāda transportsistēmu 
inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai 
 
 
Licences termiņš līdz 27.05.2007 
 
 
Licences izsniegšanas datums 2004. gada 27,maijā  
 
Licences izsniegšanas vieta Rīga, Latvijas Republika 
 
 
Licences Nr. 04051-32 
 
 

Latvijas Republikas 
izglītības un zinātnes 
ministrs                                 J.Radzevičs 
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9. pielikums  
 

 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē

Aviācijas institūts …….g……………….. prot. Nr. …… 

  Mācību prorektors ………………………..

  E.Beķeris 

STUDIJU PROGRAMMA 

Programmas 
nosaukums: Aviācijas transports 

Studiju līmenis: maģistra profesionālās studijas

Iepriekšējā izglītība: 1) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas - bakalaura grāds un/vai 5.līmeņa kvalifikācija 
aviācijas transportā vai tai pielīdzināma izglītība 

  2) akadēmiskās pamatstudijas – bakalura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē

Studiju apjoms: 1) 80 kredītpunkti 

  2) 121 kredītpunkti 

Īstenošanas forma: Pilna un nepilna laika (neklātienes) studijas

Nominālais studiju 
ilgums: 1) 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijām 

  2) 3 gadi pilna laika un 3,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijām 

Iegūstamais grāds: 1) maģistra profesionālais grāds aviācijas transportā 

  2) aviācijas transporta inženiera kvalifikācija un maģistra profesionālais grāds aviācijas 
transportā 

Studiju programmas šifrs MGA0 
Uzņemšana ar 2005./2006.m.g. akad.g. 

  Studiju saturs 
1) studijām 

80 KP 
apjomā 

2) studijām 
121 KP 
apjomā 

        
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  10 KP 17 KP 

1. Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā 2 KP 2 KP 

2. Aviācijas ierīces un sistēmas 2KP 2 KP 

3. Lidojumu dinamika 3 KP  3 KP 

4. Aviācijas transporta drošuma analīze 3 KP 3 KP 

5. Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas   3 KP 

6. Globālā navigācijas satelītu sistēma   2 KP 

7. Mikroprocesoru aviācijas tehnoloģijas   2 KP 

  OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  36 KP 44 KP  
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B.1 Specializējošie priekšmeti  34 KP 42 KP 

        
  Aviācijas transports     

1. Eksperimentālās metodes mehānikā 2 KP 2 KP 

2. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu 
apstrādes metodes 2 KP 2 KP 

3. Elastības teorija 2 KP 2 KP 

4. Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments 2KP 2KP 

5. Galīgo elementu metode un tas lietošana 2 KP 2 KP 

6. Inerciālas navigācijas teorētiskie pamati 3 KP 3 KP 

7. Kompozītmateriālu mehānika un stiprība 2 KP 2 KP 

8. Konstrukciju dinamika 2 KP 2 KP 

9. Lazera tehnoloģijas transportlīdzekļu ražošanā un remontā 2 KP 2 KP 

10. Lidojumu drošības teorētiskie pamati 2 KP 2 KP 

11. Lietišķā kontiniuma teorija 3 KP 3 KP 

12. Markova procesi un profilakses modeļi 2 KP 2 KP 

13. Mašīnu automatizēta projektēšana 2 KP 2 KP 

14. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 4KP 4KP 

15. Mūsdienu gaisa kuģu konstruktīvās īpatnības 2 KP  2 KP 

16. Sagrūšanas mehānika 2 KP 2 KP 

17. Skaitliskās metodēs mehānikā 2 KP 2 KP 

18. Transporta loģistika 2KP 2KP 

19. Aviācijas likumdošana un starptautiskie lidojumu noteikumi   2 KP 

20. Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika   3 KP 

21. Aviācijas tehniska angļu valoda   2 KP 
22. Aviācijas transporta ekonomika   2 KP 

23. Cilvēka faktors   2 KP 

24. Civilās aviācijas dzinēji   3 KP 

25. Civilās aviācijas lidmašīnas   3 KP 

26. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā   2 KP 

27. Gaisa kuģu lidojumu drošība    2 KP 

28. Gaisakuģu aviācijas un elektroniskais aprīkojums   3 KP 
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29. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un 
nodrošinājums 

  2 KP 

30. Gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija   3 KP 

        
  Avionika      

1. Aviācijas automātikas speciālās elektriskās mašīnas 2 KP 2 KP 

2. Aviācijas elektrisko mašīnu analīze un sintēze 2 KP 2 KP 

3. Aviācijas elektropiedziņas dinamika un kļūdas 2 KP 2 KP 

4. Aviācijas komunikāciju infrastruktūra 2KP 2 KP 

5. Avionikas sistēmas 3KP 3KP 

6. Elektriskās sistēmas diagnosticēšanas metodes un līdzekļi 3 KP 3 KP 

7. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas analīze un sintēze 2 KP 2 KP 

8. Gaisakuģu automātiskas vadības sistēmas 2 KP 2 KP 

9. Gaisakuģu navigācijas kompleksu struktūras optimizācija 3KP 3KP 

10. Gaisakuģu navigācijas un pilotāžas kompleksi 4KP 4KP 

11. Gaisakuģu pilotāžas komplekss un direktoras vadības 
sistēmas 3 KP 3 KP 

12. Gaisakuģu radioelektroniskais aprīkojums 2KP 2KP 

13. Radionavigācijas metodes un sistēmas 2 KP 2 KP 

14. Šķiedru optikas tīklu modernas tehnoloģijas aviācijā 2 KP 2 KP 

15. Tehniskās ekspluatācijas tehnoloģisko procesu 
organizēšana, plānošana un vadīšana un informācijas 
tehnoloģijas transportā  

4KP 4KP 

        
        
B.2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti  2 KP 2KP 

1. Psiholoģija (maģistriem) 2 KP 2 KP 

2. Pedagoģija (maģistriem) 2 KP 2 KP 

        
        

C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 8   
        
        
        

D. PRAKSE  6 KP 32 KP 

1. Prakse 6 KP 32 KP 

        
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  20 KP 28 KP 
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1. Maģistra darbs 20KP   

2. Maģistra darbs ar projekta daļu   28KP 

  Kopā: 80 KP 121 KP 

Programma akceptēta Transporta un mašīnzinību fakultātes Direktoru padomes sēdē 2004.g. 25.novembra 
sēdē prot. Nr. 183 

Priekšsēdētājs G. Liberts 

Programma izskatīta Aviācijas institūta Padomes sēdē 2004.g. 24.novembrī, prot. Nr.53  

Priekšsēdētājs  M. Kleinhofs 

MGA0 Programmas apraksts (MS Word dokuments) 
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10. pielikums  
 

 
1. pielikums  

Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem 
būs iespēja turpināt izglītības procesu attiecīgās studiju programmās 
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2. pielikums  
 
 

REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM  
 

1. REKLĀMAS-INFORMATĪVS BUKLETS 2004./2005. MĀCĪBU GADAM  

2.  REKLĀMAS-INFORMATĪVS BUKLETS 2005./2006. MĀCĪBU GADAM  

3. REKLĀMAS-INFORMATĪVS BUKLETS 2006./2007. MĀCĪBU GADAM  

4.  IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2006 Informatīvs izdevums (titullapa)  

5. Informācija sadaļā Augstākā izglītība Valsts augstskola   

6. AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS 2005 (titullapa)  

7. Informācija „Transporta un Mašīnzinību fakultāte Transportmašīnu tehnoloģiju institūts” 

8. Informācija „Transporta un Mašīnzinību fakultātē 2006”                                                       

9. RTU TMF INSTITUTE of TRANSPORT VEHICLES TEHNOLOGY 
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RTU TMF   INSTITUTE OF TRANSPORT VEHICLES TECHNOLOGY 
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 „Jaunais inženieris” , Nr.1(1362), 2008.g.28.augusts.  

Studiju programmas «Transporta sistēmu inženierija» studentiem un doktorantiem 

paveras jaunas iespējas 

Profesors 
ALEKSANDRS URBAHS, ESF projekta vadītājs 

RTU TMF Transportmašīnu Tehnoloģiju institūtā (TTI) veiksmīgi noslēdzies ESF projekts «Tehnoloģiju 
ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija studiju programmai «Transporta 
sistēmu inženierija»». 

Projekta mērķis bija tehnoloģiski ietilpīgās studiju programmas «Transporta sistēmu inženierija» piln-
veidošana, izveidojot speciālu apmācības programmu moduļus; izstrādājot un iespiežot gan latviešu, 
gan arī svešvalodās speciālas mācību metodiskās literatūras sēriju (grāmatas, mācību līdzekļi, 
metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem un praktiskajām nodarbībām); izstrādājot speciālu kursu 
«Zinātnisko pētījumu pamati» doktorantiem, kas ļauj veikt eksperimentālus pētījumus; izstrādājot studiju 
programmu un mācību metodisko materiālu kompleksu tālāk-izglītības kursu organizēšanai; moder-
nizējot materiāli tehnisko bāzi. 

Transporta sistēmu inženierim nāksies risināt plašu sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, 
kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta termināļos 
(transportlīdzekļu piekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un termināļu 
saimniecības vadīšana, visu veidu darbu mehanizācija un automatizācija utt.); visu veidu transporta 
līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu; jaunu mašīnu un 
mehānismu projektēšanu un ražošanu. Šajā sakarā ir lietderīgi organizēt inženieru sagatavošanu pēc 
moduļu apmācības principa. Studentiem pēc vispārizglītojošo un nozares teorētisko zināšanu 
priekšmetu apgūšanas jābūt iespējai veidot mācību programmu no atsevišķiem profesionāli orientētiem 
moduļiem atkarībā no transporta jomā paredzamās darbības rakstura un īpatnībām. 

Projektu īstenojot, pamatojoties uz inovatīvām metodēm un tehnoloģijām, tika izstrādāti šādi speciālie, 
tehnoloģiski ietilpīgie apmācību programmas moduļi: 
«Loģistika un transporta sistēmas» (zināšanas integrētas un līdzsvarotasmultimodālās un 
intermodālās transporta sistēmas izveidošanā, tās pilnveidošanā un vadībā; progresīvas transporta 
tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrādē; vienotās starptautiskās transporta infrastruktūras, 
dažādu kravu piegādes un pasažieru pārvadājumu transporta tehnoloģiskās sistēmas un loģistiskās 
shēmas izveidošanā; loģistikas tehnoloģiju efektīva lietošana transporta tehnoloģisko sistēmu un 
tehnoloģiju vadīšanā u. c); «Informācijas tehnoloģijas un datorvadība transporta sistēmās» (zināšanas 
par efektīvu informācijas tehnoloģiju lietošanu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju vadīšanā; 
transporta procesu datormodelēšanu; datorizētām vadības sistēmām transportā; transporta 
pieprasījuma modelēšanu u. c); «Transportmašīnu remonta tehnoloģijas» (zināšanas transporta līdzekļu 
remonta modernās tehnoloģijās, modernos detaļu atjaunošanas procesos, jauno transportmašīnu 
materiālu izstrādē u. c); «Transportmašīnu ekspluatācijas tehnoloģijas» (zināšanas par transporta 
līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijām, ekspluatācijas darba vadību, speciālā transporta me-
hānismiem un ierīcēm, darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļiem u. c); «CAD/CAM/CAE 
tehnoloģijas transportmašīnbūvē» (zināšanas par progresīvām tehnoloģiskām metodēm un 
tehnoloģijām transportmašīnbūvē, automatizētām projektēšanas un konstruēšanas sistēmām, CAM 
tehnoloģijām transportmašīnbūvē, inovatīvu produkta datorizētu projektēšanu CAD/CAE vidē u. c). 
Projekta mērķa realizācijas obligāts priekšnosacījums bija mūsdienīga materiāli tehniskā bāze. Tas 
galvenokārt ir jāattiecina uz mācību laboratoriju modernizāciju, doktoran-tu nodrošināšanu ar iespēju 
veikt eksperimentālus zinātniskus pētījumus un piedalīšanos izgudrojumu ieviešanā. Nepieciešamie 
modernizācijas elementi ir gan esošo iekārtu tehniskā modernizācija, gan jaunu iegāde, kas mācību 
procesā ļauj ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas un metodes. Lai tehniski nodrošinātu mācību procesu 
un doktorantu zinātnisko pētījumu veikšanu, tika iegādāta virkne modernu iekārtu (piemēram, 
elektroniskais mikroskops, iekārta «Dimet» transporta līdzekļu remontam, daudzfunkcionālā frēzes 
iekārta 3D un 2D frēzes darbiem CAM sistēmu vadībā u.c). 

Studentiem, kas mācās specializācijā «Loģistika un transporta sistēmas», paveras iespēja izmantot 
mūsdienīgas datorprogrammas, piemēram «Arc-Gis» programmatūras moduļus, kas ļauj risināt virkni 
teorētisko un praktisko uzdevumu transporta un loģistikas jomā, piemēram: veikt tīkla veida telpisko 
datu analīzi (maršrutu noteikšana, optimālo pārvietošanās virzienu izvēle, tuvāko objektu un apkalpes 
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zonu analīze); modelēt reālus tīkla apstākļus, tādu kā ceļu satiksmes noteiktos ierobežojumus 
(braukšanas ātrums, atļautie pagriezieni u. c.) un ceļu satiksmes apstākļus dažādos diennakts laikos; 
noteikt, kāds transporta līdzeklis optimāli apkalpos klientu viņa atrašanas vietā, un noteikt optimālu 
piegādes maršrutu; risināt citus loģistikas uzdevumus (produkta cikla samazināšanos, piegādes laika 
mini-mizācija u. c). 

Projekta realizācijā aktīvi piedalījās arī paši studenti un doktoranti. Saskaņā ar projekta mērķiem 
studenti paši noformēja RTU TTI izstādes stendu starptautiskajā izstādē «Skola -2008» un organizēja 
informatīvus pasākumus. 

Studentiem tika organizētas vairākas ekskursijas transporta un loģistikas uzņēmumos («Latvijas Gaisa 
satiksme», lidosta «Rīga», Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, Rīgas autocentrs «Ford», «Liepājas 
metalurgs» u. c). 

Projektu īstenojot, ir sagatavota mācību metodiskā literatūra (grāmatas, mācību līdzekļi, kā arī me-
todiskie norādījumi laboratorijas darbiem un praktiskajām nodarbībām) transporta un loģistikas jomā, 
tostarp: «Noliktavu loģistika», «Starptautisko pārvadājumu organizācijaun tehniskais nodrošinājums», 
«Transporta termināļu uzbūve», «Transporta termināļu tehnoloģisko procesu mehanizācijas līdzekļi», 
«Vadības datorizētas sistēmas transportā», «Datoru izmantošana transporta uzdevumu risināšanā», 
«Petri tīkli un to lietojumi transporta uzdevumos», «Transportmašīnu materiāli», «CAD/CAE tehnoloģijas 
mašīnzinībās», «CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē» u. c). Grāmatas būs pieejamas plašam lasītāju 
lokam -vidējo speciālo skolu audzēkņiem, studentiem, speciālistiem, zinātniskajiem darbiniekiem, kā arī 
citiem interesentiem. 

 
Doktorants Vladislavs Ņesterovskis veic zinātnisko 
pētījumu analīzi ar elektronisko mikroskopu. 

Maģistrants Vladimirs Petrovs demonstrē jaunās iekārtas 
iespējas transportmašīnu detaļu aizsargpārklājumu 
izveidošanā. 

Students Aleksandrs Jakovļevs izmēģina daudzfunkcionālo 
frēzes iekārtu. 
 

RTU TTI studentes Linda Tameniece un Inita Vilnere 
konsultē skolēnus izstāžu hallē Ķīpsalā. 
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RTU TTI studentes Liene Stabiņa un Inita Vilnere sniedz 
aktuālu informāciju par studiju programmu «Transporta 
sistēmu inženierija». 
 

Bakalaura profesionālās programmas «Transporta sistēmu 
inženierija» studenti ekskursijas laikā autotransporta 
servisa centrā. 
 



 
 

 
 

Militāras lidmašīnas top arī Latvijā 
29.09.2008. 
Autors: ARTIS DRĒZIŅŠ.  

 
Tartu (Igaunija) aizvadītās nedēļas nogalē notika pirmā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgi organizētā 
izstāde aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes jomā. 

Izstādes mērķis bija iepazīstināt ar Baltijas valstu uzņēmēju un zinātnieku izstrādnēm un potenciālu 
zinātnes un tehnoloģiju jomā, piedāvājumu bruņotajiem spēkiem aizsardzības spēju pilnveidošanai, kā arī 
veicināt kopīgus pētījumus un izstrādnes. Izstādē piedalījās vairāk nekā 30 uzņēmumu un zinātniskās 
pētniecības institūtu.  

Latviju pārstāvēja Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas 
uzņēmumi "Ripo-1", "GFS Technik", Rīgas Tehniskā universitāte un to zinātniskās institūcijas, SIA "HEE 
Photonic Labs" un citi. 

Kā jau tas bija gaidāms, vienkāršu interesentu un jaunatnes uzmanību visvairāk piesaistīja Igaunijas un 
Lietuvas uzņēmumu izgatavotie šaušanas un kaujas lidmašīnu simulatori, kā arī Latvijas armijas karavīru 
individuālā kaujas ekipējuma stends, kuros varēja arī aktīvi piedalīties.  

Speciālistus interesēja smalkākas lietas, piemēram, bezpilota izlūklidmašīnas, kas mūslaiku nemieru un 
karu reģionos (Krievijas–Gruzijas konfliktā, Afganistānā u. c.), robežsardzē tiek izmantotas arvien plašāk.  

Šādas lidmašīnas piedāvāja gan Igaunijas uzņēmums "Eli", gan mūsu pašu studenti Aleksandrs Jakovļevs, 
Vladislavs Ņesterovskis un Vladimirs Petrovs no Rīgas Tehniskās universitātes Transporta mašīnbūves 
fakultātes. Kā pastāstīja Vladislavs Ņesterovskis, viņi savu lidmašīnu uzbūvējuši pusgada laikā, tā jau ir 
izmēģināta un viņi cer, ka to ar laiku varētu ieviest arī ražošanā. Lidmašīna ar radiopulti vadāma līdz četru 
kilometru attālumam, bet ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju pēc iepriekš ieprogrammēta 
maršruta spēj lidot tik tālu, cik pietiek strāvas – aptuveni 60 km. Lidmašīnas propelleru griež litija 
akumulators, kas nodrošina ne tikai klusu lidojumu, bet arī līdz 80 km/h ātrumu, lidaparāts var pacelties divu 
kilometru augstumā. Lidmašīna aprīkota ar divām kamerām: viena ir domāta autopilotam, otra – 
izlūkošanas vajadzībām. To var izmantot ne tikai militārām vajadzībām, bet arī robežu kontrolē, mežu 
ugunsgrēku gadījumos, cilvēku meklēšanā. Lidmašīna ir roku darbs, materiālos ieguldīts 2500 latu. Ārzemju 
analogu cenas ir 10 līdz 100 reižu lielākas. 

Studentu izgatavotā lidmašīna jau nonākusi Latvijas aizsardzības ministra Vineta Veldres uzmanības lokā, 
kurš sacīja, ka Latvijas armija tādas varētu nopirkt gan izmantošanai tepat uz vietas, gan ārvalstu miera 
uzturēšanas misijām. Kā zināms, mūsu valstī ir senas un panākumiem bagātas aviomodelisma tradīcijas, 
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kas ir pamatā arī šim izstrādājumam. Latvijā esot vēl interesenti, kas strādājot pie līdzīgiem projektiem. 
Aizsardzības ministra padomnieks viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots solīja, ka šādas bezpilota 
lidmašīnas zemessardze izmēģinās jau tuvākajās dienās. 

Ļoti interesants likās Rīgas Tehniskās universitātes Tehniskās fizikas institūta piedāvātais individuālais 
cilvēka sildītājs–atvēsinātājs, kas ietver nelielu akumulatoru un plānas plāksnītes, kuras piestiprina apģērba 
iekšpusē. Šāda manta, ja vien efektīvi strādā, lieti noderētu karavīriem gan ziemā, gan miera uzturēšanās 
misijās karstajās zemēs. Viena komplekta cena – tikai 35 lati. 

Pazīstamais Valmieras uzņēmums "Valpro" prezentēja degvielas kannas ar preteksplozīvu ieklājumu no 
aluminizēta materiāla – šo izstrādājumu savai armijai iegādājušās pat tādas ar militārām tehnoloģijām 
pazīstamas valstis kā Vācija un Šveice. Savukārt "MV Group" piedāvāja ar speciālām programmām 
aprīkotus siltuma detektorus, kurus efektīvi varētu izmantot jūras un sauszemes robežu kontrolē. 

Kā secināja Aizsardzības ministrijas zinātniskās koordinācijas nodaļas vecākais referents kapteinis Juris 
Ķiploks, programmatūras, roboti, bezpilota lidmašīnas varētu būt tās jomas, kurās militārā tehnoloģijā 
varētu izcelties Latvijas speciālisti.Nākamā šāda veida aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes izstāde notiks 
nākamgad Rīgā. 
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LNT "Latvijas Ideja"  
Tagad ikviens var sekot līdzi LNT un GE Money projekta „Latvijas Ideja. Nauda Seko Idejai" norisei šajā 
blogā. Šeit tiks publicēti jaunumi par šo projektu, aptaujas par projektam pieteiktajām idejām, TV sižeti, 
ekspertu viedokļi un intervijas ar projektam iesniegto ideju autoriem. 

 
Thursday, August 9, 2007 

Idejas uz riteņiem 

 

 
 
 
Puiši no studentu konstruktoru biroja iesaistās LNT projektā, kur startē izgudrotāji. 
 
Te nu ir šie inovatīvie braucamrīki, par kuriem tik daudz dzirdēts. Eduards Zanders un Juris Korhs ieved 
studentu konstruktoru birojā, kur apskatāms visai savdabīgais skūteris un interesantas konstrukcijas 
invalīdu ratiņkrēsls. Ar saviem izgudrojumiem puiši piedalās LNT un GE Money projektā Latvijas Ideja. 
Nauda Seko Idejai. 
 
Nopirkt vai izgudrot? 
Kad Rīgas Tehniskās universitātes Transportmašīnu tehnoloģiju institūta direktors, profesors 
Aleksandrs Urbahs izlēma, ka jāatjauno agrākos laikos pilnā sparā strādājošais studentu konstruktoru 
birojs, diez vai profesors paredzēja, ka tajā taps tik inovatīvas un praktiskas lietas. Pagaidām darbošanās 
konstruktoru ampluā aizrāvusi vien pāris studentus, Eduards Zanders un Juris Korhs ir divi no viņiem, starp 
citu, pirmie, kas pieteicās. Puiši uzteic trīsdimensiju datorprogrammu, kas dod iespēju strādāt efektīvi, nav 
jāveic neskaitāmi rasējumi, iespējams ātri izprast tehnoloģiskās un tehniskās nianses. 
 
Juris sparīgi teic, ka rudenī dosies pie pirmkursniekiem, lai aicinātu viņus darboties, "lai nāk un parāda sevi, 
lai īsteno idejas". Eduards gan skeptiski novelk, ka vairums jaunu cilvēku nav orientēti uz tehniskām lietām, 
piemēram, no kursa viņš vienīgais aizgājis uz remonta novirzienu, kas saistīts ar konstruēšanu un 
mehāniku, pārējie izvēlējušies loģistiku. "Pārsvarā jau populāras ir humanitārās studijas, tajās vieglāk 
mācīties. Bet mēs neesam tie, kam patīk viegla dzīve, mums patīk strādāt ar galvu," nosmej Eduards un 
piebilst: "Vieni paļaujas, ka visu izgudros citi, un viņi to visu varēs nopirkt, tikai jāizdomā, kur naudu 
nopelnīt. Savukārt mums interesē īstenot pašiem savas idejas, dzīvi racionalizēt, vienlaikus ļaujot 
ekonomēt līdzekļus." 
 
Ratiņkrēsls no Rīgas 
"Kad sāku īstenot ideju par invalīdu ratiņkrēslu, iegriezos arī vairākās slimnīcās, redzēju, ka tur jaunu ratiņu 
nav, tik vecie, tie paši tādi sagrabējuši," stāsta Juris Korhs, piemetinot, ka vislielākais dzinulis bijusi vēlme 
izgatavot kaut ko savu, tādu, ko var saražot Latvijā. "Turklāt mūsu invalīdi nevar atļauties pirkt ārzemju 
ratiņus, piemēram, Vācijā ražotie motorizētie ratiņkrēsli maksā aptuveni 5000 eiro. Mūsu variants būs 
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daudzreiz lētāks. Jau esam atraduši rūpnīcas, kur ražos komplektējošās sastāvdaļas, ķēdes, plastmasas 
detaļas..." 
 
Interesanti, ka savulaik ratiņkrēslus ar rokas piedziņu ražoja Rīgā, Juris savā jaunajā braucamrīkā izmanto 
"veco Rīgas rāmi", uz kura uzlikts elektromotors. Ir jauna, progresīva rokas piedziņa, kurai jau iegūts 
Eiropas patents. Ratiņi kustas ar rokas pievada mehānisma palīdzību, izmantojot divus apaļus rokturus. 
Tradicionāli ratu griež prom no sevis, bet Juris piedāvā to griezt virzienā uz sevi. "Sen pierādīts, ka vilkt ir 
vieglāk nekā stumt," kolēģa veikumu pozitīvi novērtē Eduards. Taču pamatpiedziņa šiem ratiņiem būs nevis 
cilvēka spēks, bet gan elektrodzinējs. Un tas aprīkots ar akumulatoru, ar ko bez uzlādes iespējams braukt 
pāris stundas. 
 
Par inovatīvo braucamrīku ieinteresējusies Rīgas dome un labi atsaukušies invalīdi, it īpaši jaunāka 
gadagājuma cilvēki. Taču Juris neapstājas – visu laiku skatās vēl ko uzlabojamu, Latvijā un citās valstīs 
meklē ražotājus, no kā varētu pirkt komplektējošās detaļas. "Jēga idejai jau ir tikai tad, ja tā kādam noder. 
Ceru, ka pēc laika šādus ratiņkrēslus pilnā sparā ražosim tepat Rīgā," uzsver Juris Korhs. 
 
Bērns sāk staigāt 
"Arī es ceru, ka mans skūteris kādreiz būs redzams Rīgas ielās. Ļoti patīkami, ja kādam būs vajadzīgs, 
noderīgs tas, kam esmu veltījis spēkus un dvēseli," teic Eduards Zanders. Viņš lepni prezentē mazo 
braucamrīku: saliekams, ekoloģiski tīrs, aprīkots ar akumulatora bateriju un elektrodzinēju ar ķēdes 
pievadu. "Brauc bez degvielas, ar elektrību. Esmu gan dzirdējis dažus vīpsnājam, sak, tādus krāmus sen 
jau ražo ķīnieši, taču atļaušos iebilst – viņi neražo piemērotus mūsu apstākļiem un ergonomiski ērtus." 
 
Interesanti, ka Eduarda ideja radusies, piespiedu kārtā tupot sastrēgumos. Skūteris varētu būt viens no 
pārvietošanās veidiem park&ride jeb noliec auto un brauc sistēmā, ko gatavojas ieviest Rīgā. Cilvēks noliek 
savu auto speciālās stāvvietās attālu no galvaspilsētas centra un tālāk dodas ar sabiedrisko transportu vai 
kādu citu braucamrīku, piemēram, ar skūteri. 
 
Tas ir ekoloģiski tīrs braucamais, turklāt saliekams. "Vari turēt mašīnas bagāžniekā, iecelt autobusā. Vari 
atbraukt uz darbu, salikt mazumā, nolikt stūrī vai zem galda, pa to laiku uzlādēsies, un varēsi braukt mierīgi 
uz mājām," skaidro Eduards, godīgi nosaucot gan konstrukcijas priekšrocības – kompaktumu, vienkāršību 
un izturību, gan nepilnības – pārāk mazs riteņu attālums, uz aizmuguri novirzīts smaguma centrs sekmē 
iespēju apgāzties, "braucot pagaidām vēl ir jāpiešaujas, bet es domāju ko citādu veidot". Izgudrotāju domas 
visu laiku darbojas labāk, precīzāk, ergonomiskāk virzienā. "Piemēram, mums notiek mūžīgā akumulatoru 
meklēšana, svina skābes akumulatori ir ļoti smagi, tas ir liels mīnuss mūsu konstrukcijās, bet nu jau esam 
atraduši risinājumu, jauna tipa akumulatorus." 
 
Uzvaicāts, vai vēl kaut ko dzīvē ir izgudrojis, Eduards smaida vien: šis tas bijis gan. Braucienā uz 
Sanktpēterburgu noskatījis Pēterhofas strūklakas, ieinteresējis to darbības principi, pēc tam mājās šādi 
izveidojis laistāmo ierīci. 
 
"Vārdos grūti izstāstāms, kāda ir sajūta, kad tavs izgudrojums sāk darboties. Atceros, kā pirmoreiz braucu 
ar savu skūteri... Bērnu man nav, bet varbūt tas līdzinās mirklim, kad tavs bērns sāk staigāt," emocionāli 
teic Eduards Zanders. 
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DDRESS:                      1 Lomonosova Str (block V),  Rīga LV-1019, Latvia 
TELEPHONE:             (+371) 7089948, (+371) 7089975                                      
FAX:                                (+371) 7089968 
E-MAIL:                           aleksandrs.urbahs@rtu.lv 
INTERNET:                      http://omega.rtu.lv/tti 
 
HEAD:              Professor, Dr.h.Sc.Ing.  Aleksandrs Urbahs 

 
In the nearest future there will appear an increasing demand for professionals able to find solutions to 

problems in the field of transport system logistics as well as in technological and technical support in all 
spheres of transport. In modern transport systems a special place is taken by the most progressive 
technologies connected to the realization of so called multimodal and intermodal transportation involving 
the use of basic kinds of transport (railway, moto, marine and air) in their optimal combination. From the 
logistic, technical and technological point of view, the above mentioned direction is considered to be one 
of the most complicated and comprehensive.  

 In RTU Institute of Transport Vehicles Technologies (TTI) you can gain knowledge about the 
above discussed technologies which corresponds to international standards. The education gained in TTI 
will enable you to become a competitive employee at the modern labour market.  

The study programme - ‘Transport System Engineering’ - envisages the training of such professionals 
in Latvia. The studies are realized at two levels: Bachelor professional studies and Master professional 
studies. Thus, the program provides both academic and professional education. 

Transport system engineer training according to ‘Transport System Engineer’ program is realized in 
compliance with the requirements of PS0253 profession standard. 

The profession standard was elaborated by RTU professionals in cooperation with Latvian Maritime 
Academy’s (LMA) and Latvian Agricultural University’s (LAU) professionals which gave opportunity to 
consider the logistic, technical and technological peculiarities of engineers’ professional activity with 
regard to combined transport systems. In accordance to the professional standard, transport system 
engineer should become an experienced and skillful manager of transport system technical, 
technological, executive and organization processes as well as an originator of basic operation strategy, 
an executive of operation policy and an initiator of innovations, improvements and changes. Transport 
system engineer might be employed in companies, organizations or research and educational institutions 
which deal with elaboration and servicing of effective transport technological systems and technologies 
related to logistic and technical support of cargo and passenger transportation. 

 
TTI offers study programs involving both academic and professional education. 

Study programs:       
 TRANSPORT SYSTEM ENGINEERING 
 TRANSPORT 

                                         
Study specialization:            

• LOGISTICS AND TRANSPORT SYSTEMS 
 

 TECHNICAL SUPPORT OF TRANSPORT SYSTEMS 
 

 TRANSPORT VEHICLES MAINTENANCE AND REPAIR TECHNOLOGIES 
 
Study levels:  

• Bachelor professional studies: 
Program duration:                                         4 years 
Academic degree awarded:                      Bachelor’s professional degree                                                              
                                                                  Transport System Engineering 
Qualification awarded:                                 Transport System Engineer                         
                                                                 professional qualification 
 

• Master professional studies:                                           
Program duration:                                        2 years 
Academic degree awarded:                      Master’s professional degree in                                                               
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                                                                  Transport System Engineering 
Qualification awarded:                                 Transport System Engineer                         
                                                                  professional qualification 
 

• Master studies: 
Program duration:                                        2 years 
Academic degree awarded:                     Master of Science Engineering in              
                                                                 Transport and Traffic 

• Doctoral studies: 
 

Program duration:                                        3 years 
Academic degree awarded:                     Doctor of Science Engineering 
 
The process of Doctoral studies should contain obligatory research and innovative elements. Along with 
theoretical knowledge on transport system innovative technologies, persons working for Doctor’s degree 
are to take part in the realization of fundamental and business scientific research projects, carry out 
experimental researches, take part in creating inventions which will turn into real patents, will be 
presented at technical exhibitions as well as introduced into industry. 
 

Study program description: 
 

Transport system engineering is a specific sphere combining knowledge from the following 
branches of industry: 
 

 Logistics 
 Transport system functioning 
 Multimodal and intermodal transportation 
 Cargo shipping 
 Cargo storage and service systems 
 Technical support of international transportation 
 Organization and transportation of passenger transportation 

 
 
 Traffic safety 
 Transport terminal building 
 Methods of transport flood analysis and prognosis 
 Transport economics and organization 
 Legal organization of transport services 
 Cargo and commerce organizing and management 
 Computer modelling of transport processes 
 Modern computer software applications 
 Formalization and programming of transport problems 
 Electronic business 
 Transport machine building 
 CAD/CAM/CAE technologies in machine building 
 Vehicle servicing technologies 
 Vehicle repair 
 Means of work mechanization and automation 

 
DEPARTMENT OF COMPUTER   
SIMULATION AND TECHNOLOGIES OF TRANSPORT VEHICLES  
 
Head:  Professor, Dr.habil.sc.ing. ALEKSANDRS URBAHS 
Phone:  +371-7089948 
E-mail.:  aleksandrs.urbahs@rtu.lv 
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STAFF 

Title Degree Name, surname E-mail: 
Professor, 
head of the 
department 

Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs aleksandrs.urbahs@rtu.lv 

Professor Dr.habil.sc.ing Valerijs Ushakovs valerijs.usakovs@rtu.lv 
Professor Dr.habil.sc.ing Anatolijs Kobcevs anatolijs.kobcevs@rt

u.lv 
Researcher Mr.sc.ing Konstantins Savkovs sakon@inbox.lv 
Researcher Mr.sc.ing Vladislavs Nesterovskis vladislavs.nesterovs

kis@rtu.lv 
Lektor Mr.sc.ing Viktors Feofanovs viktors.feofanovs@rtu.lv 
Asistent Mr.sc.ing Uldis Gravitis  uldis.gravītis@rtu.lv 
Asistent Mr.sc.ing Zoja Smorodova  zoja.smorodova@rtu.lv 
Asistent Mr.sc.ing Karina Savicka  karina.savicka@rtu.lv 
 
 
RESEARCH TOPICS  

• Logistics and transport systems  
• Acoustic Diagnostics of Machinery  
• Transport Vehicles Design  
• Automated design of special robots  
• Vacuum technologies  
• Mechanics of liquids, gas and plasma  
• Technologies of computer experiment and simulation in transport mechanical 

engineering  
• Dynamic of transport machines  

 
 
 
FUNDED PROJECTS 
 

  

Title of project  
 

Source of 
funding 

 

RTU holder of grant 
 

 Continuously CAD-integrated 
Reliability Analysis and 
Optimization of Technical Systems 

ES 6 FP / LSC / 
MSE 

 

Prof. Aleksandrs 
Urbahs 

 Creation of ionic-plasma coverings 
for protection and restoration of 
details for vehicle power-plants 

 

  

SCIENTIFIC EQUIPMENT 
Vacuum coater НHВ 6.6-И1 
Magnetron sputtering source «Magnetron 2»* 
Laser equipment «Квант-12» и «Квант-16» 
Scanning Electron Microscope РЭММА-200  
Optical microscopes МБС-10, МЕТАМ -Р1 
X-ray diffractometer АДП-1 
Microhardness measuring instrument ПМТ - 3 
Galvanic equipment 
Analytical balance АДВ-200М 
Electric stoves МП-2УМ, СШОЛ 
Test setup ZDM 
Microhardness measuring instrument ПМТ-3 
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Universal ultrasonic flaw detector Krautkramer  
USM35S* 
Eddy current inspection instrument HOCKING Locator2* 
Glossmeters PicoGloss MC 
Roughness measurement SurTest 
Coating thickness measurement MiniTest™ 600FN 
Coating thickness measurement MiniTest™ 400W 
Coating thickness measurement eXacto® 

 
 

DIVISION OF THE MANUFACTURE AND REPAIR OF VEHICLES 
 
 
Head:  Professor, Dr.habil.sc.ing. JURIJS MARTINOVS 
Phone:  +371-7089953 
E-mail.:  jurijs.martinovs@rtu.lv  
 
 
STAFF 

Title Degree Name, surname E-mail: 
Professor, 
head of the 
division 

Dr.habil.sc.ing Jurijs Martinovs jurijs.martinovs@rtu.lv 

Docent Dr.sc.ing Valērijs Makarovs valerijs.makarovs@rtu.lv 
Docent Dr.sc.ing Jurijs Boldirevs jurijs.boldirevs@rtu.lv 
 
RESEARCH TOPICS  

• The methodology of system quality   
 

DIVISION OF MATHEMATICAL SUPPORT OF MANAGEMENT FOR TRANSPORT SYSTEMS 
 
 
Head:  Professor, Dr.habil.sc.ing. ALEKSANDRS ANDRONOVS 
Phone:  +371-7089980 
E-mail.:  aleksandrs.andronovs@rtu.lv 
 
 
STAFF 

Title Degree Name, surname E-mail: 
Professor, 
head of the 
division 

Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs 
Andronovs 

aleksandrs.andronovs@rtu.lv 

Lektor Dr.sc.ing Mihails Larins mihails.larins@rtu.lv 
Lektor Mr.sc.ing Maksims Fiošins maksims.fiosinss@rtu.lv 
Lektor Mr.sc.ing Diana Santalova diana.santalova@rtu.lv 
 
RESEARCH TOPICS  

• Intensive computer methods of data analysis and modelling  
• Statistical Estimation and Verification of Information Process models based on 

Resampling Approach  
 

FUNDED PROJECTS   
Title of project  

 
Source of funding 

ES 6 FP / LSC / MSE 
RTU holder of grant/ 

RTU partner 
in project 

Intensive computer methods of data 
analysis and modelling 

LSC Prof. Aleksandrs 
Andronovs 
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3. pielikums  
 

RTU Tālākizglītības nodaļa informē par iespēju uzņēmumu speciālistiem, augstskolu  studentiem un 
doktorantiem paaugstināt profesionālo kvalifikāciju RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūta  
piedāvātajos kursos:  

 
1. Loģistika un transporta sistēmas 

 
2. CAD/CAM/CAE tehnoloģijas inženierzinātnē  

 
Apmācību procesam ir lietišķs raksturs un tas organizēts pēc moduļu principa (katrs no piedāvātajiem 

moduļiem ir mācību bloks 16 stundu apjomā): 
 

1. Loģistika un transporta sistēmas 
1.1.  Loģistikas transporta nodrošinājums (kravu transportēšanas sistēmas izvēle; pārvadātāju 

atlase un izvēle; praktisko  transporta uzdevumu risinājumi, transporta maršrutu izvēle un 
optimizācija; transportēšanas organizēšana un vadīšana; multimodālie un intermodālie 
pārvadājumi; starptautisko pārvadājumu organizācija un tehniskais nodrošinājums utt.); 

1.1.Transporta procesu datormodelēšana (kravu un pasažieru plūsmu formēšana un maršrutu 
izveide; satiksmes saraksta ievērošana; transporta procesu determinēta modelēšana ar Petri 
tīklu, grāfu teorijas un tīklu plānošanas palīdzību; statistiskā modelēšana; imitācijas 
modelēšanas GPSS valodā; modelēšanas praktiskais pielietojums transportā utt.) ; 

1.2.Apgādes (iepirkšanas)  loģistika (materiālu resursu (MR) apgādes plānošana un organizēšana; 
MR piegādātāju izvēle;  piegādes kvantitāte, kvalitāte un laika kontrole; racionāli apgādes 
vadīšanas lēmumi utt.);  

1.3.Krājumu vadīšana (krājumu vadīšanas koncepcijas;  krājumu veidošanas modeļi; krājumu 
vadīšanas finansiālie aspekti; praktiskās krājumu vadīšanas  metodes; informācijas tehnoloģijas 
krājumu vadīšanā utt.);  

1.4.Noliktavu   loģistika (noliktavu saimniecības raksturojums; loģistikas lēmumu pieņemšana 
noliktavu saimniecībā; iesaiņojumu un taras izmantošanas vadīšana;  informācijas tehnoloģijas 
noliktavu loģistikā; noliktavu tehnoloģisko procesu mehanizācija un automatizācija utt.); 

 
2. CAD/CAM/CAE tehnoloģijas inženierzinātnē 

2.1.Inovatīva produkta projektēšana Pro/Engineer vidē (izstrādājumu vienlaidu paralēlās 
projektēšanas īpatnības; integrētā daudzlīmeņu pieeja projektēšanai; izstrādājumu ārējo formu 
konceptuālā projektēšana; skiču, tehniskā un darba projektu radīšana; trīsdimensiju līkņu un 
virsmu modifikācija ar Pro/Engineer ietilpstošo Interactive Surface Design moduļu palīdzību; 
inženieru konstruktīvās dokumentācijas izstrādāšana; modeļu ģeometrijas pareizības pārbaude; 
izstrādājumu konstrukcijas kompleksā datoranalīze un to izgatavošanas tehnoloģijas 
izstrādāšana; trīsdimensiju ģeometrisko montāžas modeļu projektēšana ar vienkāršotās 
vizualizācijas Simplified Representation metodi; izstrādājuma un tā atsevišķo daļu un mezglu 
montāžas modeļu darbspējas pārbaude utt.);   

2.2.Mašīnu projektēšana un konstruēšana AutoCAD vidē (automatizētas projektēšanas un 
konstruēšanas sistēmas  AutoCAD funkcionēšanas pamati; 2D modelēšanas metodika; 3D 
modelēšanas metodikas (karkasa, ķermeņa, virsmas, hibrīda konstrukcija); kopsalikumu 
modeļu  veidošana; rasējumu un citas nepieciešamās  

      konstruktoru dokumentācijas veidošana; informācijas konvertēšana mijiedarbībai ar   
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12.pielikuma turpinājums 
 

       citām CAD/CAM sistēmām; datorizētās simulēšanas praktiskā pielietošana utt.); 
2.3.CAM tehnoloģijas inženierijā (izstrādājuma projektēšanas, sagatavošanas ražošanai un 

ražošanas tehnoloģijas;  automatizētās projektēšanas līdzekļi; Datorizētās Ražošanas 
Sistēmas (DRS) (CAM- Computer Aided Manufacturing) pamatuzdevumi; vadības 
programmas ciparu vadības darbgaldiem (Numeric Control Machines);  NC (ciparu vadības) 
darbgaldu veidi - frēzmašīnas, virpas, matricu štanču formas, lokšņu materiālu griešanas iekārtas 
- plazmas, lāzera, ūdens strūklas; dažādu ciparu vadības darba galdu specializācija CAM 
sistēmās; apstrādes parametri;  apstrādes procesa simulēšana utt.); 

2.4.Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas ( mašīnu mezglu un detaļu 
projektēšanas īpatnības; kinemātisko raksturojumu, stiprības un termisko spriegumu datorizētā 
analīze; detaļu rasējumu veidošana; detaļu  un mehānismu  automatizētās projektēšanas un 
konstruēšanas sistēmas: Pro/Engineer,  SolidWorks, CosmosWorks, AutoCAD, Unigraphic 
NX); mašīnu elementu un mezglu 3-D parametriskā modelēšana;  tehnisko objektu izturības un  
deformēšanas raksturojumu novērtēšana utt.); 

 
Pieteikumus kursiem pieņem RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā, Rīgā, Lomonosova ielā 1, V. 

korpuss, 209. telpā.  
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4. pielikums  
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 
VAĻŅU IELA 2,  RĪGA,  LV 1050,  LATVIJA   •   TĀLRUNIS 722241 5   •    FAKSS 7213992 

 
 

R Ī K O J U M S 
 

Rīgā 
 

_________________________                                 Nr. ______________________ 
 
Par profesiju standartu apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 26.marta noteikumiem Nr. 131 "Profesiju standartu 
izstrādes kārtība"' un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 
2004.gada 7.aprīļa sēdes protokolu Nr.2, apstiprināt šādus profesiju standartus: 

 
1. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartus: 

1.1. Palīgšuvējs; 
1.2. Lauksaimniecības palīgstrādnieks. 
 

2. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartus: 
2.1. Ritošā sastāva atslēdznieks; 
2.2. Cietuma vecākais uzraugs; 
2.3. Zobārsta asistents. 
 

3. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartus: 
3.1. Ilustrators; 
3.2. Zobārstniecības māsa; 
3.3. Zobu tehniķis; 
3.4. Telekomunikāciju tehniķis; 
3.5. Elektronikas tehniķis; 
3.6. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks. 
 

4. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartus: 
4.1. Bibliotēku informācijas speciālists; 
4.2. Elektronikas speciālists. 
 

5. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standartus: 
5.1. Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris; 
5.2. Transportsistēmu inženieris; 
5.3. Ekonomists; 
5.4. Elektronikas inženieris. 
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Pielikumā: 
 
1. Profesijas standarts: "Palīgšuvējs" uz 5 lp.; 
2. Profesijas standarts: "Lauksaimniecības palīgstrādnieks" uz 5 lp.; 
3. Profesijas standarts "Ritošā sastāva atslēdznieks" 7 lp.; 
4. Profesijas standarts "Cietuma vecākais uzraugs" uz 4 lp.; 
5. Profesijas standarts "Zobārsta asistents" uz 10 lp.; 
6. Profesijas standarts "Ilustrators" uz 6 lp.; 
7. Profesijas standarts "Zobārstniecības māsa" uz 13 lp.; 
8. Profesijas standarts "Zobu tehniķis" uz 9 lp.; 
9. Profesijas standarts "Telekomunikāciju tehniķis" uz 4 lp. 10. 
10. Profesijas standarts "Elektronikas tehniķis" uz 4 lp.; 
11. Profesijas standarts "Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks" uz 4 lp.: 
12. Profesijas standarts "Bibliotēku informācijas speciālists" uz 5 lp.; 
13. Profesijas standarts "Elektronikas speciālists" uz 4 lp.; 
14. Profesijas standarts "Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris" uz 8 lp.: 
15. Profesijas standarts "Transportsistēmu inženieris" uz 7 lp.; 
16. Profesijas standarts "Ekonomists" uz 4 lp.; 
17. Profesijas standarts "Elektronikas inženieris" uz 5 lp. 
 
 
Ministrs                                                                                           J.Radzevičs 
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2-lietā 
1-PITD 
1 AIZD, 
1-PIC 
 
 
 
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
2004.gada__________ 
rīkojumu Nr. ______ 

 
 

 
 
PROFESIJAS STANDARTS 
 
 

Reģistrācijas numurs PS......... 
  
Profesija TRANSPORTSISTĒMU INŽENIERIS 
  
Kvalifikācijas līmenis 5 
  
Nodarbinātības apraksts Transportsistēmu inženieris var strādāt kā 

transporta uzņēmumos un organizācijās, tā arī 
pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic 
efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un 
tehnoloģiju, kas saistītas ar kravu un pasažieru 
pārvadājumu loģistisko un tehnisko 
nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu. 
Transportsistēmu inženierim ir jābūt zinošam un 
prasmīgam transporta sistēmu tehnisko, 
tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko 
procesu vadītājam, pamatdarbības stratēģijas 
izstrādātājam un rīcības politikas īstenotājam, 
inovāciju, pilnveidošanas un pārmaiņu 
rosinātājam.  
 

 
 



 51

Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

1. Integrētas un līdzsvarotas 
multimodālās transporta sistēmas 
izveidošana, tās pilnveidošana 
un vadība 

 
 

1.1. Izstrādā un attīsta progresīvās 
transporta tehnoloģiskās sistēmas un 
tehnoloģijas, kas ir saistītas ar 
multimodālajiem un intermodālajiem  
pārvadājumiem, ar to loģistisko un tehnisko 
nodrošināšanu, kā arī globalizācijas un 
transporta integrācijas procesiem  

1.2. Izveido vienotās starptautiskās 
transporta infrastruktūras  

1.3. Organizē un realizē praksē dažādu 
kravu un pasažieru piegādes transporta 
tehnoloģiskās sistēmas un loģistiskās 
shēmas  

1.4. Novērtē transporta sistēmu 
tehnoloģisko procesu efektivitāti, ražīgumu 
un drošību 

1.5. Veicina loģistikas un informācijas 
tehnoloģiju efektīvu pielietošanu transporta 
tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju 
vadīšanā 

2. Transportmašīnu ekspluatācijas 
un remonta tehnoloģiju 
izstrādāšana, ieviešana un 
pilnveidošana 

2.1. Vada transportmašīnu augsto 
tehnoloģiju un inovatīvo procesu ieviešanu 
transportā  

2.2. Uzrauga transporta sistēmu 
transportmašīnu un speciālo iekārtu darbību 

2.3. Organizē, vada un kontrolē 
transportmašīnu un iekārtu ekspluatācijas 
un remonta darbus  

2.4. Pilnveido transporta līdzekļu 
ekspluatācijas, remonta un servisa 
uzņēmumu organizatoriskās un vadības 
struktūras  

2.5. Izstrādā un ievieš progresīvās kravu 
pārstrādes metodes, mehanizācijas un 
automatizācijas līdzekļus transportā  

2.6. Organizē transporta līdzekļu, iekārtu 
un transporta pakalpojumu ekspertīzes un 
audita sertifikāciju  

2.7. Izstrādā transporta līdzekļu un 
iekārtu modernizācijas un modifikācijas 
konstruktoru un tehnoloģiskajā 
dokumentācijā 
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3. Personāla izglītošana un 
profesionālo apmācību 
veicināšana un programmu 
veidošana transporta jomā 

3.1. Organizē transporta speciālistu un 
apkalpojošā personāla apmācību un 
atestāciju  

3.2. Sadarbībā ar profesionālām 
organizācijām veido kvalifikācijas kursu 
programmas un piedalās to īstenošanā 

3.3. Izmanto jaunākās informācijas 
tehnoloģijas (tai skaitā CAD/CAM/CAE) 
jaunu transportmašīnu un iekārtu 
projektēšanā un izstrādē 

3.4. Piedalās studiju programmu 
pilnveidošanā augstskolās  

3.5. Veicina augsta līmeņa 
konferences/seminārus transporta un 
loģistikas jomā 

4. Pētniecības darbu, transporta 
sistēmu attīstības un 
pilnveidošanas pasākumu un 
inovāciju veicināšana, īstenošana 
un vadība 

4.1. Piedalās transporta un loģistikas 
nozares fundamentālajos un lietišķajos 
pētījumos 

4.2. Analizē, sintezē un optimizē 
transporta sistēmu tehnoloģisko procesu un 
komponenšu kvalitātes nodrošināšanas 
procesu  

4.3. Izveido un attīsta starptautiskos 
standartus, licenzēšanu un kontroles 
sistēmas kravu un pasažieru pārvadājumos  

4.4. Analizē transporta uzņēmumu 
ražošanas un saimniecisko darbību  

4.5. Modelē transporta tehnoloģiskos un 
transporta plūsmu funkcionēšanas procesus  

4.6. Izstrādā pētījumu, analīžu un 
izstrādņu pārskatus un publikācijas, 
pilnveido informācijas, zinātniskos un 
mācību materiālus transporta un loģistikas 
jomā  

4.7. Novērtē transporta sistēmu 
funkcionēšanas ekoloģisko drošību  

4.8. Prognozē transporta sistēmu 
attīstību  

 
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi  

Darba organizācija: 
• darbu veic individuāli (sākotnēji), bet darbs galvenokārt notiek mērķgrupās; 
• vada darbiniekus ar 3.,4. un 5. profesijas kvalifikāciju; 
• veido saziņas un sadarbības organizāciju vertikālā un horizontālā plaknē, pārzina starptautiskos 

(globālos) transporta integrācijas principus. 
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai  

• Transportsistēmu inženiera profesijas uzdevumu veikšanai vēlams augstākās profesionālās izglītības 
maģistra grāds, ieteicams „Transporta sistēmu inženierija” vai ekvivalenta augstākā izglītība, darba 
pieredze un kvalifikācijas mācības transporta jomā; 

• Transportsistēmu inženiera profesijas uzdevumu veikšanai mazā/vidējā uzņēmumā vēlams vismaz 
profesionālā bakalaura grāds, ieteicams transporta jomā vai ekvivalenta augstākā izglītība un 
kvalifikācijas mācības transporta jomā. 
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Prasmes 
Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes 

profesijā 
Vispārējās prasmes/spējas 

• lietot teorētiskās un 
praktiskās zināšanas 
konkrētu uzdevumu 
formulēšanai un ri-
sināšanai transporta jomā 

• pilnveidot profesionālās 
zināšanas, kas sakņojas 
jaunāko efektīvo pētījumu 
sasniegumos;   

• profesionāli sistematizēt 
informāciju, radoši 
pielietot normatīvus 
dokumentus, sagatavot 
apkopojošus pārskatus un 
publikācijas  

• pārraudzīt studiju 
procesu, pilnveidot 
organizāciju un 
metodoloģiju  

• veidot un vadīt 
mērķgrupas 

 

• patstāvīgi veidot 
transporta sistēmas 
funkcionēšanas un 
loģistikas modeļus  

• zināt un mācēt pielietot 
transporta sistēmu 
loģistikas procesu 
optimizācijas metodes un 
instrumentus mikro- un 
makrolīmenī 

• analizēt transporta 
izdevumus  

• praktiskās darba iemaņas 
transporta sistēmas 
organizēšanā un 
vadīšanā 

• veikt transporta līdzekļu 
un speciālo iekārtu 
konstrukciju optimizācijas 
aprēķinus 

• pilnveidot transporta sistē-
mas  

 

• gan organizēt grupas 
darbu, gan strādāt grupā 

• efektīvi plānot 
• patstāvīgi pieņemt 

lēmumus 
• informācijas izklāsta 

prasme un 
argumentācijas spējas 

• sagatavot lietišķos 
profesionālos dokumentus 

• izcila datorprasme 
• vadīt projektus 
• pārzināt vismaz vienu 

svešvalodu  
• zinātnes sasniegumu, 

pētniecības rezultātu iz-
pratne, to pielietošanas 
spējas 

 

• rosināt profesionālās 
studijas un kvalifikācijas 
mācības, pilnveidot 
programmu saturu  

• piemērot standartus, 
pārzināt un veidot 
nozares terminoloģiju  

• pārvaldīt tehnisko 
aprēķinu un jauno izstrāžu 
ekonomiskā efekta 
noteikšanas metodes  

• pielietot transporta un 
transporta līdzekļu 
vadības principus, ņemot 
vērā tehniskos, finansu un 
cilvēciskos faktorus 

• vadīt procesus ar 
tehniskiem līdzekļiem 

• pieredzes pārņemšanas 
un pilnveidošanas prasme 

• vadīt augsto transporta 
sistēmu tehnoloģiju 
īstenošanas procesus 

• projektēt progresīvās 
tehnoloģiskajās (tai skaitā 
CAD/CAM/CAE) 
transporta sistēmās  

• pārzināt un pielietot loģis-
tisko informācijas sistēmu 
metodes, instrumentus un 
tehniku  

• formulēt un kontrolēt 
operatīvo loģistikas 
uzdevumu izpildīšanu 

• organizēt, vadīt un 
kontrolēt transporta 
līdzekļu un iekārtu 
ekspluatācijas un remonta 
darbus 

• izstrādāt un ieviest kravu 
pārstrādes darbu 
mehanizācijas un 
automatizācijas pro-
gresīvās metodes  

• piemērot darba drošības, 
ugunsdrošības un vides 
aizsardzības noteikumus 

• izprast ISO, ES un citu 
valstu standartus 
transporta jomā 

• pārzināt tehniskās 
dokumentācijas, 
materiālu, izstrādājumu 
un pakalpojumu pa-
matprasības  

• zināt galvenās ekoloģijas 
un apkārtējās vides 
aizsardzības prasības  

 
 



 54

Zināšanas 
Zināšanas Zināšanu līmenis 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Vispārizglītojošās zināšanas (matemātikā, 
ekonomikā, saskarsmes pamatos, ievadā 
specialitātē) 

   

Nozares teorētiskās zināšanas (fizikā, 
teorētiskajā mehānikā, transporta vadības 
diskrētajos modeļos, transporta uzdevumu 
formalizācijā, programmēšanā u.c.) 

   

Nozares profesionālās zināšanas 
(transporta sistēmu funkcionēšanā, 
transporta terminālu un transportmašīnu 
uzbūvē, kravu ekspedīcijā, intermodālos 
pārvadājumos u.c.) 

   

Loģistikas zināšanas (loģistika 
(pamatkurss), transporta aspektos 
loģistikā, uzņēmējdarbības loģistikas 
pamatos, loģistika un transporta sistēmās 
u.c.) 

   

Transportsistēmu tehnoloģiju zināšanas 
(transporta līdzekļu tehniskās apkopes 
tehnoloģijās, transporta līdzekļu remontā, 
speciālā transporta mehānismos un 
ierīcēs, darbu mehanizācijas un 
automatizācijas līdzekļos u.c.) 

   

Datorzināšanas (datormācībā 
(pamatkurss), datoru pielietošanā 
inženieru uzdevumu risināšanā, modernās 
datoru lietojumprogrammās, ob-
jektorientētā programmēšanā u.c.) 

   

Datorvadības zināšanas (transporta 
procesu datormodelēšanā, vadības 
datorizētās sistēmās transportā, transporta 
pieprasījuma modelēšanā, lēmumu 
pieņemšanas metodēs un algoritmos u.c.) 

   

Zināšanas progresīvajās tehnoloģiskās 
metodēs  un tehnoloģijās 
transportmašīnbūvē  (CAD/CAE 
tehnoloģijās (mašīnzinībās), automatizētās 
projektēšanas un konstruēšanas sistēmas 
pamatos, CAM tehnoloģijās 
transportmašīnbūvē u.c.) 

   

Zināšanas transportsistēmu drošuma 
analīzē (varbūtības un drošuma teorijā, 
drošuma datoranalīzē u.c.) 

   

Zināšanas kvalitātes nodrošināšanas 
metodēs (vispārīgā metroloģijā, 
standartizācijā un savstarpējā 
apmaināmībā, kvalitātes sistēmu 
metodoloģijā u.c.) 

   

Zināšanas statistisko datu apstrādes 
metodēs (statistiskās metodēs transportā, 
datu bāzēs un bankās, statistisku datu 
datorapstrādes metodēs u.c.) 
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Svešvalodu zināšanas (angļu, vācu, 
franču) 

   

Humanitārās/sociālās zināšanas (biznesa 
socioloģijā, politoloģijā, apvienotā Eiropā 
un Latvijā u.c.) 

   

Pedagoģijas zināšanas    
Ekonomikas un vadības zināšanas 
(transporta ekonomikā un organizācijā, 
projektu vadīšanā, vadības organizācijā 
uzņēmumos u.c.)  

   

Darba aizsardzības un darba 
likumdošanas zināšanas (darba 
aizsardzības pamatos, darba aizsardzībā, 
civilajā aizsardzībā, transporta 
pakalpojumu tiesiskajā organizācijā u.c.) 

   

Brīvās izvēles priekšmeti    
Prakse     
Valsts pārbaudījumi     

 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 

____________________ Aleksandrs Urbahs, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing., RTU  
Transportmašīnu tehnoloģiju institūta               
direktors,  projekta izstrādes darba grupas 
vadītājs; 

   
____________________ Gundars Liberts, profesors, Dr.Sc.Ing., RTU 

Autotransporta institūta direktors; 
   
____________________ Pēteris Balckars, profesors, Dr.Sc.Ing., RTU 

Dzelzceļa transporta institūta direktors; 
   
____________________ Juris Cimanskis, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing., Latvijas Jūras 

akadēmijas kuģu mehānikas nodaļas 
direktors; 

   
____________________ Māris Ķirsis, profesors, Dr.Sc.Ing., LLU spēkratu institūta 

direktors 
                                                  
 
Profesijas standarta  eksperti:  
 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
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5. pielikums  
 

Aptaujas anketa par darba devēju apmierinātības līmeni  
ar Rīgas Tehniskās Universitātes „Transporta sistēmu inženierija” vai „Transports” studiju 

programmu absolventiem 
 

  Cienījamais anketas aizpildītāj! Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, kuru veic Rīgas Tehniskās 
Universitātes Transportmašīnu Tehnoloģiju institūts (TTI). Aptaujas mērķis – noskaidrot Jūsu apmierinātību 
ar studiju programmu absolventiem. Aptauja palīdzēs pilnveidot programmu sniegtās izglītības kvalitāti, lai 
mūsu turpmākie absolventi pēc iespējas labāk un precīzāk tiktu sagatavoti darbam.  
  Aptauja ir anonīma. Pētījumā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 
Norādiet Jūsu uzņēmuma nosaukumu: 
 
Norādiet Jūsu darbības jomu: 
 
Cik studiju programmu „Transporta sistēmu inženierija” vai „Transports”  absolventi strādā Jūsu 
tiešā vadībā: 
 
Lūdzu, norādiet attiecīgo vērtējumu (10 nozīmē pilnīgu apmierinātību, 5 vidēju un 1 nozīmē, ka Jūs esat 
pilnīgi neapmierināts) 
 

Jautājums Vērtējums 
(1-10) 

Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar savu darbinieku - TTI absolventu 
profesionālo kompetenci? 

 

Jūsu padotajiem iegūtās teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu amata pienākumus? 

 

Jūsu padotajiem iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sekmīgi 
pildītu amata pienākumus? 

 

 Lūdzu, pēc 10 balles sistēmas norādiet vai programmas absolventi ir apguvuši zemāk norādītās 
zināšanas un prasmes. Ja norādiet zemo atzīmi, lūdzu,  pamatojiet, kas tieši Jūs neapmierina. Jūsu viedoklis 
par absolventu zināšanām un prasmēm ir ļoti svarīgs! Jā kāda no norādītajām prasmēm netiek izmantota 
Jūsu darbības sfērā, neatbildējiet uz šo jautājumu. (10 nozīmē pilnīgu prasmju apguvi, 5 vidēju un 1 nozīmē, 
ka prasmes nav apgūtas). 

Transporta un loģistisko sistēmu organizācijas, funkcionēšanas un  
vadības zināšanas un prasmes  
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Transporta sistēmu plānošanas, optimizācijas un prognozēšanas teorētisko 
metožu zināšanas un pielietošanas prasmes 

  

 
 
 
 

Transporta līdzekļu konstrukciju pamatu zināšanas  

 
 
 
 

Transporta līdzekļu, speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu 
ekspluatācijas un remonta principu zināšanas un izmantošanas prasmes 

 

 
 
 
 

Transporta informācijas tehnoloģiju zināšanas un pielietošanas prasmes   

 
 
 
 

Automātiskās projektēšanas (CAD/CAM/CAE tehnoloģiju) zināšanas un 
pielietošanas prasmes 
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Transporta organizatorisko, ekonomisko un pārvaldes aspektu zināšanas 
un pielietošanas prasmes 

  

 
 
 
 

Norādiet tās prasmes, kuras netika norādītas, bet uzskatāt, ka to apgūšana nepieciešama 
Jūsu padotajiem 

 
 
 
 

Pieredze TTI studentu prakses vadīšanā un priekšlikumi uzlabošanai 

 
 
 
 

Jūsu priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai

 
 
 
 
 

 
Paldies par sadarbību! 
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6. pielikums  
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

I Z G L Ī T Ī B A S      U N      Z I N Ā T N E S     M I N I S T R I J A 

 
 

AKREDITĀCIJAS  LAPA 
 

RĪGĀ 
 

12.07.2001.                                                                          Nr. 023 

 
 
 

RĪGAS TEHNISKAJAI UNIVERSITĀTEI 
 

ir tiesības īetenot 

akreditētās studiju programmas 

un izsniegt valstiski atzītus diplomus 

par augstākās izglītības iegūšanu. 
 
 
 

Pamatojums:   Latvijas Republikas Augstākās izglīltības padomes 
2001, gada 12. jūlija lēmums Nr. 19. 

 
 
  
 
 
 
 

Ministrs                                                                       K. Greiškalns 
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15.pielikums 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

 
I Z G L Ī T Ī B A S      U N      Z I N Ā T N E S     M I N I S T R I J A 

 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS  
AKREDITĀCIJAS LAPA 

 
 
 
 

15.07.2002                      RĪGĀ                     Nr. 023-537 
 
 
 

RĪGAS TEHNISKAJAI UNIVERSITĀTEI 
 

ir tiesības īstenot akreditēto 

maģistra 

studiju programmu 

"Transports" (46522) 

un piešķirt 
inženierzinātņu maģistra transporta un satiksmes zinātnē 

akadēmisko grādu. 
 
 

Pamatojums:  Akreditācijas komisijas 
           2002. gada 10. jūlija lēmums Nr. 579. 

          Maģistra studiju programma 
      "Transports" akreditēta 
      līdz 2008. gada 31. decembrim. 

 
 
Ministrs                                                                              K. Greiškalns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

 
I Z G L Ī T Ī B A S      U N      Z I N Ā T N E S     M I N I S T R I J A 

 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS  
AKREDITĀCIJAS LAPA 

 
 
 
 

15.07.2002                         RĪGĀ                     Nr. 023-538 
 
 
 

RĪGAS TEHNISKAJAI UNIVERSITĀTEI 
 

ir tiesības īstenot akreditēto 

doktoranta 

studiju programmu 

"Transports" (51522) 

un piešķirt 
inženierzinātņu bakalaura mašīnzinātnē 

akadēmisko grādu. 
 
 

Pamatojums:  Akreditācijas komisijas 
           2002. gada 10. jūlija lēmums Nr. 580. 

      Doktoranta studiju programma "Transports" 
      akreditēta līdz 2008. gada 31. decembrim. 

 
 
 
 
Ministrs                                                                              K. Greiškalns 
 

7. pielikums  
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48. RTU Zinātniskās konferences apakšsekcijas „Intelektuālās Transporta sistēmas” programma 
 

Apakšsekcija/Subsection 
”Intelektuālās transporta  sistēmas” 
”Intelligent Transport Systems” 
 
Apakšsekcijas zinātniskā komiteja: 
Subsection Scientific Committee: 
 
Aleksandrs Urbahs  Prof., Dr.habil.sc.ing. (RTU) Priekšsēdētājs / Chairman 
Aleksandrs Andronovs  Prof., Dr.habil.sc.ing. (RTU) 
Anatolijs Kobcevs  Prof., Dr.habil.sc.ing. (RTU) 
Jurijs Martinovs  Prof., Dr.habil.sc.ing. (RTU) 
Valdis Priednieks  Prof., Dr.habil.sc.ing. (LJA) 
Jurijs Cimanskis  Prof., Dr.habil.sc.ing. (LJA) 
Knut Wilhelm   Prof., Dr.sc.ing. (Berlīnes Tehniskā Universitāte, Vācija) 
 
Norises vieta / Location: 
RTU Institute of Transport Vehicle Technologies  
Lomonosova street, buiding V, Lecture-hall V-II, Riga 
 
Piektdiena, 2007. gada 12. oktobrī 
Friday, October 12, 2007 
 
08.00 - 08.50 Dalībnieku reģistrācija 
 Members registration 
 
08.50 - 09.00 Atklāšana/Introduction 
Priekšsēdētājs / Chairman:  Prof. A. Urbahs 
 
1. sesija “Loģistika un transporta sistēmas” 
Session 1. “Logistics and Transport Systems” 
Sesijas vadītājs /Chairman: Prof. A.Urbahs 
 
09.00 - 09.15 Feofanovs V., Urbahs A. (RTU) 
„„Operators - Transporta līdzeklis - Apkārtēja vide” veida sarežģītu tehnisko sistēmu modelēšana” 
„Modelling of complex technical systems of “Operator - Vehicle - Outdoor Environment” type” 
 
09.15 - 09.30  Feofanovs V., Urbahs A. (RTU) 
„Transporta līdzekļu intelektuālo apmācošo sistēmu attīstības perspektīvas” 
„Development perspectives of intellectual teaching systems for vehicle operators” 
 
09.30 - 09.45  Urbahs A., Cerkovņuks A.,  
Urbaha M., Savicka K. (RTU) 
„Unimodālo kravas piegādes patērētājiem sistēmu modelēšana” 
„Modelling of unimodal systems of cargo delivery to the consumer” 
 
09.45 - 10.00 Urbahs A., Savicka K. (RTU) 
„Pasažieru pārvadājumu efektivitātes novērtēšana” 
„Efficiency estimation of passenger traffic” 
 
10.00 - 10.15 Urbahs A., Urbaha M. (RTU) 
„Transporta līdzekļu funkcionēšanas efektivitātes novērtēšana multimodālā transportā” 
„Efficiency estimation of vehicle performance in multimodal traffic”      
  
10.15 - 10.30 Kafijas pauze /coffee break 
 
2. sesija “ Transportmašīnu ekspluatācija, remonts un raksturojumu modelēšana” 
Session 2. “Maintenance, repair and simulation of characteristics of transport machines” 
Sesijas vadītājs /Chairman: Prof. A.Kobcevs 
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10.30 - 10.45  Urbahs A., Savkovs K.,  
Petrovs V. (RTU) 
„Bezpilota lidaparātu projektēšanas metodoloģiskie pamati” 
„Methodological fundamentals of unmanned aerial vehicle design” 
 
10.45 - 11.00  Urbahs A., Muhins D. (RTU) 
„Gaisa kuģu vadīšanas sistēmu elementu modelēšana” 
„Design of control system elements for aerial vehicles” 
 
11.00 - 11.15 Urbahs A., Ščavinskis R., Korhs J.  (RTU) 
„Invalīdes ratiņu ar kombinēto piedziņu projektēšana” 
„Design of combined actuator wheelchairs” 
 
11.15 - 11.30 Kobcevs A., Naumoviča J. (RTU) 
„Iekšējā dempferēšana anizotropajos materiālos un konstrukcijās”       
„Interior damping an anisotropic materials and constructions” 
 
11.30 - 11.45 Kobcevs A., Smorodova Z. (RTU) 
„Transportmašīnu dinamika dažādos ekspluatācijas režīmos” 
„Dynamics of transport machines on various modes of   maintenance” 
 
2. sesija “ Transportmašīnu ekspluatācija, remonts un raksturojumu modelēšana” 
Session 2. “Maintenance, repair and simulation of characteristics of transport machines” 
Sesijas vadītājs /Chairman: Prof. J.Martinovs 
 
11.45 - 12.00 Urbahs A., Ščavinskis R.,  
Zanders E. (RTU)  
„Eko - biotehnisko pilsētas satiksmes transporta līdzekļu projektēšana” 
„Design of eco-biotechnical vehicles for urban traffic” 
 
12.00 - 12.15 Urbahs A., Savkovs K.,  
Nesterovskis V., Urbaha M. (RTU) 
„Nanostrukturēto pārklājumu sintēze transporta līdzekļu spēkiekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai” 
„Synthesis of nanostructured coatings for the protection and recondition of vehicle power plant parts” 
 
12.15 - 12.30 Urbahs A., Savkovs K.,  
Urbaha M, Grāvītis U.,  
Smorodova Z. (RTU) 
„Implantantu bio - saderīgu materiālu un izstrādājumu izveides jaunās tehnoloģijas” 
„Innovative technologies of biologically compatible implant materials and products creation” 
 
12.30-12.45 Boldirevs J. (RTU) 
„Aviadzinēju atteiču cēloņu statistiskā analīze” 
„Statistical analysis of aircraft engines failures causes” 
 
12.45-13.00 Martinovs J.  (RTU) 
„Plaisu attīstības novērtēšana pēc laika sadalījuma parametriem, kad plaisa sasniedz noteikto garumu” 
„Estimation of crack propagation on the base of time distribution parameters, when the crack reaches a definite size” 
 
13.00 - 13.15  Diskusijas/Discussion 
 
13.15 - 14.00 Pusdienas /Lunch 
 
3. sesija “Transporta sistēmu vadības matematiskās metodes” 
Session 3. “Mathematical methods of transport systems control” 
Sesijas vadītājs /Chairman: Prof. A.Andronovs 
 
14.00 - 14.15 Santalova D. (RTU) 
„Klasiskās un pusparametriskās regresijas pētījums dzelzceļa pārvadājumu prognozēšanai Latvijā” 
„Investigation of classical and semiparametric regression for the forecasting of rail conveyances in Latvia” 
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14.15 - 14.30 Kašurins A. (RTU) 
„Sporta bāzu izvietojuma uzdevums Latvijas teritorijā” 
„A problem of sport bases arrangement in Latvia” 
 
14.30 - 14.45 Fiošins M.,  Fiošina J. (RTU) 
„Transport flows routing methods” 
„Transporta plūsmu maršrutēšanas metodes” 
 
14.45 - 15.00 Zinovjevs E., Gromovs G. (TSI) 
„Dalīto datubāzu drošības vadība transporta informācijas sistēmās” 
„Control of distributed database reliability in transport information systems” 
 
15.00 - 15.15 Žukovska J. (RTU) 
„Potenciālā pasažiera lidojuma izvēles uzvedības modelis” 
„Potential passenger's air flight choice behavior model” 
 
15.15 - 15.30 Kafijas pauze /coffee break  
 
15.30  Diskusijas/Discussion 
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8. pielikums  
 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  
Transporta un mašīnzinību fakultāte 
 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU 
INSTITŪTS 
 
 
 
R Ī K O J U M S 
 
_______Nr.______ 
 
Par profesionālo maģistra 
darbu tēmu apstiprināšanu  
 
Pamatojoties uz TTI studentu iesniegumiem, atļaut aizstāvēt un apstiprināt maģistra darbu vadītājus un tēmas 
“Transporta sistēmu inženierija” (RMGL0) specialitātē  

Nr. 
p.k. 

Studenta 
vārds, 
uzvārds 

St.apl.nr. 
Personas 
kods 

Vadītāja amats 
vārds, uzvārds Tēma 

1. Aļesenko 
Nadežda 

021RMB051   

Docents 
V. Feofanovs 

Transporta uzņēmuma darbības efektivitātes 
palielināšana uz noliktavas sistēmas 
modernizācijas pamata. 
Increasing the Efficiency of a Transport 
Enterprise Activity on the Basis of Warehouse 
System Modernization. 
Повышение эффектвности деятельности 
транспортного предприятия на основе 
модернизации складской системы 

2. 

Dilbergs 
Madars   061RMG024   Profesors 

A.Kobcevs 

Gaišo naftas produktu pārkraušanas iekārtu 
modernizācija. 
Modernization of Light Petroleum Products 
Handling Equipment. 
Модернизация перегрузочного 
оборудования светлых нефтепродуктов 

3. 

Gončarenko 
Jeļena 021RMB066  Docents 

V. Feofanovs 

Transporta kompānijas darbības efektivitātes 
palielināšana noliktavas modernizācijas 
rezultātā. 
Increasing the Activity Efficiency of a 
Transport Company Due to Warehouse 
Modernization. 
Повышение эффективности деятельности 
транспортной компании за счет 
модернизации склада 

4. 

Jermolajevs 
Sergejs   061RMG018   Docents 

V. Feofanovs 

Jūras pārvadājumu drošības paaugstināšana, 
izmantojot radiofrekvenču identifikātoru. 
Sea Freight Safety Increase Using Radio-
frequency Identifiers. 
Повышение безопасности морских 
перевозок на основе применения 
радиочастотных идентификаторов 

5. Kidala Eva   061RMG029   Profesors 
A. Urbahs 

Jūras transporta starptautisko parvadājumu 
tehnoloģisko procesu pilnveidošana un 
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optimizācija. 
Improvement and Optimization of the 
Processes of International Traffic by Marine 
Transport. 
Совершенствование и оптимизация 
технологических процессов международных 
перевозок морским  транспортом 

6. 

Kļimovs 
Vladimirs   061RMG026   Profesors 

A. Urbahs 

Starptautisko autotransporta pārvadājumu 
tehnoloģiju pilnveidošana Eiropas reģionā. 
Improvement of International Cartage 
Processes in the European Region. 
Совершенствование технологии 
международных автотранспортных 
перевозок в Европейском регионе 

7 

Ķeirāns Ilo   061RMG025   Profesors 
A.Kobcevs 

Kuģu satiksmes vadības centra darbības 
pilnveidošana kuģu drošai kuģošanai Rīgas 
ostas rajonā. 
Improvement of Vessel Traffic Control Centre 
Activity for Safe Navigation in Riga Port Area. 
Усовершенствование деятельности центра 
управления движения судов для 
безопасного судоходства в районе Рижского 
порта  

8 

Kozlovs 
Dmitrijs 053RMG039 Docents 

V. Feofanovs 

Kravu tranzīta no Vidusāzijas uz Eiropu 
loģistiskais audits.  
Logistic Audit of Cargo Transit from Central 
Asia to Europe. 
Логистический аудит транзита грузов из 
средней Азии в Европу 

9 

Kudrjavcevs 
Konstantīns  991RMB Profesors 

A.Kobcevs 

Kravu automobiļu ceļu izmēģinājumu  
veikšanas un rezultātu apstrādes metodoloģijas 
izstrāde. 
Developing the Methodology of Trucks Road 
Testing and Results Processing. 
Разработка методологии проведения и 
обработка результатов дорожных 
испытаний грузовых автомобилей. 

10 

Majorova 
Marianna 881120774 Lektore  

D. Santalova  

Vairumtirdzniecības noliktavas preču partiju 
pārdošanas prognozēšana ar pusparametriskām 
metodēm.  
Forecasting of the Sales of Goods Parcels from 
a Wholesale Warehouse by Means of Semi-
Parametric Methods. 
Прогнозирование продаж партий товара с 
оптового склада с помощью полу-
параметрических методов 
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11 

Mažurins 
Jevģenijs   001RMV012   Docents 

J. Boldirevs 

Vieglo automobiļu virsbūvju remonta 
tehnoloģijas pilnveidošana un mehanizētās 
iekārtas izstrādāšana automobiļu mazgāšanai. 
Improvement of Car Body Repair Technology 
and Development of Mechanized Equipment for 
Car Washing. 
Совершенствование технологии ремонта 
кузовов легковых автомобилей и разработка 
механизированной установки для мойки 
автомобилей 

12 

Mihailova 
Margarita  991REB347 Docents 

V. Feofanovs 

Muitas noliktavas projektēšana Latvijas kravu 
tranzīta sistēmā. 
Customs Warehouse Design in Latvian Cargo 
Transit System. 
Проектирование таможенного склада в 
Латвийской системе транзита грузов  

13 

Mihailovs 
Aleksandrs   061RMG027   Profesors 

A. Urbahs 

Iekraušanas-izkraušanas darbu tehniskā 
nodrošinājuma sistēmas projektēšana  
daudzlīmeņu noliktavā. 
Design of the Technical Maintenance System of 
Loading-unloading Operations in Multilevel 
Warehouse Conditions. 
Проектирование системы технического 
обеспечения погрузочно-разгрузочных работ 
в условиях многоярусного склада 

14 

Neilands 
Uldis   061RMG019   Profesors 

A.Kobcevs 

Latvijas uzņēmuma transportbetona  ražošanas 
tehnoloģisko procesu optimizācija. 
Optimization of Ready Mix Concrete 
Production Processes in a Latvian Enterprise.  
Оптимизация технологического процесса 
производства транспорного бетона на 
Латвийском предприятии 

15 

Petrovskis 
Pāvels   061RMG012   Profesors 

A. Urbahs 

Iekraušanas - izkraušanas darbu optimizācija 
jūras ostu loģistikas apkalpošanas sistēmās. 
Optimization of Loading-unloading Operations 
in Seaport Logistics Service Systems. 
Оптимизация погрузочно-разгрузочных 
работ в системах логистического 
обслуживания морских портов 

16 

Poloņņikovs 
Jevgenijs  021RMB096 Profesors 

A. Urbahs 

Ātrbojīgu kravu starptautisko pārvadājumu 
tehnoloģiju pilnveidošana. 
Improvement of the Processes for the 
International Transport of Perishable Goods. 
Совершенствование технологии 
международных перевозок скоропортящихся 
грузов 

17 

Rjabuha 
Antons   061RMG023   Docents 

V. Feofanovs 

Katalītiskā neitralizātora datoranalīze un 
optimizācija. 
Computer Analysis and Optimization of 
Catalyst Converter. 
Компьютерный анализ и оптимизация 
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каталитического нейтрализатора 

18 

Seļiverstovs 
Iļja   061RMG013   Profesors 

A. Urbahs 

Bīstamo kravu aviācijas pārvadājumu 
tehnoloģisko procesu pilnveidošana un 
optimizācija. 
Improvement and Optimization of Dangerous 
Cargo Air Transportation Processes. 
Усовершенствование  и оптимизация 
технологических процессов авиаперевозок 
опасных грузов 

19 

Skadiņš 
Gvido   061RMG021   Docents 

V. Feofanovs 

Latvijas ekspedīcijas kompānijas tranzīta kravu 
pārvadājumu tehnoloģisko procesu 
pilnveidošana. 
Improvement of the Transhipment Processes of a 
Latvian Freight Forwarder. 
Усовершенствование технологических 
процессов перевозок транзитных грузов 
Латвийской экспедиционной компании 

20 

Sarajeva 
Oksana  021RMB101 Docents 

V. Feofanovs 

Noliktavas projektēšana Latvijas ražotāju 
eksporta produkcijas sadales sistēmā. 
Warehouse Design in the Distribution System of 
Export Products Made by Latvian 
Manufacturers. 
Проектирование склада в системе 
распределения экспортной продукции 
Латвийских производителей  

21 

Skrastiņš 
Kalvis   061RMG016   Profesors 

A. Urbahs 

Kuģu un ostas iekārtu drošības nodrošināšana 
jūras transportā 
Ship and Port Facility Protection in Marine 
Transport. 
Обеспечение безопасности судов  и 
портового оборудования на морском 
транспорте 

22 

Vorobjovs 
Aleksandrs 021RMB108  Docents 

V. Muhins 

Šķidrā ūdeņraža kā alternatīvās degvielas 
pielietošanas tehnoloģijas pilnveidošana civilajā 
aviācijā. 
Improvement of the Technology of Liquid 
Hydrogen Use As an Alternative Fuel in Civil 
Aviation. 
Совершенствование технологии 
использования жидкого водорода в качестве 
альтернативного топлива в гражданской 
авиации 

23 

Šovkovs 
Imants   061RMG020   Docents 

V. Muhins 

Loģistikas uzņēmuma darbības tehnoloģisko 
procesu optimizācija ekstremālās situācijās. 
Optimization of the Processes of a Logistic 
Enterprise Operation in Extreme Cases. 
Оптимизация технологических процессов 
логистического предприятия в 
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экстремальных ситуациях 
24 

Šnaidmans 
Dmitrijs   021RMB033 Docents 

V. Feofanovs 

Transporta uzņēmuma darbības efektivitātes 
paaugstināšana, ieviešot globālās pozicionēšanas 
informatīvās sistēmas. 
Increasing the Efficiency of a Transport 
Enterprise Activity by Introducing Global 
Positioning Systems. 
Повышение эффективности деятельности 
транспортного предприятия при внедрении 
информационных систем глобального 
позиционирования 

25 

Zanders 
Eduards  021RMB109 Profesors 

A. Urbahs 

Individuālās lietošanas ekobiotehnisko 
transportlīdzekļu projektēšana CAD/CAE vidē. 
Eco-Biotechnical Private Vehicle Design in 
CAD/CAE Environment. 
Проектирование эко - биотехнических 
транспортных средств индивидуального 
пользования в среде CAD/CAE 

 
 
TTI direktors      A. Urbahs 
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RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES  
Transporta un mašīnzinību fakultāte 
 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU 
INSTITŪTS 
 
 
 
R Ī K O J U M S 
 
_______Nr.______ 
 
Par profesionālo maģistra 
darbu tēmu apstiprināšanu  
 
Pamatojoties uz TTI studentu iesniegumiem, atļaut aizstāvēt un apstiprināt diplomprojektu vadītājus un 
tēmas:  
1. virzienā “Transporta sistēmu inženierija” (RMGL0) 

Nr. 
p.k
. 

Studenta 
vārds, 
uzvārds 

St.apl.nr. 
Personas kods 

Vadītāja amats 
vārds, uzvārds Tēma 

1. Grantiņš 
Martiņš 

991RMB149 
270781-11182 

Prof. 
J. Martinovs 

Vieglo automobiļu virsbūvju tehnoloģijas 
pilnveidošana un virsbūves ģeometrijas 
atjaunošanas iekārtas piemērošana. 
Development of Repair Technology of Motor 
Car Body and Elaboration of a Device for Car 
Body Geometry Reconditioning. 
Совершенствование технологии ремонта 
кузовов легковых автомобилей и разработка 
приспособления для восстановления 
повреждений кузовов. 

2. Nestjuks 
Sergejs 

991RMB081 
190281-12718 

Doc. J. 
Boldirevs 

Remonta tehnoloģijas pilnveidošana un 
automobiļu dzinēju izjaukšanas un salikšanas 
stenda izstrādāšana. 
Improvement of Repair Technology and 
Elaboration of an Assembly and Disassembly 
Stand for Automobile Engines. 
Совершенствование технологии ремонта и 
разработка стенда для разборки и сборки 
автомобильных двигателей 

3. Firzins 
Ivans 

991RMB155 
29078111245 
 

Prof. 
A. Urbahs 

Kravu apstrādes tehnoloģiskās līnijas 
projektēšana lidostas apstākļos. 
Designing of Processing Line for Freight 
Handling in Airport Conditions. 
Проектирование технологической линии 
обработки грузов  в условиях аэропорта. 

4. Ainārs 
Austrums 

053RMG057 
141180-10501 

Doc. 
V. Feofanovs 

Efektivitātes paaugstināšana kravas tilpņu 
mazgāšanas procesā uz tankkuģiem.  
Increase of Efficiency of the Tank Cleaning 
Processes on Board Tanker Ships. 
Повышение эффективности процесса мойки 
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грузовых отсеков на танкерах. 
5. Gurskis 

Deniss 
053RMG047 
020282-10647 

Prof 
 A. Urbahs 

Sašķidrinātās gāzes transportēšanas  
tehnoloģijas pilnveidošana multimodālajos 
pārvadājumos. 
Improvement of Liquefied Gas Transportation 
Technology in Multimodal Communication. 
Совершенствование технологии 
транспортировки сжиженного газа в 
мультимодальном сообщении. 

 
 
 
TTI direktors      A. Urbahs 
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2007./08. gadā maģistra darbus aizstāvēja: 
 

1. Aļesenko Nadežda 
2. Dilbergs Madars 
3. Kidala Eva 
4. Kļimovs Vladimirs  
5. Ķeirāns Ilo 
6. Kozlovs Dmitrijs 
7. Petrovskis Pāvels 
8. Poloņņikovs Jevgenijs 
9. Rjabuha Antons 
10. Seļiverstovs Iļja 
11. Skadiņš Gvido 
12. Sarajeva Oksana 
13. Skrastiņš Kalvis 
14. Vorobjovs Aleksandrs 
15. Šovkovs Imants 
16. Šnaidmans Dmitrijs 
17. Zanders Eduards 
18. Grantiņš Martiņš 
19. Firzins Ivans 
20. Ainārs Austrums 
21. Gurskis Deniss 
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9. pielikums  
 

Maģistra profesionālās augstākas izglītības programmas 
„TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA” 

priekšmetu anotācijas    
 

 A OBLIGĀTIE PRIEKŠMETI 
 1. Loģistika un transporta sistēmas  3KP,  2. Sem  
  Urbahs Aleksandrs  
 
Transporta nozares struktūra. Virszemes transporta sistēmas. Jūras un gaisa transporta sistēmas. 
Apkalpošana un ekspluatācijas īpatnības. Transporta operācijas un pamatfunkcijas. Loģistikas transporta 
aspekts. Transporta sistēmu darbības imitācijas modeļi. Apkalpošanas kanāli un fāzes, caurlaides spēja, 
ienākošo plūsmu intensitātes aprēķins un apkalpošanas laiks. Pasažieru un kravu plūsmu analīze un 
prognozēšana. 
 2. Transporta procesu optimizācijas metodes   4KP,  1. Sem  
  (speckurss) 
  Andronovs Aleksandrs,  
   Santalova Diāna  
 
Optimizācijas metožu klasifikācija transporta uzdevumiem. Lineārās programmēšanas uzdevumi. Lineārās 
programmēšanas uzdevumi. Simpleksa metodes algebra. Modificēta simpleksa metode. Dualitāte. 
Risināšanu jutīguma analīze. Veselskaitļu programmēšanas uzdevumi. Atzarojumu un robežu metode. 
Transporta uzdevumi un to risināšanas algoritmi. Dinamiskā programmēšana. Diferencējamas funkcijas 
daudzargumentu optimizācija. Pielietošana transporta uzdevumu risināšanas optimizācijai. 
 3. Vadības datorizētas sistēmas transportā   2KP,  2. Sem  
  Fiošins Maksims  
 
Uzdevumu hierarhija transporta sistēmu vadībai.  Nodrošinājuma veidi datorvadības sistēmām. 
Organizācijas, tehniskais, informācijas matem., programmatūras un funkcionālais nodrošinājums. Izmantotās 
matemātiskās metodes. Datorvadības sistēmu projektēšanas un ekspluatācijas posmi. Projektēšanas un ekspl. 
dokumentācija. Funkcionālo sistēmu piemēri(transporta satiksmes saraksta sastādīšana, transporta 
izmantošanas plānošana un vadīšana, transporta tehnisko drošuma nodrošināšana, satiksmes dienestu 
operatīva vadīšana). 
 4. Kvalitātes sistēmu metodoloģija  2KP,  3. Sem  
  Martinovs Jurijs  
 
Kvalitātes definīcija. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modeļi un to elementi. Kvalitātes nodrošināšanas 
vadība. Kvalitātes sistēmas veida izvēle. Drošuma nodrošināšanas sistēma. Kvalitātes sistēma projektēšanā, 
īstenošanā, izgatavošanā, montāžā, apkalpošanā. Kvalitātes sistēma noslēguma izmēģinājumos un 
pārbaudēs. Mēriekārtu metroloģiskā apliecinājuma sistēma.  
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 5. Kravu uzglābšanas un apkalpošanas sistēmas  3KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,   
  Larins Mihails.  
  Urbaha Margarita  
 
Transporta-ekspedīcijas preču sadalīšanas nodrošinājuma problēmas. Preču piegādes sistēmas unimodālā, 
intermodālā, terminālu sistēmas. Multimodālo sistēmu attīstības plānošana. Preču sadales vadības sistēmas: 
JIT,SDP,DRP,DRP II,LRP,QRM. Kravu pārvietošanas tehnoloģija noliktavās. Kravu pārvietošanas 
tehnoloģiju mehanizācija un automatiz. kravu pavaddokumentu sastādīšana. Kravu sadales kanāla 
izvēle,transporttēšanas veida izvēle, transportlīdzekļu izvēle.  
 6. Transporta tehniskas apkopes procesu vadība  3KP,  2. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,   
  Feofanovs Viktors,  
   Muhins Valerijs,  
   Grāvītis Uldis  
 
Transporta uzdevumu klasifikācija. Transportlīdzekļu tehniskais un ekspluatācijas rādītāji. Progresīvās 
tehnoloģiskas sistēmas transportā. Kvalitātes rādītāji transportā. Tehniskas apkopes centrs kā vadīšanas 
objekts. Tehniskās apkopes centra plānošanas darbi. Transportlīdzekļu tehniskās apkopes procesa 
organizēšana. Speciālistu ietekme uz tehniskās ekspluatācijas procesa efektivitāti. 
 7. Zinātnisko pētījumu pamati  2KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,   
  Larins Mihails,  
  Ņesterovskis Vladislavs,  
  Urbaha Margarita  
 
Zinātniska darba galvenie posmi. Zinātniskā darba metodoloģija. Zinātniskās instrumentārijs: mat. aparāts, 
modelēšana, eksperiments, programmatūra, ekspertīzes dati. Zinātniski tehniskā informācija. Pētniecības 
materiālu rakstiska iesniegšana. Veidi, struktūra, noformējums. Priekšlikumi par darbu uzsākšanu, atskaites, 
zinātniskās publikācijas, vēstules, elektroniskās vēstules, faksi, piezīmes. Projekts kā pētījuma sastāvdaļa. 
Projekta apraksts. Zinātniska projekta sastāvdaļas. 
 8. Multimodālie un intermodālie pārvadājumi  4KP,  4. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Urbaha Margarita,  
  Petrovskis Pavēls   
 
Multimodālo un intermodālo pārvadājumu progresīvas transporta tehnoloģiskas sistēmas un tehnoloģijas. 
Vienotas starptautiskās transporta infrastruktūras izveidošana. Palielinātās kravas vienības: konteineri, 
treileri, automobiļu noņemamās virsbūves, platformas un lihteri. Kravu transporta raksturojums un 
konsolidācijas īpatnības. Kravu pārkraušanas tehnoloģisko procesu mehanizācijas un automatizācijas 
līdzekļi. Transporta sistēmu termināli. Teorētiskie modeļi un metodes multimodālo un intermodālo 
pārvadājumu loģistisko uzdevumu risināšanai. Transporta sistēmu un terminālu darbības optimizācija. 
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 9. Transporta līdzekļu remonta modernās   3KP,  2. Sem  
  tehnoloģijas 
  Boldirevs Jurijs  
 
Transporta līdzekļu remonta veidi un sistēmas. Detaļu raksturīgākie defekti un to cēloni. Detaļu un mezglu 
defektācijas pamatmetodes. Savienojumu atjaunošanas metodes. Atjaunošanas procesu klasifikācija un to 
pamatetapi. Detaļu atjaunošanas modernās metodes ar mehānisko apstrādi, galvaniskajiem pārklājumiem, 
lāzera uzkausēšanu, elektronkuļa un lāzera metināšanu, plazmas uzsmidzināšanu, uzsmidzināšanu vakuumā. 
Detaļu nostiprināšana ar virsmas plastisko deformēšanu. Transportlīdzekļu dzinēju pamatmezglu un detaļu 
remonts. Rotoru balansēšana. Transportlīdzekļu dzinēju salikšana un izmēģināšana pēc remonta. 
 10. Transportlīdzekļu dināmiskie aprēķini,   4KP,  1. Sem  
  optimālā projektēšana un izmēģināšana  
  Kobcevs Anatolijs,  
  Kulibali Amadu  
 
Automobiļu shēmas un aprēķinu dinamiskie modeļi. Automobiļu nelineārā elastīgā atsperu piekare un tās 
svārstību aprēķini. Longitudinālās un transversālās svārstības determinants un gadījuma ierosmes ietekmē. 
Mašīnu vibroizolācija. Noslogojums un bojājuma pakāpes gadījumierosme. Konstrukcijas enerģijas 
disipācijas likums un histerēzes cilpa. Transportmašīnas šasijas pneimohidraulikas modelēšana. Lidmašīnas 
konstrukcijas dinamiskais noslogojums pie nolaišanās un lidojumā. Celtņautomobiļu noslogojums un 
noturība stipra vēja ietekmē. 
 11. Nesagraujošas kontroles metodes  2KP,  1. Sem  
  Boldirevs Jurijs  
 
Nesagraujošās kontroles metožu tehniskie raksturojumi un pielietošanas nozares transporta līdzekļu 
ekspluatācijā un remontā. Detaļu bojājumu un defektu veidi. Kapilārās kontroles metožu būtība. Kapilārās 
kontroles metožu veidi: krasu un luminescentā metodes. Magnētiskās pulvera kontrole: būtība, detaļu 
magnētizēšanas un atmagnētizēšanas metodes, magnētiskās suspensijas, tehnoloģiskās operācijas. 
Akustiskās nesagraujošās kontroles metodes: ultraskaņas un impedances metodes. Virpuļstrāvu nesagraujošā 
kontrole. Rentgenogrāfiskā nesagraujošā kontrole. Nesagraujošās kontroles metožu izvēle. 
 12. Transporta plūsmu teorija  3KP,  2. Sem  
  Andronovs Aleksandrs  
  Fiošina Jeļena  
 
Paketes VISUM/VISSIM īss apraksts un nepieciešamas iemaņas. Transporta plūsmu pamatjēdzieni un 
pamatdefinīcijas. Grafu teorijas modeļu pielietošana transporta plūsmas analīzei un vadībai. Tīklu plūsmu 
modeļi un vadība. Transporta plūsmu statistisko datu apstrāde. Transporta plūsmas analīze un prognozēšana. 
Transporta plūsmu funkcionēšanas stohastisko procesu apraksts. Transporta plūsmu uzvedība krustojumos. 
Rindošanas modeļu apraksts. Transporta sistēmu imitācijas modelēšana un vizuālizacija. 
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 B OBLIGĀTAS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
 1. Specializējošie priekšmeti 
 Specializācija: Loģistika un transporta sistēmas 
 1.1. Transporta sistēmu funkcionēšana  4KP,  1. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
   Muhins Valērijs,  
   Grāvītis Uldis  
 
Transporta uzdevumu klasifikācija. Latvijas transporta infrastruktūra. Eiropas transporta koridori. Latvijas 
tranzīta koridors Eiropas transporta sistēmā. Transporta sistēmas komponenti. Transportlīdzekļi. 
Transportlīdzekļu tehniskais un ekspluatācijas rādītāji, prasības un izmatošanas sfēras. Transportlīdzekļa 
izvēles kritēriji. Kravu transp. pārvadājumu tehniskā apgāde. Transporta operāciju saturs un klasifik. 
Pārvadlīdzekļu modernizēšanas tendences. Transportlīdzekļu izmantoš. efektivitāte. 
 1.2. Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi   2KP,  1. Sem  
  transportā 
  Andronovs Aleksandrs  
 
Lēmumu pieņemšanas uzdevumu klasifikācija. Spēļu teorijas pamatjēdzieni un rezultāti. Spēļu teorijas 
pamatteorēma. Spēļu uzdevumu nostādne par braukšanas bliešu izmaksu. Vadāmas Markova ķēdes un 
procesi. Optimālas vadības algoritmi un to parametru atrašana. Transporta optimālās tehniskas apkalpošanas 
uzdevumi. Statistisko lēmumu teorija. Baijesa metode. Pielietošanas piemēri transportā. Spēļu teorijas 
pamatjēdzieni un rezultāti. Spēļu teorijas pamatteorēma. Spēļu uzdevumu nostādne par braukšanas bliešu 
izmaksu. Vadāmas Markova ķēdes un procesi. Optimālas vadības algoritmi un to parametru atrašana. 
Transporta optimālās tehniskas apkalpošanas uzdevumi. Statistisko lēmumu teorija. Baijesa metode. 
Pielietošanas piemēri transportā. 
 1.3. Transporta pieprasījuma modelēšana  2KP,  1. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Petrovskis Pāvels   
 
Transporta apkalpošanas situāciju modelēšana. Transporta termināla apkalpošanas sistēmas modelēšana un 
optimizācija. Sūtījumu formēšanas procesu modelēšana transporta termināla apstākļos. Transporta līdzekļu 
apkalpošanas sistēmas modelēšana. Kravu plūsmu optimizācijas rādītāji. Mehanizācijas līdzekļu darbības 
optimizācija. Kravu piegādes sistēmu kvalitātes novērtējums ar nenoteikto kopu teorijas palīdzību. Kravu 
piegādes sistēmas uzdevuma daudzkritēriju risinājums. Kravu piegādes sistēmu sintēzes modulārais princips. 
 1.4. Loģistiskās sistēmas transportā  2KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs  
 
Loģistikas organizācijas pamatkoncepcijas un transporta sistēmu tehnoloģisko procesu plānošana. Loģistikas 
sistēmu optimizācijas teorētiskais pamatojums. Lokālo transporta sistēmu funkcionēšana. Makroloģistikas 
sistēmu funkcionēšana. Transporta loģistikas funkcionēšanas procesu modelēšana. Iekraušanas - izkaušanas 
un noliktavas operāciju optimizācija transporta loģistikas kompleksa apakšsistēmās. Konteineru terminālu 
funkcionēšanas optimizācija.  
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 1.5. Transporta procesu datormodelēšana   3KP,  3. Sem  
  (speckurss) 
  Andronovs Aleksandrs  
 
Transporta procesu modelēšana uzdevumu klases: pasažieru un kravu plūsmu formēšana, pasažieru plūsmu 
maršrutizācija, transporta līdzekļu izmantošana, satiksmes saraksta ievērošana, satiksmes dienestu operatīva 
vadīšana, transporta satiksmes drošuma un regularitātes ievērošana utt. Transporta procesu determinēta 
modelēšana ar Petri tīklu, grafu teorijas un tīklu plānošanas palīdzību. Statistiskā modelēšana. Datoru 
programmu pakešu izmantošana. Modelēšanas piemēri no dažādiem transporta veidiem. 
 1.6. Inženieruzdevumu risināšanas datormetodes  4KP,  1. Sem  
  Andronovs Aleksandrs,   
  Santalova Diāna  
 
Skaitļošanas metožu pielietošanas vadības uzdevumos.  Algoritma jēdziens. Tuvinātie un precīzie algoritmi. 
Skaitļošanas kļūdas. Nelineāro vienādojumu un sistēmu iterācijas metodes.  Paketes Mathcad ielietošana 
iterācijas metožu realizācijā. Ņūtona un Langranža polinomu izmantošana interpolēšanā. Jēdziens par 
skaitlisko diferencēšanu. Skaitliskās integrēšanas algoritmi.  Skaitļošanas metodes vienkāršo diferenciālo 
vienādojumu risināšanā. Jēdziens par robežuzdevumu risināšanas metodēm. Pakešu Mathcad un Mathlab 
ielietošana diferenciālo vienādojumu risināšana.  
 1.7. Statistisko datu datorapstrādes metodes  4KP,  3. Sem  
  Andronovs Aleksandrs  
 
Eksperimentālo datu pārstāvēšanas viedi. Datu pirmapstrādāšanas metode. Atkarības izpēte. Regresijas 
teorijas galvenie jēdzieni. Minimālo kvadrātu metode. Parametru rekurentās novērtēšanas algoritms. 
Atkarība laikā. Trendu analīzes kritēriji. Lineārā un nelineārā filt. Kalmana filtrs. Datu klasificēšana ar 
mācīšanu un bez mācīšanas. Datu hierarhijas klasifikācijas algoritmi. Datoru pakotnes (STADIA, 
MathLab,STATGRAPH utt.). 
 1.8. Cauruļvadu transports  4KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Kobcevs Anatolijs,  
  Boldirevs Jurijs    
 
Latvijas cauruļvadu transporta infrastruktūra. Naftas, naftas produktu un gāzes vadu tehniskie dati. 
Cauruļvadu transporta termināli. Tehniskie - ekonomiskie pamatrādītāji. Naftas eksporta perspektīvas. 
Augsta spiediena cauruļvadi un rezervuāri. Konstrukciju vispārējais raksturojums. Pamatelementu aprēķins. 
Materiāli. Izgatavošanas un montāžas īpatnības. Speciālais aprīkojums. Naftas un gāzes vadu pārbaude, 
ekspluatācija un remonts. Cauruļvadu transporta ekoloģiskie aspekti. Ierīču funkcionēšanas modeļu 
izstrādāšana kravu transportēšanas uzdevumos. Cauruļvadu transporta funkcionēšanas datormodelēšana un 
optimizācija.  
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 1.9. Transporta apdrošināšana  2KP,  2. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Feofanovs Viktors,  
  Grāvītis Uldis   
 
Transporta apdrošināšanas mērķi un uzdevumi. Transporta apdrošināšanas definīcijas. Transporta operāciju 
riski un to identifikācija. Risku novērtēšanas analīze un metodoloģija. Transporta risku novērtēšana saskaņā 
ar INCOTERMS 2000 noteikumiem. Risku vadības stratēģija un procedūra. Apdrošināšanas pamatprincipi. 
Apdrošināšanas valstiskā regulēšana. ES apdrošināšanas likumdošanas pamatnolikumi. Transporta 
apdrošināšanas pamatveidi. Kravu apdrošināšana. Transporta līdzekļu apdrošināšana. Pārvadātāja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Pasažieru un transporta darbinieku personālsastāva apdrošināšana. 
Īpaši bīstamu kravu un transporta uzņēmumu īpašuma apdrošināšana. Jūras, dzelzceļa, gaisa un 
autotransporta apdrošināšanas īpatnības. Zaudējuma apmēra noteikšanas un apdrošināšanas kompensācijas 
izmaksas kārtība transportā. 
 1.10. Transporta uzraudzība  2KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Feofanovs Viktors  
 
Transporta uzraudzības mērķi un uzdevumi. Eiropas Ekonomiskās komisijas (EEK) noteikumi un ES 
direktīvas, kuras reglamentē mūsdienīgu transporta līdzekļu drošumu, drošību, ekoloģiskumu. "Ženēvas 
vienošanās" par vienveidīgu nosacījumu pieņemšanu oficiālai apstiprināšanai un par savstarpēju atdzīšanu 
oficiālai apstiprināšanai transportlīdzekļu aprīkojumam un mehānismu daļām. EEK noteikumi un ES 
direktīvas, kuras normē atestācijas, reģistrācijas kārtību un ekspluatācijas noteikumus transportlīdzekļiem. 
Nacionālā Latvijas likumdošana automobiļu komercpārvadājumu jomā. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa 
un aprīkojuma kontroles īpatnības pasažieru pārvadājumos, kā arī ātri bojājošos produktu un bīstamo kravu 
pārvadājumos. Aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta pārvadājumu drošības uzraudzība. Amatpersonu 
atbildība par transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu.  
 1.11. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces   3KP,  2. Sem  
  transporta sistēmās  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Kobcevs Anatolijs,  
  Smorodova Zoja  
 
Transporta uzdevumi. Progresīvās iekraušanas tehnoloģijas transportā. Kravu celšanas un transportēšanas 
ierīču klasifikācija. Tehniskais un ekspluatācijas rādītāji. Transporta iekraušanas iekārtas. Celtni. Krāvēji. 
Roboti un manipulatori. Konstrukciju vispārējais raksturojums. Pamatelementu aprēķins. Materiāli. 
Izgatavošanas un montāžas īpatnības. Speciālais aprīkojums. Specifisku elementu aprēķini. Izziņas dati par 
standartizētiem elementiem un agregātiem. Kravu celšanas un transporta līdzekļu izmantošanas efektivitāte. 
 1.12. Autotransports  4KP, 2. Sem  
  Liberts Gundars  
 
Likumi autotransportā. Starptautiskie līgumi. Ministru kabineta noteikumi, Satiksmes ministrijas noteikumi, 
instrukcijas u.c. normatīvie akti. Pieeja tirgum, autopārvadājumu tehniskie aspekti. Kravu un pasažieru 
pārvadājumi. Transportlīdzekļi. Kravu veidi, plūsmas, kravu darba organizācija. Pasažieru transporta tīkli, 
koordinācija. Tehniski - ekonomiskie rādītāji. Autopārvadājumu plānošanas metodes. 
 1.13. Jūras transports  3KP, 2. Sem  
  Liberts Gundars  
 
Jūras transporta struktūra, tirgus. Finanses, ekonomiskie principi, kuģu kompānijas. Apjomkravas, vispārējās 
kravas. Jūrniecību regulējošā likumdošana. Kuģu būve. 
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 1.14. Dzelzceļa transports  4KP, 2. Sem  
  Balckars Pēteris  
 
Vispārīgie dzelzceļa uzbūves un ekspluatācijas pamati. Iekārtas un tehniskie līdzekļi: sliežu ceļš, ritošais 
sastāvs, telemehānikas un sakaru sistēmas. Sadales punkti. Vagonplūsmu organizācija. Vilcienu formēšanas 
plāns un kustības grafiks, sastādīšanas metodika. Dzelzceļa līniju caurlaides un caurvedes spējas, to aprēķini 
un palielināšanas iespējas. Ekspluatācijas darba rādītāji, tehniskās normas, operatīvā vadība un analīze. 
Masveida un atsevišķu kravu pārvadājumu tehnoloģija. Kravu pārvadājumu organizācija tiešā jauktā 
satiksmē. Kravas un komercdarba tehnoloģiskais process stacijās. Transporta līdzekļu daudzuma noteikšana. 
Stacijas darba grafiks un diennakts plāns.  
 1.15. Aviācijas transports  4KP, 2. Sem  
  Kleinhofs Mārtiņš  
 
1. Aviācijas transporta sistēmas. Lidošanas principi. Konstrukciju klasifikācija. Aerodinamikas pamati. 
Lidaparātu uzbūves pamatprincipi. Aviācijas dzinēju attīstība, konstrukciju klasifikācija un uzbūve. 
Avionikas sistēmu pamati. Aviācijas likumdošana. Aviācijas transporta ekspluatācijas organizēšana un 
nodrošināšana. Atbildība par aviācijas pārvadājumu drošību. Mūsdienu gaisa transports. 
2. Latvija pasaules aviācijas sistēmā. Aviolīniju menedžmenta programma. Lidojumu plānošana. Gaisakuģu 
tehniskās ekspluatācijas vadīšana. Aviācijas komerciālā vadīšana. Gaisa pārvadājumu vadīšana. Pasažieru un 
kravu plūsmas aprēķins. Aviācijas transporta attīstība pasaulē.  
 Specializācija: Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas 
 1.1. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģisko   2KP,  1. Sem  
  procesa mehanizācija  
  Martinovs Jurijs  
 
Mehanizētās ražošanas būtība. Izstrādājumu, agregātu un detaļu mazgāšanas un tīrīšanas procesu 
mehanizācija. Celtņu un transporta iekārtas. Demontāžas un montāžas iekārtas. Instrumenti un ierīces, kas 
tiek izmantotas demontāžas un montāžas darbos. Bojātu detaļu atjaunošanas galvenie tehnoloģiskie procesi. 
Remonta iekārtas. Agregātu un izstrādājumu pēcremonta pārbaude. Sagatavošana krāsošanai. Ražojumu 
krāsošana un žāvēšana. 
 1.2. Transportlīdzekļu konstrukciju bojājumi  3KP,  2. Sem  
  Makarovs Valerijs  
 
Ekspluatāc. apstākļu raksturs. Mehāniskie bojājumi, korozija, nodilums. Bojājumu ietekme uz izturību. 
Sagrūšanas veidi. Noguruma uzkrāšanās. Bojājošo faktoru statistiskā analīze. 
 1.3. Transportmašīnu konstrukciju bojājumu   3KP, 3. Sem  
  diagnostika un sagrūšanas prognozēšana  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Doroško Sergejs  
 
Plaisaina materiāla sagrūšanas pretestības novērtējuma modeļi. Augošāsplaisas parametru novērtējuma 
metodoloģija. Individuālās ilgizturības prognozēšanas modelis mainīgā noslogojuma apstākļos. Diagnostikas 
mērījumu identifikācijas metodoloģija, kontrolējot transportmašīnu konstrukciju stāvokli dabā. 
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 1.4. Transportlīdzekļu tunings  3KP,  2. Sem  
  Feofanovs Viktors  
 
Transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu tehniskais un ekspluatācijas rādītāji. Dzinēju un transmisija. Aktīvās 
drošības sistēmas. Mūsdienu stūres pastiprinātāji. Pilnvadīšanas automobiļi. Pretbiksēšanas un 
pretbloķēšanas sistēmas. Stabilitātes integrētas sistēmas. Piekares vadības sistēmas, virsbūve (Aerodinamika. 
Pretkorrozijas aizsardzība. Svars. Pasīvā drošība. Iekšējā apjoma optimizācija). Kontroles un diagnostikas 
informācijas sistēmas. Apsardzes sistēmas. Navigācijas un sakaru sistēmas. Klimatu kontrole.  
 1.5. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā   2KP,  3. Sem  
  un remontā  
  Boldirevs Jurijs  
 
Lāzera apstrādes veidi. Cietķermeņu un gāzu lāzeru darbības princips un to uzbūve. Lāzera tehnoloģiskās 
iekārtas. Maza biezuma detaļu lāzera metināšana. Detaļu lāzera metināšana ar metālu dziļu izkausēšanu. 
Sakausējumu un metālu lāzera griešana. Detaļu lāzera rūdīšana to ražošanā un remontā. Detaļu atjaunošana 
ar lāzera uzkausēšanu. Detaļu uzsmidzināto pārklājumu lāzera apkausēšana. 
 1.6. Datorizēta projektēšana transportmašīnbūvē  3KP,  2. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,   
  Smirnovs Aleksandrs,   
  Smorodova Zoja  
 
CAD/CAE/CAM kā izstrādājumu konstruēšanas vienota sistēma, rasējumu radīšanas un vadības programmu 
izstrāde darbgaldiem ar CPV. Divu dimensiju grafika, skiču projektēšana, karkasa un virsmu modelēšana 
transportmašīnbūves rasējumu veidošana. Trīs dimensiju parametriskā konstruēšana, transportmašīnu 
mezglu un montāžas elementu projektēšanas īpatnības. Vadība programmu izstrādāšana darbgaldiem ar 
automātiskās vadības programmām.  
 1.7. Mašīnu projektēšana un konstruēšana   4KP,  3. Sem  
  AutoCad vidē  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Rjabuha Antons  
 
Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas AutoCAD funkcionēšanas pamati. 2D modelēšanas 
metodika.3D modelēšanas metodikas (karkasa, ķermeņa, virsmu, hibrīdas konstrukciju). Kopsalikumu 
modeļu veidošana. Rasējumu un citas nepieciešamās konstruktoru dokumentācijas veidošana. Informācijas 
konvertēšana mijiedarbībai ar citām CAD/CAM sistēmām. Inženiertehnisko aprēķinu pamati (CAE). Galīgo 
elementu metodes principu izmantošana inženieru aprēķinos. Datorizētās simulēšanas praktiskā pielietošana. 
 1.8. Detaļu ilgizturības palielināšana ar plastisko   2KP,  2. Sem  
  deformāciju 
  Boldirevs Jurijs  
 
Detaļu ilgizturības palielināšanas metožu klasifikācija. Detaļu virsmas kvalitāte. Detaļu nostiprināšanas ar 
metāla virsmas plastisko deformēšanu procesa fizikālā būtība. Detaļu virsmas vibrospodrināšana un 
skrošapstrāde. Detaļu virsmu apvelšana ar rullīšiem un lodītēm. Detaļu virsmu nostiprināšana ar rotējošiem 
stiprinātājiem un kaldināšanu. Urbumu virsmu nostiprināšana ar kalibrēšanu. Nostiprināšanas metožu izvēle 
atkarībā no detaļu virsmu formas un izmēra, kā arī detaļu materiālu mehāniskajām īpašībām.  
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 1.9. Eksperimentālās metodes mehānikā  2KP, 1. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,  
  Kulibali Amadu,  
  Smorodova Zoja  
 
Mērījumu klasifikācija. Mērījumu līdzekļi un metodes. Optiskās un akustiskās metodes. Deformāciju un 
spriegumu mērījumu. Mehānismu transmisijas funkcijas. Vibrācijas parametru mērījumi. Mehānisko lielumu 
devēji. Mērījumu kļūdas. Inerciālie mēraparāti. Vibrācijās izmēģinājumi. Gadījuma iedarbība un triecieni. 
Mehānisko sistēmu identifikācija un diagnostika. 
 1.10. Transporta līdzekļu ražošanas tehnoloģija  3KP,  3. Sem  
  Makarovs Valerijs  
 
Transporta līdzekļu detaļu dotās precizitātes un tehnoloģiskuma nodrošināšanas principi to izgatavošanā. 
Detaļu izmēru kļūdu tipi un cēloņi mehāniskajā apstrādē. Detaļu sagatavju bāzēšanas principi mehāniskajā 
apstrādē. Detaļu mehāniskās apstrādes optimālo tehnoloģisko procesu shēmas. Tehnoloģiskie izmēri un 
pielaides. Transporta līdzekļu tipveida detaļu (korpusu, vārpstu, zobratu, sviru) izgatavošanas tehnoloģija. 
Salikšanas precizitāte un tās metodes. Transporta līdzekļu mezglu un vispārīgā salikšana. 

 1.11. Konstruēšanas teorija  3KP,  2. Sem  
  Urbahs Aleksandrs,   
  Kulibali Amadu  
 
Mašīnu konstruēšanas principi un metodes. Mašīnu funkcionēšanas modeļu izstrādāšana kravu 
transportēšanas uzdevumos. Mašīnu mehānismu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija. Mašīnu 
elementu un mezglu 3-D parametriskā modelēšana. Tehnisko objektu izturības un deformēšanas 
raksturojumu novērtēšana. Integrētā daudzlīmeņu pieeja projektēšanai. Mašīnu konstrukciju aprēķina 
automatizācija.Mašīnu kustīgo mehānismu dinamisko raksturojumu datoranalīze. 
 1.12. Transportlīdzekļu konstrukcijas un iekšēja   2KP,  1. Sem  
  dempferēšana (speckurss)  
  Kobcevs Anatolijs  
 
Iekšējās dempferēšanas nelineārais raksturs un tā parametru izmaiņas konstrukciju ekspluatācijas procesā. 
Iekšējās slāpēšanas fenomenoloģisks modelis. Pārejas metode no enerģijas izkliedes likuma konstrukcijā uz 
tās histerēzes raksturlielumiem. Histerezes cilpas evolūcija ekspluatācijā. Konstrukciju ar histerēzes 
svārstībām aprēķini. Ekspluatācijas ietekme uz bojājumu uzkrāšanās intensitāti. Transportlīdzekļu dinamiskā 
noslogojuma dažādos ekspluatācijas režīmos un stadijās pētīšanas modeļi. Modeļi, kas imitē nelineāra 
pneimohidraulisko amortizatoru darbību. 
 1.13. Transportlīdzekļu dinamiskā reakcija un   2KP,  1. Sem  
  gaitas laidenums (speckurss)  
  Kobcevs Anatolijs  
 
Dinamikas teorētisko pamatu, kā arī lidmašīnu, helihopteru un automobiļu dinamiskas reakcijas, nosloguma, 
gaitas laidenuma un noguruma eksperimentālo pētījumu praktiska pielietošana. Mehāniskas sistēmas 
nelineārās mazas svārstības, jēdziens par kustības stabilitāti. Dinamiskie modeļi, kas ļauj pētīt to dinamisko 
noslogojumu un noguruma bojājumus dažādos ekspluatācijas režīmos un stadijās. Galvenie faktori un 
kritēriji, kas nosaka automobiļa vienmērīgu gaitu. Automobiļa svārstību aprēķina metodes. Automobiļa 
amortizācijas parametru noteikšana, amortizēšanas var.  
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 2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
 2.1. Pedagoģija  2KP,  1. Sem  
  Lanka Anita  
 
Pedagoģija kā zinātne, tās struktūra. Pedagoģijas pamatjēdzieni. Audzināšana. Mācības, mācību 
likumsakarības un principi. Izziņas darbība mācībās. Mācību metodes. Vērtēšana, tās formas. Mūžizglītības 
aspekti pedagoģijā. 
 2.2. Psiholoģija  2KP,  1. Sem  
  Gudzuka Sandra   
 
Psiholoģijas pamatjēdzieni. Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. Izpētes metodes. Psihiskie procesi. 
Cilvēku uzvedība. Personība. Pedagoģiskā saskarsme. 

 2.3. Saskarsmes psiholoģija  2KP,  1. Sem  
  Gudzuka Sandra  
 
Saskarsmes pamatfunkcijas, process, elementi. Kontaktu veidi. Saskarsmes situācija. Verbālā un neverbālā 
saskarsme. Pedagoģiskā saskarsme. 
 2.4. Prezentācijas prasme  2KP,  1. Sem  
  Augstkalns Uldis  
 
Prezentācijas jēdziens. Delegāciju sagaidīšana un pieņemšana. Lietišķās sarunas. Pieņemšanas. Vizītkartes. 
Telefona sarunas. Lietišķā sarakste. Apģērbs. Galda servēšana. Reklāma. Simbolika. Prezentācijas īpatnības 
dažādās valstīs. 
 D PRAKSE 

 1. Prakse  6KP,  3. Sem  
  Urbahs Aleksandrs  
 
Prakse ir veltīta konkrētām visprogresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar tā dēvēto multimodālo un 
intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, 
automobiļu, jūras, aviācijas un cauruļvadu) to optimālā kombinācijā. Prakses mērķis ir pieredzes iegūšana 
transporta sistēmu un to elementu analīzē, modelēšanā un optimizācijā loģistiskā, tehnoloģiskā un tehniskā 
nodrošinājuma jautājumos. Prakses galvenajam mērķim un uzdevumam jābūt orientētam uz inovatīvu 
metožu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu transporta sistēmās. Praksei jāietver tehniskie, tehnoloģiskie, 
loģistisko un organizatorisko risinājumu obligātie elementi transporta sistēmu inženierijas jomā (transporta 
līdzekļu struktūras optimizācija; terminālu un transporta mezglu apkalpošanas sistēmas modelēšana un 
optimizācija u.c.).Prakses uzdevumiem un saturam pilnībā jāatbilst profesijas standarta PS0253 "Transporta 
sistēmu inženieris" izvirzītajām prasībām.  
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 E GALA VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 
 1. Maģistra darbs  20KP,  3. Sem, 4. Sem  
  Urbahs Aleksandrs  
  
Maģistra darbs ir veltīts konkrētiem visprogresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar tā dēvēto multimodālo 
un intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, 
automobiļu, jūras, aviācijas un cauruļvadu) to optimālā kombinācijā. Maģistra darba mērķis ir pieredzes 
gūšana transporta sistēmu un to elementu analīzē, modelēšanā un optimizācijā loģistiskā, tehnoloģiskā un 
tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Darba galvenajam mērķim un uzdevumam jābūt orientētam uz 
inovatīvu metožu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu transporta sistēmās. Darbam jāietver tehniskie, 
tehnoloģiskie, loģistisko un organizatorisko risinājumu obligātie elementi transporta sistēmu inženierijas 
jomā (transporta līdzekļu struktūras optimizācija; terminālu un transporta mezglu apkalpošanas sistēmas 
modelēšana un optimizācija u.c.). Nepieciešamās darba sastāvdaļas ir izstrādātas transporta darbības 
optimizācijas matemātiskie modeļi, skaitļošanas metodes, algoritmi un tehnoloģijas. 
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10. pielikums  

 
Maģistra profesionālās augstākas izglītības programmas 

 
TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA 

 
AKADĒMISKĀ  PERSONĀLA SARAKSTS UN CV 

 
 

 
N
r.  

Uzvārds, 
vārds 
 

Amats 
 

Akadēmiskai
s vai 
zinātniskais 
grāds 
 

Līguma 
veids 
 

Ievēlēts vai 
uz laiku 
pieņemts 
darbā  
 

Pasniedzamie priekšmeti  
 

1. Andronovs 
Aleksandrs  

profesors Dr.hab.sc.ing pamatdarbā ievēlēts - Transporta procesu 
optimizācijas metodes 
(speckurss) 

- Transporta plūsmu teorija 
- Lēmumu pieņemšanas 

metodes un algoritmi 
transportā 

- Transporta procesu 
datormodelēšana 
(speckurss) 

- Inženieruzdevumu 
risināšanas datormetodes 

- Statistisko datu 
datorapstrādes metodes 

2. Augstkalns 
Uldis 

docents Dr.soc. pamatdarbā ievēlēts - Prezentācijas prasme 

3. Balckars 
Pēteris 

profesors Dr.sc.ing. pamatdarbā ievēlēts - Dzelzceļa transports 

4. Boldirevs 
Jurijs 
 

docents Dr.sc.ing. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Transporta līdzekļu 
remonta modernās 
tehnoloģijas 

- Nesagraujošās kontroles 
metodes 

- Cauruļvadu transports 
- Lāzera tehnoloģija 

transportlīdzekļu ražošanā 
un remontā 

- Detaļu ilgizturības 
palielināšana ar plastisko 
deformāciju 

 
5. Doroško 

Sergejs 
profesors Dr.hab.sc.ing pamatdarbā uz laiku 

pieņemts 
darbā 

- Transportmašīnu 
konstrukciju bojājumu 
diagnostika un sagrūšanas 
prognozēšana 

- Transportlīdzekļu dzinēji  
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6. Feofanovs 
Viktors 

docents M.sc. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Transporta tehniskas 
apkopes procesu vadība  

- Transportlīdzekļu tunings 
- Transporta apdrošināšana 
- Transporta uzraudzība 

7. Fiošins 
Maksims 

docents Dr.sc.ing. pamatdarbā ievēlēts - Vadības datorizētās 
sistēmas transportā 
 

8. Fiošina 
Jeļena 

docents Dr.sc.ing. pamatdarbā ievēlēts - Lēmumu pieņemšanas 
metodes un algoritmi 
transportā 

- Transporta plūsmu teorija 
 

9. Grāvītis 
Uldis 

asistents M.sc. pamatdarbā ievēlēts - Transporta tehniskās 
apkopes procesu vadība 

- Transporta sistēmu 
funkcionēšana 

- Transporta apdrošināšana 
10. Gudzuka 

Sandra 
docents mag.psyh pamatdarbā ievēlēts - Psiholoģija /maģistriem/ 

- Saskarsmes psiholoģija 
11. Kobcevs 

Anatolijs 
profesors Dr.hab.sc.ing pamatdarbā uz laiku 

pieņemts 
darbā 

- Transportlīdzekļu 
dinamiskie aprēķini, 
optimālā projektēšana un 
izmēģinājumi 

- Cauruļvadu transports 
- Kravu celšanas un 

transportēšanas ierīces 
transporta sistēmās 

- Transporta līdzekļu 
konstrukcijas un iekšējā 
dempferēšana 

- Transporta līdzekļu 
dinamiska reakcija un 
gaitas laidenums 
(speckurss) 

12. Kleinhofs 
Mārtiņš 

profesors Dr.habil.sc.in
g. 

pamatdarbā ievēlēts - Aviācijas transports 

13. Kulibali 
Amadu 

lektors Dr.sc.ing. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Transportlīdzekļu 
dināmiskie aprēķini, 
optimālā projektēšana un 
izmēģināšana 

- Eksperimentālās metodes 
mehānikā 

- Konstruēšanas teorija 
14. Lanka 

Anita 
profesors Dr.psyh pamatdarbā ievēlēts - Pedagoģija /maģistriem/ 

 
15. Larins 

Mihails 
docents Dr.sc.ing pamatdarbā uz laiku 

pieņemts 
darbā 

- Zinātnisko pētījumu 
pamati 

- Kravu uzglabāšanas un 
apkalpošanas sistēmas 

16. Liberts 
Gundars 

profesors Dr.sc.ing. pamatdarbā ievēlēts - Autotransports 
- Jūras transports 
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17. Makarovs 
Valērijs 

docents Dr.sc.ing pamatdarbā ievēlēts - Transportlīdzekļu 
konstrukciju bojājumi 

- Transporta līdzekļu 
ražošanas tehnoloģija 

18. Martinovs 
Jurijs  
 

profesors Dr.hab.sc.ing pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Kvalitātes sistēmu 
metodoloģija 

- Transporta līdzekļu 
remonta tehnoloģisko 
procesu mehanizācija 

19. Muhins 
Valerijs 

docents Dr.sc.ing. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Transporta sistēmu 
funkcionēšana 

- Transporta tehniskas 
apkopes procesu vadība  
 

20. Ņesterovski
s 
Vladislavs 

lektors M.sc. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Zinātnisko pētījumu 
pamati 

21. Petrovskis 
Pāvels 

asistents M.sc. blakusdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Multimodālie un 
intermodālie pārvadājumi 

- Transporta pieprasījuma 
modelēšana 
 

22. Rjabuha 
Antons 

asistents M.sc. blakusdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Mašīnu projektēšana un 
konstruēšana AutoCAD 
vidē 

23. Santalova 
Diāna 

lektors M.sc. pamatdarbā ievēlēts - Transporta procesu 
optimizācijas metodes 
(speckurss) 

- Inženieruzdevumu 
risināšanas datormetodes 

24. Smirnovs 
Aleksandrs  
 

lektors M.sc. blakusdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Datorizētā projektēšana 
transportmašīnbūvē 

 
25. Smorodova 

Zoja 
 

lektors M.sc. pamatdarbā uz laiku 
pieņemts 
darbā 

- Kravu celšanas un 
transportēšanas ierīces 
transporta sistēmās 

- Datorizētā projektēšana 
transportmašīnbūvē 

- Eksperimentālās metodes 
mehānikā 

26. Urbahs 
Aleksandrs 

profesors Dr.hab.sc.ing pamatdarbā ievēlēts - Loģistika un transporta 
sistēmas 

- Kravu uzglabāšanas un 
apkalpošanas sistēmas 

- Transporta tehniskās 
apkopes procesu vadība 

- Zinātnisko pētījumu 
pamati 

- Multimodālie un 
intermodālie pārvadājumi 

- Transporta sistēmu 
funkcionēšana 
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- Transporta pieprasījuma 
modelēšana 

- Loģistikas sistēmas 
transportā 

- Cauruļvadu transports 
- Transporta apdrošināšana 
- Transporta uzraudzība 
- Kravu celšanas un 

transportēšanas ierīces 
transporta sistēmās 

- Transportmašīnu 
konstrukciju bojājumu 
diagnostika un sagrūšanas 
prognozēšana 

- Datorizētā projektēšana 
transportmašīnbūvē 

- Mašīnu projektēšana un 
konstruēšana AutoCAD 
vidē 

- Eksperimentālās metodes 
mehānikā 

- Konstruēšanas teorija 
27. Urbaha 

Margarita 
lektors M.sc. pamatdarbā uz laiku 

pieņemts 
darbā 

- Kravu uzglabāšanas un 
apkalpošanas sistēmas 

- Zinātnisko pētījumu 
pamati 

- Multimodālie un 
intermodālie pārvadājumi 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
1.  Vispārīgas ziņas 

Vārds / Uzvārds:   Aleksandrs Andronovs 
Personas kods:  200937-10122 

Dzimšanas vieta:  Maskava, Krievija 
Dzīves vietas adrese:  Tomsona iella,  21 dz. 7, LV-1013, Rīga, Latvija. 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 • Rīgas Tehniskās universitātes profesors 
         Laiks: 2004. gads 
         Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte 

• Profesors pēc katedras Civilas aviācijas ražošanas vadības 
    Laiks: 1978. gads 
    Iestāde: PSRS Augstākā Kvalifikācijas komisija 

• Latvijas PSR nopelniem bagātā zinātnes darbinieks 
           Laiks: 1990. gads  
           Iestāde: Latvijas PSR Augstākās padomes prezidijs  

• Habilitētais Inženierzinātņu doktors ( Dr. habil. sc. ig.)  
          Laiks: 1976. gads   
          Iestāde: PSRS Augstākā Kvalifikācijas komisija 
          Habilitētā doktora darbs:   Lidostu darba projektēšanas un plānošanas 
statistiskās 
          metodes,  
          1992. g. nostrificēts  ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu,  Nr. 42-2-8 

• Inženierzinātņu kandidāts  
 Laiks: 1966. gads 
 Iestāde: PSRS Augstākā Kvalifikācijas komisija, saskaņā ar PSRS 
Zinātņu 
          akadēmijas Centrālā ekonomiski matemātiskā institūta padomes lēmumu 

 
Nodarbošanās:  • Mehāniķis inženieris Lidmašīnu uzbūves jomā 

 Mācību laiks: no 1955. līdz 1960. gadam 
 Mācību iestāde: Maskavas Aviācijas tehnoloģiskais insitūts, klātienes 
nodaļā 

• Profesora grupas vadītājs, profesors 
Laiks: no 1999. līdz šim brīdim 

 Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma 
profesora grupa, Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU 

•    Katedras vadītājs 
Laiks: no 1978. līdz 1999. gadam 
Vieta: Automātikas un skaitlošanas tehnikas fakultāte, 
Rigas Aviācijas institūts, Rīga 

•     Laboratorijas vadītājs 
                Laiks: no 1969. līdz 1978. gadam 
               Vieta: Centrālais civilas aviācijas zinātniski pētnieciskais vadibas 
automatizēto 
               sistēmu   institūts, Rīga  
•    Zinātniskais pētnieks 
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                Laiks: no   1966. līdz 1969. Gadam 
 Vieta: Rīgas Aviācijas institūts, Rīga 

•    Inženieris-konstruktors 
               Laiks: no   1960. līdz 1963. gadam 

 Vieta: Rīgas civilas aviācijas pētnieciskā rūpniecība N 85, Rīga 
 

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda  
• latviešu: augstākais līmenis  
• angļu: vidējais līmenis  
• vācu: pamata līmenis 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 

• Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) - RTU pētniecibas  projekts 
“Zinātniskās darbības attistībā augstkolā”, tēma  U7107 „Matemātisko 
metožu izstrādāšana un novērtēšana pasažieru un krāvu plūsmu 
prognozēšanai Baltijas reģionā”; 2006. gads 

Projektu un programmu  
vadītājs: 

 • LZP zinātniskais projekts 05.1673 „Informatīvo procesu modeļu 
statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību”; 
2005.-2008. gadi 

• LZP zinātniskais projekts 01.0842: "Intensīvas datormetodes datu 
analīzei un modelēšanai"; 2001. – 2004. Gadi 

Ekspertu un citu komisiju 
loceklis vai vadītājs: 

 • Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātņu EK loceklis 

Monogrāfijas:  • Андронов А.М., Копытов Е.А., Гринглаз Л.Я. (2004). Теория 
вероятностей и математическая статистика. Питер, Санкт-Петербург. 
462 стр. 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 1. Andronov A.M . (2002). On Resampling Approach to a Construction of 
Approximate Confidence Intervals for System Reliability. In: Third International 
Conference  on Mathematical Methods in Reliability.  Methodology and Practice. 
Trondheim, Norway, 39 - 42. 

2. Andronov A.  (2002). Efficiency Analysis of Queueing Model Validation  by 
Use of Trace-Driven Simulation. In Abstracts of Memorial Seminar  
Dedicated  to the 60th Birthday of Vladimir Kalashnikov. September  8 - 13, 
2002, Petrozavodsk, Russia. 11-13. 

3. Andronov A., Glaza Ju. (2003). Analysis and Optimization of a Star-
Topology Networks.  In: Proceedings of  Distributed Computer and 
Communication Networks (DCCN-2003): Stochastic Modeling and 
Optimization. June 29 –July 4, 2003, Moscow. 57-63. 

4. Andronov A., Afanasyeva H. (2004).  Resampling-based nonparametric 
statistical  inferences about the distribution of ordered statistics. In: 
Transactions of the XXX1V International Seminar on Stability Problems for 
Stochastic Models. September 10 - 17, 2004, Jurmala, Latvia. 300-307. 

6. Andronov A., Fioshin M. (2004). Applications of resamping approach to 
statistical problems of logical systems. ACTA et Commentationes 
Universitatis Tartuensis de Mathematica, 2004, Vol. 8, 63 –71. 

7. Andronov A. (2005). Monte-Carlo Approximation for Probability Distribution 
of Monotone Boolean Function.  Journal of Statistical Planning and  
Inference, 2005, 132. 21- 31. 

8. Andronov A. (2005). Efficiency Analysis of Stochastic Model Validation by 
Use of Trace-Driven Simulation. In: Proceedings of 12th International 
Conference “Analytical and Stochastic Modeling Techniques and 
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Applications”, June 1- 4, 2005, Riga, Latvia. 138 –143 . 
9. Andronov A., Zhukovskaya C., Chepurin E.V. (2005). On Application of the 

Sufficient Empirical Averaging Method to System Simulation In: Proceedings 
of 12th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling 
Techniques and Applications. June 1- 4, 2005, Riga, Latvia. 144 –150. 

10. Andronov A. (2005). On Nonparametric Estimation of Expectation for a 
Function of Random Variables under Dependent Observations. In: 
Proceedinga of the 5th St.Petersburg Workshop on Simulation. Edited by 
S.M.Ermakov, V.B.Melas and A.N.Pepelyshev. June 26 – July 2, 2005, St. 
Petersburg, Russia. 63 – 68.  

13. Andronov A. (2005). Resampling-Estimators of the Renewal Function. In: 
Transactions of the XXV International Seminar on Stability Problems for 
Stochastic Models.  September 20-24, 2005, Maiori (Salerno), Italy. 17 – 24.   

14. Andronov A., Svirchenkov A. (2006). On some Modification of Seemingly 
Unrelated Regression Equations Model.  In: Proceedings of the International 
Conference Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems. 
Edited by Filia Vonta. June 2006, Limassol, Cyprus. 195 – 200. 

15. Chepurin E., Andronov A. and Hajiyev A. (2006). On Solving Statistical 
Problems for the Stochastic Processes by the Sufficient Empirical Averaging 
Method. In: Proceedings of the International Conference Statistical Methods 
for Biomedical and Technical Systems. Edited by Filia Vonta. June 2006, 
Limassol, Cyprus. 259. – 264. 

16. Андронов А.М., Гаджиев А.Г., Чепурин Е.В. (2006). О статистическом 
анализе надёжности многокомпонентных систем. The International 
Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume 1, 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 2006. 20 –22. 

17. Afanasyeva H., Andronov A. (2006). On Robustness of Resampling 
Estimators for Linear Regression Models. The Special Issue of the 
International Journal Communication on Dependability and Quality 
Management (ISSN 1450- 7196), Volume 9, Number 1, 2006.  5-11.  

18. Andronov A., Afanasyeva H., Fioshin M. (2006). Statistical Estimation for a 
Failure Model with the Accumulation of Damages. In Proceedings of the 
International Conference  “Degradation, Damage, Fatigue and Accelerated 
Life Models in Reliability Testing”. May 22-24, 2006, Angers, France. 75. – 
81.  

19. Андронов А.М. (2006). О непараметрических оценках математического 
ожидания функции случайных величин, имеющих одинаковые 
распределения. Статистические методы оценивания и проверки 
гипотез. Пермский государственный университет, Пермь, 2006. 5 – 15. 

20. Andronov A. (2007). On nonparametric estimation of expectation of random 
variables function under dependent observations. Journal of statistical 
planning and inference, 137, 2007. 3828-3837. 

21. Andronov A., Chepurin E. and Hajiyev A. (2007). On Solving Statistical 
Problems for the Stochastic Processes by the Sufficient Empirical Averaging 
Method. In: Statistical Models and Methods for Biomedical and Technical 
Systems. Eds. F.Vonta, M.Nikulin, N.Limnios and C.Huber. Birkhauser, 
Boston, 2007. 445 – 454. 

22. Andronov A. (2007). On nonparametric interval estimation of a regression 
function based on the resampling. Computer Modeling and New 
Technologies, Vol. 11, No. 1, 2007. 47-54. 

23. Andronov A., Kopytov E. (2007). About some applications of the sufficient 
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empirical method to statistical shortest path problems. In: Proceedings of 
the International Workshop “Distributed Computer and Communication 
Networks”, September 10-12, 2007, Moscow. 19-25. 

24. Андронов А.М. (2007). О вычислении оценок параметров рациональной 
регрессии. Статистические методы оценивания и проверки гипотез. 
Пермский государственный университет, Пермь, 2007. 52 – 58. 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 Piedalījos 3 - 4 starptautiskās zinātniskās konferencēs ikgada. 2007. gadā tās 
ir: 
• Starptautiskais Zinātniskais seminārs The International Workshop 

“Distributed Computer and Communication Networks” (Moscow , September 
10-12, 2007)  

• Starptautiskā Zinātniskā konference “The  8th Tartu Conference on 
Multivariate Statistics / The 6th Conference on Multivariate Distributions 
(Tartu, 26-29 June, 2007) 

• Starptautiskā Zinātniskā konference Applied Stochastic Models and Data 
Analysis  
(Chania, Crete, Greece, May  29-31 and  June 1 2007) 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie promocijas darbi  • 7 promocijas darbi, t.s. 3 aizstavēti promocijas darbi (2004., 2005. un 2006. gadi) 
Vadītie maģistra darbi:   • 5 darbi  

Vadītie bakalaura darbi:  • 10 darbi 
Studiju priekšmeti:  • Transporta vadības diskrētie modeli  (3 k.p.) 

• Statistiskās metodes  transportā (4 k.p.) 
• Transporta uzdevumu risināšanas matemātiskās metodes (2 k.p) 
• Transporta procesu datormodelēšana (3 k.p.) 
• Transporta procesu optimizācijas metodes (4 k.p.). 
• Skaitliskās metodes datoriem  (5 k.p.) 
• Statistisko datu datorapstrādes metodes (4 k.p.) 
• Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi (4 k.p.) 
• Ekspertsistēmas (4 k.p.) 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 1. Andronovs A. (2007.). Transporta  sistēmu optimizācijas metodes. I. dala. Lineārā 
programmēšana. RTU, Rīga.. 

2. Andronovs A. (2006.). Sarežģītu sistēmu vadības loģiskie pamati. RTU, Rīga. 
3. Андронов А.М., Копытов Е.А., Гринглаз Л.Я. (2004). Теория вероятностей и 

математическая статистика. Учебник для вузов. Питер. Москва – Санкт-
Петербург 

4. Andronovs A. (2006). Statistiskās metodes transportā. Lekciju konspekts. RTU TTI, 
Rīga. Elektroniskā versija.  

5. Andronovs A. (2006). Lekciju konspekts priekšmetā Transporta vadības diskrētie   
modeli. 1. daļa  Grafu teorija. 2. daļa Galīgie automāti. RTU TTI, Rīga. 
Elektroniskā       versija.  

4. Organizatoriskā 
darbība 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
Promociju padomju locekļi  • Promocijas padomes nozarē “Transports un satiksme” apakšnozarē “Gaisa 

transporta ekspluatācija” loceklis 
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Zinātnisko žurnālu 
redkolēģijas locekļis 

 • Žurnāla “Automatic Control and Computer Sciences”” (Riga – New York) 
redkolēģijas biedrs 
• Žurnāla “RTU  Zinātniskie raksti” loceklis 

Konferenču organizācijas 
un programmu komiteju 

vadītājs vai locekļs: 

 • RTU 48. Starptautiskās Zinātniskās konferences  (Rīga, 11.-13. Oktobris, 
2007.) Sekcijas “Intelektuālas transporta sistēmas” programmu komiteja 
loceklis 

• Starptautiskā Zinātniskā semināra The International Workshop “Distributed 
Computer and Communication Networks” (Moscow , September 10-12, 
2007) programmu komiteja loceklis 

• Starptautiskās Zinātniskās konferences “The  8th Tartu Conference on 
Multivariate Statistics / The 6th Conference on Multivariate Distributions 
(Tartu, 26-29 June, 2007) programmu komiteja loceklis 

• Starptautiskā Zinātniskā semināra „Modern Statistical Methods and 
Models”  (Riga, 2006. gads, 25-26. Oktobris) organizātors un rakstu 
krājuma redaktors  

• Starptautiskās Zinātniskās konferences The International Conference 
“Problems of Cybernetics and Informatics” ( Azerbaijan National 
Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 2006) programmu komiteja 
loceklis 

• Starptautiskās Zinātniskās konferences “The 5th St. Petersburg Workshop 
on Simulation (St. Petersburg, Russia, June 26 – July 2, 2005)” 
programmu komiteja loceklis 

• Starptautiskās Zinātniskās konferences “The International Symposium on 
Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and Logistics” (Beer 
Shrva, Izrael, February15-17, 2005) programmu komiteja loceklis 

• Starptautiskā Zinātniskā semināra „XXIV International Seminar on Stability 
Problems for Stohastic Models ”  (Jurmala, 2004. gads, 10-17. 
septembris) organizātors un rakstu krājuma redaktors 

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 • No 2000. līdz šim brīdīm RTU TMF domes  loceklis 
• No 2000. līdz šim brīdīm  RTU TMF TTI metodiskās komisijas loceklis 

Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

 • Amērikas Statistiskās asociācijas biedrs 
• Latvijas Imitācijas un modelēšanas asociācijas prezidija biedrs 
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs 
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Dzīves un darba gājums  
 

Uldis Augstkalns 
 

Dzimšanas datums: 10.01.1947. 
Tautība: Latvietis 
Izglītība: 
 2002. Dž. Maršala   Eiropas   drošības   studiju   centrs   kurss 
  "Eiropas drošības arhitektūra un kolektīvās drošības 
  nākotne" 
 1970. - 1973. Latvijas Valsts universitāte aspirantūra, Rīga, Latvija 
 1965.-1970. Rīgas Politehniskais institūts, Elektroenerģētikas 
  fakultātes students, Rīga, Latvija 
 1954.-1965. Rīgas 45.vidusskola, Rīga, Latvija 
 
Darba pieredze: 
  
 1974.- 
 līdz šim laikam asistents, vecākais pasniedzējs, kopš 1983.gada docents 
  Rīgas    Politehniskajā    institūtā    (Rīgas    Tehniskajā 
  universitātē), no 1986.gada līdz 1994.gadam katedras 
  vadītājs 
 1997. -1998. LR Aizsardzības ministra padomnieks 
 1999. 
 līdz šim laikam LR Aizsardzības ministrijas Militārās izglītības un 

              zinātnes koordinācijas nodaļas vadītājs 
 
 Intereses: Politika, vēsture. 
 Valodas: Vācu, krievu – brīvi 
  daļēji angļu 
 
 
 
Uldis Augstkalns 
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Dzīves un darba gājums 
 

 1. Vārds, uzvārds: Pēteris Balckars 
 2. Personas kods: 220842-11232 
 3. Dzimšanas vieta: Latvija, Preiļu rajons 
 5.   Darba vieta: RTU Dzelzceļa transporta institūts 
 6. LR zinātniskais grāds, Inženierzinātņu doktors, diploms B-D Nr. 000491, 
       diploms, specialitāte: mašīnbūves un mašīnzinību nozare. 
 7. Praktiskā darbība: 
  1961.-1962.g.g. Zasulauka lokomotīvju depo dīzeļlokomotīvju remonta 
   ceha atslēdznieks. 
  1962.-1964.g.g. Zasulauka lokomotīvju depo dīzeļlokomotīvju remonta 

   ceha inženieris. 
 1968.-1971.g.g. Baltijas dzelzceļa pārvaldes lokomotīvju saimniecības 
  dienesta lokomotīvju remonta daļas vecākais inženieris. 

 8. Pedagoģiskā darbība: 
 1964.-1968. g.g. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 
  students. 
 1972.-1975. g.g. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 
  aspirants. 
 1975.-1991. g.g. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 
  Rīgas filiāles mašīnu un mehānismu teorijas un mašīnu 
  elementu katedras asistents, docents. 
 1991.-1998. g.g. RTU Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa ritošā 
  sastāva katedras docents, ievēlēts konkursa kārtībā ar 
  Mehānikas fakultātes 1993. gada 21. janvāra Domes 
  lēmumu. 
 1993. -1998.g.g. RTU Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa ritošā 
  sastāva katedras vadītājs, ievēlēts konkursa kārtībā ar 
  Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 1995. gada 12. 
  jūnija Domes lēmumu. 
 1998.g – RTU Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta 
  profesora grupas vadītājs, asociētais profesors, ievēlēts 
  konkursa kārtībā ar RTU Habilitācijas padomes H-004 
  1998. gada 17. septembra lēmumu. 
 2000.g. - RTU Dzelzceļa transporta institūta direktors, ievēlēts 
  konkursa kārtībā ar Transporta un mašīnzinību 
  fakultātes Direktoru padomes 2000. gada 30.novembra 
  lēmumu Nr.117. 

 9. Zinātniskā darba Pētnieciskā darba tēmas: 
       virziens:  – Dīzeļlokomotīvju grupveida vilces piedziņas pētījumi; 

– Dīzeļlokomotīvju dzinēja dzesēšanas sistēmas 
ventilatora hidrauliskās piedziņas pētījumi; 

   – Vibrodiagnostikās   metožu   pielietojumi 
   dīzeļlokomotīvju dzinēja tehniskā stāvokļa noteikšanai; 
   – Pasažieru   pārvadājumu   efektivitātes   analīze 
   Latvijas dzelzceļa līnijās; 

– Standartu izstrāde dzelzceļa jomā. 
 
 
 
 10. Piedalīšanās pētniecī- 
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bas darbu veikšanā (2001. 1. Dzelzceļa metināto sliežu, ar firmas ESAB  
-2005.g.g.):  metināšanas mašīnu, ekspertīze, 2001.g. - Valsts a/s 
  "Latvijas dzelzceļš" 
   Infrastruktūras pārvaldes pasūtījums. 

 2. Novokuzņeckas rūpnīcas R65 tipa sliežu parauga 
 metāla ķīmiskā sastāva, mikrostruktūras un 

 mehānisko raksturlielumu noteikšana, 2001.g. – 
Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" Infrastruktūras 
pārvaldes pasūtījums. 
3. Dzelzceļa infrastruktūras sniegto pakalpojumu 
norēķinu metodikas  izstrāde,  2001.g.  -  LR Satiksmes  
ministrijas Dzelzceļa departamenta 
pasūtījums. 
4. Kravu masas dabiskā zuduma normas iekšzemes dzelzceļa 
pārvadājumiem, 2002.g. - LR Satiksmes ministrijas Dzelzceļa 
departamenta pasūtījums. 

  5. A/s "Pasažieru  vilciens"  elektrovilcienu     īpatnējā 
  elektroenerģijas   patēriņa   analīze   2000.-2004.g.g. – 
  A/s "Pasažieru  vilciens"   pasūtījums,  2005.g.,  darba 
  grupas sastāvā. 
11. Pēdējo 5 gadu 1. Lokomotīvju dīzeļdzinēja dzesēšanas sistēmas 
galvenās starptautiskās ventilatora hidropiedziņas eksperimentālie pētījumi. 
publikācijas: RTU zinātniskie raksti, 6.sērija "Mašīnzinātne un 
  transports", 4.sējums "Dzelzceļa transports", RTU, 
  Rīga, 2001.g. 
  2. Lokomotīvju dīzeļdzinēja dzesēšanas sistēmas 
  ventilatora hidropiedziņas modelēšana 

 nenostabilizējošos    darbības režīmos. RTU 
zinātniskie raksti, 6.sērija "Mašīnzinātne un transports", 
4.sējums "Dzelzceļa transports", RTU, Rīga, 2001.g. 

  3. Space  mode   of  stability  loss  for  the  rectilinear 
  configuration of a train while braking and the further 
  derailment. RTU zinātniskie raksti, 6.sērija 
  "Mašīnzinātne un transports", 4.sējums "Dzelzceļa 
  transports", RTU, Rīga, 2001.g. 
  4. Исследование   нестационарных   режимов 
  работы гидростатического     привода вентилятора 
  систем охлаждения дизельного двигателя 
  локомотивов; 
  5. Два сценария потери контакта колес вагонов с 
  рельсами при торможении грузового состава. 

 Труды Междунар. науч.-практ. конф. 
 "Актуальные проблемы развития    транспортных 
 систем и строительного комплекса", Гомель, 
 октябрь 2001 г. 
 6. Latvijas  dzelzceļa tranzīta kravu pārvadājumu 
 plūsmu analīze. RTU zinātniskie raksti, 6.sērija 
 "Mašīnzinātne un transports", 12.sējums "Dzelzceļa 
 transports", RTU, Rīga, 2003.g. 

12. Kopējais zinātnisko 55 pētniecības rakstura darbi un 18 tehniskās 
darbu skaits: ekspertīzes dzelzceļa transporta jomā. 
13. Valodu prasme: Pārvaldu latviešu, krievu, vācu (lasu, tulkoju). 
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14. Kvalifikācijas celšana:  
  1999. g. 1. Eiropas Metināšanas federācijas (EWF) speciālie 
   kursi metināšanas speciālistu sagatavošanai pēc EWF 
   prasībām, piešķirta Eiropas metināšanas inženiera 
   (EWE) un Starptautiskā metināšanas inženiera (IWE) 
   kvalifikācija un izsniegti attiecīgie sertifikāti Nr. LV- 
   S-18059-1173-990702-03 un Nr. LV-S-18059-1173- 
   990702-03-004IIW. 
  11.2002.g. 2. Kvalifikācijas celšanas kursi "Projektu vadīšana 
   uzņēmumā", valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" Mācību 
   centrs. 
  03.2003.g. 3. Kvalifikācijas celšanas kursi "Vilces ritošā sastāva 
   jaunākās remonta tribotehniskās tehnoloģijas", valsts 
   a/s "Latvijas dzelzceļš" Mācību centrs. 
15. Profesionālais un   Lasu lekcijas, vadu praktiskās nodarbības un 
sabiedriskais darbs: laboratorijas darbus 11 Transporta programmas 
   Dzelzceļa transporta virziena studiju priekšmetos. 
      Bakalaura, maģistra, inženiera un doktora studiju 
   programmu izstrāde un vadība Transporta 
   programmas Dzelzceļa transporta virzienā. 
     22 maģistra darbu vadītājs, pašlaik 5 doktorantūras 
   darbu zinātniskais vadītājs.  
      Starptautiskās konferences "Dzelzceļa riteņpāri" 
   programmas komitejas loceklis, Silēzijas Tehniskā 
   universitāte (Polija); 

     RTU zinātnisko rakstu 6.sērijas Mašīnzinātne un 
 transports Dzelzceļa transporta 4., 12 un 17.sējuma 
 redakcijas kolēģijas vadītājs (2001., 2003. un 
 2004.g.g.); 
    Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Direkcijas nodaļas 
 valdes loceklis; 
    Latvijas Dzelzceļnieku biedrības un 
 inženiertehniskās apvienības biedrs; 
    Latvijas dzelzceļa standartizācijas tehniskās 
 komitejas loceklis; 
    Latvijas metināšanas speciālistu biedrības loceklis; 
    LZA Terminoloģijas komisijas dzelzceļa 
 terminoloģijas apakškomisijas loceklis. 
    Latvijas Transporta attīstības un izglītības biedrības 
 prezidija loceklis. 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Jurijs Boldirevs 
Personas kods:  140436-10309 

Dzimšanas vieta:  Rostova pie Donas, Krievija. 
Dzīves vietas adrese:  Viļānu iela,  6 dz. 39, LV-1003, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

 1. 1992. g. -  Inženierzinātņu doktors (Dr.inž.) aviodzinēju drošuma statistiskās 
analīzes      nozarē,  Rīgas Aviācijas Universitātes habillitācijas un 
promocijas padome.  

2. 1980. g. – Docents. 1975. g.  -  Tehnisko  zinātņu kandidāts. 
Aspirantūra: no 1966. līdz 1968. gadam. 
Mācību iestāde: Rīgas Civilas Aviacijas Inženieru Institūts, klātienes nodaļa. 
Disertacija "Aviācijas dzinēju detaļu termiskā noguruma pretestības statistiskais  
pētījums". 

3. Inženieris mehāniķis aviācijas motorbūvē 
 Mācību laiks: no 1953. līdz 1959. gadam 
 Mācību iestāde: Harkovas Aviācijas Institūts, klātienes nodaļā. 

Nodarbošanās:  • Docents 
Laiks: no 1999. līdz šim brīdim 

 Vieta: Ražošanas un remonta tehnoloģijas profesora grupa, Transportmašīnu    
Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Docents  
Laiks: no 1992. līdz  1999. gadam 

 Vieta: Transporta līdzekļu remonta un ražošanas  tehnoloģijas katedra,  
Mehānikas  Fakultāte, Rīgas  Aviācijas  Universitāte. 

• Docents 
Laiks: no 1980. Līdz 1992. gadam 
Vieta: Lidaparātu un aviodzinēju remonta un  ražošanas tehnoloģijas  
katedra,  
Mehānikas Fakultāte,  Rīgas  Civilas Aviācijas Inženieru  Institūts. 

• Vecākais pasniedzējs 
  Laiks: no 1975.  līdz 1980. gadam  
  Vieta: Lidaparātu un aviodzinēju remonta un ražošanas tehnoloģijas 

katedra,  
           Mehānikas Fakultāte, Rīgas Civilas Aviācijas Inženieru Institūts. 
• Assistents  

Laiks: no 1970. līdz 1975. gadam 
           Vieta: Lidaparātu un aviodzinēju remonta un ražošanas tehnoloģijas 

katedra,  
 Mehānikas Fakultāte, Rīgas Civilas Aviācijas Inženieru Institūts.   

• Vecākais inženieris 
Laiks: no 1969. līdz  1970. gadam 

 Vieta: Zinātniskās Pētniecības  Nodaļa, Rīgas Civilas Aviācijas Inženieru 
Institūts.  
• Vecākais inženieris  

Laiks: no 1959. līdz  1965. gadam 
 Vieta: Aviodzinēju remonta cehs, Rostovas pie Donas Aviācijas Remonta 

Rūpnīca     Nr  412. 
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Valodu lietošanas prasmes:  • Krievu: dzimtā valoda;  
• Latviešu: augstākais līmenis;  
• Angļu: pamata līmenis; 

 
 
 

2. Zinātniskā darbība 
un publikācijas  

(par pēdējiem 6 
gadiem) 

   
 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un 

raksti recenzētos 
izdevumos: 

 1. Boldirevs J. Aviodzinēju drošuma rādītāju novērtēšana pēc aviācijas 
remonta uzņemumu statistiskajiem datiem. // Rīgas Tehniskā 
Universitātes Zionātniskie raksti. 6. sērija.  Mašīnzinātne un transports. 
Intelektuālas transporta sisttēmas. 18. sējums. Rīga, RTU, 2005, 112. 
–  117. lpp.   

 
 

Piedalīšanās ar 
referātiem 

starptautiskās 
zinātniskās 

konferencēs:  

  
1. RTU 45. Starptautiskā zinātniskā conference, 2004. gada 14., 15. 

un 16. oktobrī, Rīga. Referāts:  Aviodzinēju drošuma rādītāju 
novērtēšana pēc aviācijas remonta uzņemumu statistiskajiem 
datiem.  

2. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā conference, 2005. Gada 13., 14. 
un 15. oktobrī, Rīga. Referāts:  Aviodzinēju drošuma 
parametriskā novērtēšana.  

3. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā conference, 2004. gada 11., 12. 
un 13. oktobrī, Rīga. Referāts:  Aviodzinēju atteiču cēloņu 
statistiskā analīze.  

 
   

3. Pedagoģiskā 
darbība 

(par pēdējiem 6 
gadiem) 

  
  

Vadītie maģistra darbi:   4 darbi 
Vadītie bakalaura darbi:   16  darbi 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Standartizācija un  savstarpējās apmaināmības pamati ( 3 k.p); 
• Transportlīdzekļu remonta tehnoloģijas  pamati ( 2 k.p.); 
• Darbgaldu  aprīkojums un instrumenti ( 3 k.p). 
• Detaļu moderno atjaunošanas fizikālie pamati ( 2 k.p.); 
• Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas ( 3 k.p); 
• Transporta līdzekļu  remonts ( 4 k.p.); 
• Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā ( 2 k.p.); 
• Nesagraujošās kontroles metodes  ( 2 k.p.); 
• Transportlīdzekļu drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskās metodes ( 

5 k.p.). 
 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

  
1. J. Boldirevs,  J. Martinovs.  Detaļu izgatavošanas precizitātes statistiskā 

analīze. Meto-diskie noradījumi laboratorijas darbam (elektroniskais veids). 
Rīga, 2006. 
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 2. J.  Boldirevs.  Spēļu un uzspīlējumu rašanās varbūtības aprēķins pārejas 
sēžās (elektroniskais veids). Meto-diskie noradījumi laboratorijas darbam 
(elektroniskais veids). Rīga, 2006. 

3. J. Boldirevs. Salikšanas izmēru ķēžu pārbaudes aprēķins. Metodiskie 
noradījumi labo-ratorijas darbam (elektroniskais veids). Rīga, 2006. 

4. J. Boldirevs. Gludo cilindrisko salāgojumu pielaižu lauku konstruēšana. 
Spēļu un uzspīlējumu aprēķināšana. Metodiskie noradījumi laboratorijas 
darbam (elektroniskais veids). Rīga, 2007.  

5. J. Boldirevs. Detaļu mēraparātu izvēle transportlīdzekļu remontā. Metodiskie 
nora-dījumi laboratorijas darbam (elektroniskais veids). Rīga, 2007. 

   
4. Organizatorisk

ā darbība 
 (par pēdējiem 6 
gadiem) 

   
Augstskolā veicamie 

pienākumi: 
 1. Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, valsts eksaminācijas komisijas 

loceklis.  
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CURRICULUM  VITAE 
Name: Sergey Doroshko  

(Sergejs Dorosko corresponding to Latvian alien’s passport) 
Date and place of 
birth:                 

October 02, 1939, Primorsk district, Russia   

Present position: RTU, Institute of Transport Vehicle Technologies (ITVT), main scientific 
worker   

Education and 
Degrees: 

Doctor Habilitus in Engineering (1992), Latvian Academy of Science; 
Professor (1992), Riga Aviation University (RAU); 
Professor of Aviation Engines (1989), High Attestation Commission 
(U.S.S.R.);  
Doctor of Technical Sciences in Aviation (1988), Kiev Civil Aviation 
Engineering Institute, High Attestation Commission (U.S.S.R.); 
Candidate of Technical Sciences in Aviation (Ph.D; 1968), Riga Civil 
Aviation Engineering Institute (RCAEI),; 
Mechanical Engineering Diploma – Aircraft&Engine Maintenance (1961), 
RCAEI,  
Aviation Engineering High Military Academy, Riga (USSR), 1956-1960. 

Probation: 1995 - Linkoping University (Sweden); 
1993 - CFM  International Training Center (France);  
1991 – Shen’jan Aviation Institute (China). 

Member of 
professional societies : 

Latvian Professor’s Association, member; 
Latvian National Standard Center, member of Standard Technical Committee; 
Latvian Scientific Council, member of RTU Promotion Council. 

Appointment Held: 
  

2008-present - RTU, ITVT, Main Scientific Worker; 
2000 - 2008 – San Buenaventura University, Bogota, D.C., Colombia, 
Professor of Aeronautical Engineering;  
1999 - 2000 - RTU, Head of Aircraft Powerplant Division; 
1992 - 1999 - RAU, Head of Transport Engine Dpt.; 
1987-1992 - RCAEI, Head of AeroEngine Dpt.; 
1970-1987 - RCAEI, Associate Professor of AeroEngine Dpt.; 
1968-1970 - RCAEI, Lecturer of AeroEngine Dpt.; 
1965-1968 - RCAEI, Doctorate; 
1961- 1965 - RCAEI, Assistant of AeroEngine Dpt.; 
1961 - RCAEI, engineer. 

Fields of professional 
interests: 

Aero and Space Engines (Construction; Strength; Maintenance; Diagnostics); 
Vibrations of Machines and Technical Objects; Methods of Non-Destructive 
Inspection and Diagnostics.  

Professional 
experience: 

Scientific Supervisor of projects: 
• Aeronaviera de Colombia (2001-2007); 
• RAU Laboratory of Vibro-acoustical Diagnostics (1998-1999); 
• PS90 Diagnostics (“Vzljot“, Moscow-Sheremetjevo, 1996-1997); 
• Iljushin-114 Maintenance System (GUERAT - Moscow; Latvian Civil 

Aviation - Riga; Klimov’s Design Bureau - Leningrad; 1990-1991); 
• RCAEI Laboratory of AeroEngines (1980-1991). 
Executive Manager of projects: 
• International AeroEngines (U.S.A.) and RAU cooperation (1995-1999); 
• Pratt & Whitney (U.S.A.) and RAU cooperation (1994-1999); 
• CFM International (France) and RAU cooperation (1993-1996). 
Participation in research projects: 
• Latvian Scientific Council, N96.0752 (1996-1997); N96.0647 (1997-

2000);                                                
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• INCO-Copernicus Program, N PL964217 (1996-1999) 
Publications: More than 150 scientific papers, 50 certificates of patents and inventions, 30 

scientific books and handbooks   
Business Address: 
 

Riga Technical University, Institute of Transport Vehicle Technologies, Kalku 
str. 1, LV-1050, Riga, Latvia  
E-mail: semido2@yahoo.com 
             sergejs.dorosko@rtu.lv 

Home Address: Zagatu iela, 20A; dz.16; Riga, LV-1084 Latvia                                                  
Phone: +(371)-67-569-426;  +(371)-67-751-190 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Viktors Feofanovs 
Personas kods:  0101056-10421 

Dzimšanas vieta:  Uraļska, Kazahstāna 
Dzīves vietas adrese:  Lokomotīves Iela,  78 dz. 43, LV-1057, Rīga, Latvija 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 4. Inženierzinātņu doktorants, Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums 
 Mācību laiks: no 2001. līdz 2006. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte, neklātienes nodaļa. 
 Promocijas darbs " objektīvas kontroles un operatora darbības 

vērtējuma sistēmas izstrādes treniņiem transportlīdzekļu 
daudzfunkcionālajos trenažieros ". 

5. Inženierzīnatņu maģistrs 
 Mācību laiks: no 1993. līdz 1996. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas universitāte, Mehānikas fakultātes 

maģistratūra, klātienes nodaļā. 
6. inženiera mehāniķa kvalifikācija 
 Mācību laiks: no 1973. līdz 1979. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, Mehānikas 

fakultāte, klātienes nodaļā. 
 

Nodarbošanās:  • Docents 
Laiks: no 2007. līdz šim brīdim 

 Vieta: Transportmašīnu  datormodelēšanas un tehnoloģijas katedra, 
Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts,, TMF, RTU. 

• Lektors 
Laiks: no 2000. līdz 2007. gadam 
Vieta: Transportmašīnu  datormodelēšanas un tehnoloģijas katedra, 
Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Lektors 
Laiks: no 1999. līdz 2000. gadam 
Vieta: Aviācijas institūts, Rīgas Tehniskajā universitāte. 

• asistents 
Laiks: no 1997. līdz 1999. gadam 
Vieta: Transporta līdzekļu teorijas, aprēķina un konstrukcijas cátedra, 
Rīgas Aviācijas universitāte.  

• inženieris 
Laiks: no 1992. līdz 1997. gadam 
Vieta: Transporta līdzekļu teorijas, aprēķina un konstrukcijas cátedra, 
Rīgas Aviācijas universitāte. 

• zinātniskais līdzstrādnieks  
Laiks: no 1979. līdz 1992. gadam 
Vieta: Zinātnisko pētnieciskajā sektors, Rīgas Civilās aviācijas inženieru 
institūts. 
 

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
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• angļu: pamata līmenis;  
• vācu: pamata līmenis. 

 
2. Zinātniskā darbība un 

publikācijas  
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Projektu un programmu 
dalībnieks vai vadītājs: 

 • LZP projekta 04.1178  „Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - integrētās 
drošuma analīzes pamatā”,  dalībnieks;  

• Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) “Zinātniskās darbības attīstība 
augstskolā” finansēta projekta  „Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo 
kompozīto pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu”, 
dalībnieks; 

• RTU projekta  № ZP/2006/15   „Individuālās lietošanas eko -biotehnisko 
transporta līdzekļu projektēšana” , dalībnieks 

 
Publikācijas starptautiskos 

citējamos izdevumos un raksti 
recenzētos izdevumos: 

 1. Lidmašīnas ekipāžas darbības novērtējums treniņos ar lidmašīnas 
kompleksajiem trenažieriem neskaidrās loģikas (fuzzy logic) principu 
izmantošana gadījumā. RTU zinātniskie raksti. Mašīnzinātne un 
transports. Sērijas 6. Sējums 3. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 
2001.Viktors Feofanovs 

2. Использование адаптивных алгоритмов в системах объективного 
контроля и оценивания деятельности оператора 
многофункциональных систем. Transport and Telecommunication, 
2002, Vol. 3, No.2. ISSN 1407-6160  Виктор Феофанов 

3. Актуальные аспекты использования пилотажного стенда в подготовке 
летного состава. Rīga. Transporta un Sakaru Institūts. 2002.gada 10.-
14.decembrī. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Наука 
и технология – шаг в будущее”. Виктор Феофанов, Алоиз Лешинскис 

4. Комплексная междисциплинарная отчетность как фактор снижения 
загрузки студента и повышения качества обучения. Rīga. Transporta un 
Sakaru Institūts. 2003.gada 14.-15.februārī.   . Zinātniski praktiskā un 
mācību metodiskā konference “Fundamentālo zinātņu studēšana: 
pēctecība, nepārtrauktība, aktualitāte”. А.Медведев, Е. Слепечец, В. 
Феофанов. 
 (Kompleksie starpdisciplīnu pārskati kā studentu noslodzes un studiju 
kvalitātes celšanas faktors.).  

5. Подготовка операторов транспортных средств в условиях малых 
предприятий. Москва, МГТУГА  17-18 апреля 2003 г. Международная 
научно-техническая конференция "Гражданская авиация на 
современном этапе развития науки, техники и общества”. Виктор 
Феофанов, Алоиз Лешинскис, Александр Медведев 

6. The control and estimation of functional efficiency of the crew of an 
aircraft. RTU 44 Starptautiskās zinātniskās konferences, Rīga, 
2003.gada 9.-11.oktobrī. ISSN 1407 - 8015. – Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University “Transport and Engineering, 
Intelligent Transport Systems”, 2004, Nr. 16, p. 24 – 28.  Viktors 
Feofanovs, Aleksandrs Urbahs. 

7. Statistiskās pieejas izmantošana, lai noteiktu novērtējuma kritērijus 
savlaicīgai ekipāžas darbībai ar lidmašīnas sistēmām. RTU 44 
Starptautiskās zinātniskās konferences, Rīga, 2003.gada 9.-
11.oktobrī. Viktors Feofanovs. 
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8. Феофанов В.В.,Медведев А.Н. Определение критериев 
дифференцированного оценивания обучаемых по результатам 
обработки статистических данных экзаменационных оценок. 
Пятая Международная научно-техническая конференция 
ЧКАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 4 - 6 февраля 2004 г. Сборник 
материалов. - г. Егорьевск: ЕАТК ГА им.В.П.Чкалова, 2004.-332 с.  

9. “Исследование изменения страхового рынка международных 
автомобильных перевозок в Латвии после вступления в ЕС”. 
International conference: INFORMACION TECHNOLOGIES AND 
MANAGEMENT 2005 April 14-15, 2005, Information Systems 
Management Institute, Riga, Latvia. V.Feofanov, D. Šnaidmans 

10. Identification of the norms for the objective appraisal of the work of air 
crafts’ crew based on the analysis of the flight information. 
Proceedings of International Conference Transport Means’ 2005, 
Kaunas University of Technology, Lithuania. 2005, p203-206. 
A.Urbahs, V.Feofanovs 

11. Methodology of Information Registration in System of Objective 
Control and Appraisal of Vehicle Crew Activity. ISSN 1407 – 8015. – 
Riga: Scientific proceedings of Riga Technical University “Transport 
and Engineering, Intelligent Transport Systems”, 2005, Nr. 122, p. 127 
– 131.  A.Urbahs, V.Feofanovs. 

12. Feofanov V., Medvedev A. Comparative Analysis of Statistical Data of 
Linear and Learning Crew Activity on Aircraft Simulators. // ISSN 
1407-6160. –Riga: Transport and Telecommunication Volume 7, Nr. 3 
-2006. Proceedings Part 3 The 5th International Conference: 
Reliability and Statistics in Transportation and Communication 
(RelStat’05). 13-14 October 2005. - Riga, Latvia. p .515 - 518. 

13. Feofanovs V., Urbahs A. „Operators - transporta līdzeklis - apkārtēja 
vide” sistēmu modelēšana. - // ISSN 1407-8015. - Riga: Scientific  
proceedings of Riga Technical University. Transport and Engineering. 
Intelligent Transport Systems,  2007. 

14. Feofanovs V., Urbahs A. Estimation Methodology Of Aircraft Crew 
Functional Activity. - // ISSN 1407-8015. - Riga: Scientific  
proceedings of Riga Technical University. Transport and Engineering. 
Intelligent Transport Systems,  2007. 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 1. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā conference, 2007. gada 11., 12. un 
13. oktobrī, Rīga. Referāts: „Operators - transporta līdzeklis - 
apkārtēja vide” sistēmu modelēšana. 

2. The 5th International Conference: Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication (RelStat’05). 13-14 October 2005. 
- Riga, Latvia. Referāts: Comparative Analysis of Statistical Data of 
Linear and Learning Crew Activity on Aircraft Simulators. 

3. Proceedings of International Conference Transport Means’ 2005, 
Kaunas University of Technology, Lithuania. 2005, Referāts: 
Identification of the norms for the objective appraisal of the work of air 
crafts’ crew based on the analysis of the flight information. 

4. Пятая Международная научно-техническая конференция 
ЧКАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 4 - 6 февраля 2004 г. г. Егорьевск: ЕАТК 
ГА им.В.П.Чкалова. Referāts: Определение критериев 
дифференцированного оценивания обучаемых по результатам 
обработки статистических данных экзаменационных оценок. 

5. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Fundamentālo 
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zinātņu studēšana: pēctecība, nepārtrauktība, aktualitāte” Rīga. Transporta 
un Sakaru Institūts. 2003.gada 14.-15.februārī. Referāts: Комплексная 
междисциплинарная отчетность как фактор снижения загрузки 
студента и повышения качества обучения. 

6. Международная научно-техническая конференция "Гражданская 
авиация на современном этапе развития науки, техники и общества” 
Москва, МГТУГА  17-18 апреля 2003 г. Referāts: Подготовка 
операторов транспортных средств в условиях малых предприятий. 

 
3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie maģistra darbi:   Ne mazāk par 20 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 20 

Studiju priekšmeti:  • Transportmašinu uzbūve (3 k.p.) 
• Transporta apdrošināšana (2 k.p.) 
• Transporta uzraudzība (2 k.p.) 
• Transporta satiksmes drošība (3 k.p.) 
• Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums (2 k.p.) 
• Transporta tehniskās apkopes procesu vadība (3 k.p.) 
• Transportlīdzekļu tunings (3k.p.) 
• Datu bāzes un bankas (4 k.p.) 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 1. В.Феофанов, А.Медведев, Е.Слепечец, Методические указания по 
выполнению проекта – задания по практике –1  «Организация и 
обеспечение перевозки груза . Рига, TSI, 2003. 

2. V.Feofanovs. Kursa darba metodiskie norādījumi priekšmetam TDT311 
„Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums” Рига, TTI, RTU 2006 

3. V.Feofanovs Lekciju konspekts "transporta tehniskās apkopes procesu 
vadība" Рига, TTI, RTU 2005 

 
Tālākizglītība, profesionālā 

pilnveide (kvalifikācijas 
celšana) Latvijas vai 

ārzemju augstskolās vai 
pētniecības iestādēs: 

 7. The course for Certificate for Professional Competence Passenger at 
Latvian Association of the International Road Haulier. (Phare programmā)  

 Mācību laiks: no 8.11.1999. līdz 19.11.1999. gadam 
 Mācību iestāde: Latvijas Auto, Latvija. 
8. The course for Custom at Latvian Association of the International Road 

Hauliers “Latvijas Auto”. (Phare programmā)  
 Mācību laiks: no 22.11.1999. līdz 26.11.1999. gadam 
 Mācību iestāde: Latvijas Auto, Latvija. 
9. The Certificate of Competence for international Road Freight Transport in 

the framework of the Phare funded vocational Training Centres in Road 
Transport Project  

 Mācību laiks: no 26.11.1999. līdz 12.12.1999. gadam 
 Mācību iestāde: Latvijas Auto, Latvija. 
10. The Certificate of Professional Competence for international Road 

Passenger in the framework of the Phare funded vocational Training 
Centres in Road Transport Project t  

 Mācību laiks: no 04.08.2000. līdz 12.08.2000. gadam 
 Mācību iestāde: Latvijas Auto, Latvija. 

 
4. Organizatoriskā darbība 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
Piedalīšanās zinātniskās  un 

līdzīgās organizācijās: 
 Zinātniskais mācību un konsultātivais transporta un loģistikas centrā 

pasniedzējs 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
 

Vārds / Uzvārds:   Maksims Fiošins 
Personas kods:  061274-10427 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija. 
Dzīves vietas adrese:  Slokas Iela,  205 dz. 34, LV-1069, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

  
11. Inženierzinātņu doktors (Dr.inž.) informācijas tehnoloģiju nozarē sistēmu 

analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē 
 Mācību laiks: no 2000. līdz 2004. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte, klātienes nodaļa. 
 Promocijas darbs "Izlašu vairošanās pieeja skaitļošanas procesu un 
informatīvo  sistēmu modeļu novērtēšanai". 
12. Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 
 Mācību laiks: no 1996. līdz 1998. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas universitāte, klātienes nodaļā. 
13. Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
 Mācību laiks: no 1992. līdz 1996. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas universitāte, klātienes nodaļā. 
 

Nodarbošanās:  • Direktora vietnieks mācību darbā 
Laiks: no 2007. līdz šim brīdim 

 Vieta: Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts,, TMF, RTU. 
• Docents un vadošais pētnieks 

Laiks: no 2006. līdz šim brīdim 
 Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora 
grupa,  Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 
• Lektors 

Laiks: no 1999. līdz 2006. gadam 
Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora 
grupa, Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Docents 
  Laiks: no 2005. gada līdz 2006. gadam  
  Vieta: Datorsistēmu programmatūras katedra, Datorzinātņu un elektronikas 

fakultāte, Transporta un Sakaru Institūts 
• Lektors  

Laiks: no 1999. līdz 2005. gadam 
Vieta: Datorsistēmu programmatūras katedra, Datorzinātņu un elektronikas 
fakultāte, Transporta un Sakaru Institūts 

• Asistents  
Laiks: no 1997. līdz  1999. gadam 

  Vieta: Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedra, 
  Radioelektronikas un datorsistēmu fakultāte,  Rīgas Aviācijas Universitāte 
• Pasniedzējs 

Laiks: no 1993. līdz  2004. gadam 
 Vieta: Datoru kursi "Progmeistars" 
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Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
• angļu: augstākais līmenis;  
• vācu: pamata līmenis. 

 
 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
 

Projektu un programmu 
dalībnieks: 

  
• RTU - Izglītības un zinātnes ministrijas 2. Zinātniskajā projekts (tēma  U7107 

„Matemātisko metožu izstrādāšana un novērtēšana pasažieru un krāvu 
plūsmu prognozēšanai Baltijas reģionā”); 2006. gads 

• LZP zinātniskais projekts 05.1673 „Informatīvo procesu modeļu statistiskā 
novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību”; 2005.-2008. 
gadi 

• LZP zinātniskajā projektā 01.0842: "Intensīvas datora metodes datu analīzei 
un modelēšanai"; 2001. – 2004. Gadi 

 
Publikācijas starptautiskos 

citējamos izdevumos un raksti 
recenzētos izdevumos: 

  
1. Fioshin M, Fioshina H. Resampling Approach to the Estimation of Reliability Systems. 

//In Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Reliability, 
1-4 July, 2007, Glasgow, Scotland.  

2. Andronov A., Afanasyeva H. and Fioshin M. Statistical Estimation for a Failure 
Model with the Accumulation of Damages. //In proceedings of The international 
Conference on Degradation, Damage, Fatigue and Accelerated Life Models in 
Reliability Testing, Angers, France, 2006, pp. 75-81. (Iesniegts "Elsevier" 
izdevniecībā publicēšanai žurnālā "Statistical Planning and Inference"). 

3. Fioshin M. Resampling Approach to the Estimation of the Aircraft Circulation 
Plan Reliability. //In proceedings of the 5-th International Conference “Transport 
Systems Telematics”, Katowice-Ustron, Poland, 2005, pp. 13-21. 

4. Andronov A., Fioshin M. Applications of Resampling Approach to Statistical Problems 
of Logical Systems. //“Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de 
Mathematica”, Vol. 8, 2004, pp. 63-72. 

5. Fioshin M. Resampling approach to estimation of the "2 of 3" system reliability. // In 
Proceedings of the International Conference "Modelling and Simulation of Business 
Systems". Vilnius, Lithuania, 2003, pp. 15-17. 

6. Fioshin M. Resampling Estimators of Hierarchical Reliability Systems. //Transport and 
Telecommunication, Vol. 3, N 1, 2002, pp. 122-126.  

 
 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

  
1. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā conference. RTU 48. Starptautiskā 

zinātniskā conference, 2007. gada 11., 12. un 13. oktobrī, Rīga. Referāts: 
Transporta plūsmu maršrutēšanas metodes”. 

2. The International Conference "Mathematical Methods in Reliability", 1-4 
July 2007, Glasgow, Scotland. Referāts: Resampling Approach to the 
Estimation of Reliability Systems. 

3. International Conference on Degradation, Damage, Fatigue and 
Accelerated Life Models in Reliability Testing - 22, 23, 24 May 2006 - ISTIA, 
Angers, France. Referāts: Statistical Estimation for a Failure Model with the 
Accumulation of Damages. 

4. The 5-th International Conference “Transport Systems Telematics”, 3-5 
November 2005, Katowice-Ustron, Poland. Referāts: Resampling Approach to 
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the Estimation of the Aircraft Circulation Plan Reliability.  
5. The international Conference „Reliability and Statistics in Transport and 

Communication- 2005", 13-14 October 2005, Riga, Latvia. Rīga, TSI, 2004. 
Referāts: Resampling Approach to the Estimation of the Aircraft Circulation Plan 
Reliability in the Case of One Sample for Maintanance Time”. 

6. The 7-th Tartu Conference on Multivariate Statistics. Satellite meeting of 
the ISI 54th session in Berlin, 7-12 August 2003, Tartu, Estonia. Referāts: 
Applications of Resampling Approach to Statistical Problems of Logical 
Systems. 

7. International Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". 
Vilnius, Lithuania, 2003. Referāts: Resampling approach to estimation of the "2 
of 3" system reliability.  

 
Vieslekcijas ārzemes 

augstskolās: 

  
Otto-Von-Guericke-University Magdeburg, Institute of Mathematical Stochastic with 
lecture „Resampling Approach to the Estimation of Stochastic System Models” (part 
1), 29 November 2006, Magdeburg, Germany. 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Recenzētie promocijas 
darbi (norādot personas): 

 Aleksandrs Vališevskis, "Lēmumu pieņemšana varbūtiskās nenoteiktības un izplūduma 
apstākļos", RTU, 2007. 

Studiju programmas 
vadīšana:  

 • No 2005. gada līdz 2007. gadam   
Studiju programmas "Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs" direktors, Transporta un 
sakaru institūts. 

Vadītie maģistra darbi:   5 darbi 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 20 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Datormācība (3 k.p); 
• Vadības datorizētas sistēmas transportā (3 k.p.); 
• Vadības datorizētas sistēmas transportā (speckurss) (4 k.p). 
• Datu bāzes un bankas (4 k.p.); 
• Objektu orientēta programmēšana. (3 k.p); 
• Programmēšana (7 k.p); 
• Ievads tīmekļa tehnoloģijās (2 k.p.); 
• Tīmekļa aplikāciju izstrādāšanas līdzekļi (3 k.p.); 
• Algoritmu analīze (3 k.p.). 

 
Sagatavotie mācību 

līdzekļi: 
 

  
1. M. Fiošins. Metodiskie noradījumi laboratorijas darbu izpildīšanai studiju 

priekšmetā «Vadības datorizētas sistēmas transportā». Rīga, RTU, 2007. 
2. M. Fiošins. Ievads programmēšanā. Mācību līdzeklis (2 daļas). Rīga, TSI, 2003. 
3. M. Fiošins. Programmēšana Object Pascal valodā  Delphi vidē. Metodiskie 

noradījumi laboratorijas darbu izpildīšanai (2 daļas). Rīga, TSI, 2001. 
 
 

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 
 

  
• No 2006. gada 16 februāra līdz 2006. gada 22 jūnijam veica profesionālo 

pilnveidi programmā "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība", Sertifikāts 
Nr. 1162, Latvijas Universitātē. 

• No 2006. gada 3. decembra līdz 2006 gada 5. decembrim veica profesionālo 
pilnveidi apmeklējot semināru "Elektronisko resursu lietošana universitātēs" 
(18 stundas), Sertifikāts Nr. 2695, RBS, Rīgas Tehniskā Universitātē. 
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4. Organizatoriskā 
darbība 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
Konferenču organizācijas 

un programmu komiteju 
vadītāji un locekļi: 

 1. Piedalījos starptautiskā zinātniskā semināra „Probabilistic Analysis of Rare 
Events: Theory and Problems of Safety, Insurance and Ruin” organizēšanā, 
kas notika Jurmalā 1999. gada 28-30. junijā. 

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 2. No 2007. līdz šim brīdīm. Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, direktora 
vietnieks mācību darbā 

3. No 2004. līdz  2007. gadam Senāta loceklis, Transporta un sakaru institūts. 
Piedalīšanās zinātniskās  un 

līdzīgās organizācijās: 
 4. Imitācijas un modelēšanas asociācijas biedrs 

5. Latvijas operāciju pētīšanas asociācijas biedrs 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  

 
1. Vispārīgas ziņas 

Vārds / Uzvārds:   Jeļena Fiošina 
Personas kods:  250279-10620 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija. 
Dzīves vietas adrese:  Slokas Iela,  205 dz. 34, LV-1069, Rīga, Latvija. 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 14. Inženierzinātņu doktors  (Dr.inž.)  Transporta un satiksmes nozares 
Telemātikas un loģistikas apakšnozarē  

Mācību laiks: no 2002. līdz 2006. gada 
Mācību iestāde: Transporta un Sakaru Institūts, dienas nodaļa. 
Promocijas darba nosaukums „Transporta loģistisko procesu modeļu 
novērtēšana balstoties uz statistikas intensīvajām datora metodēm”. 

15. Inženierzinātņu maģistrs datorzinātnēs 
Mācību laiks: no 2000. līdz 2002. gadam 
Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte, dienas nodaļā. 

16. Inženierzinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
Mācību laiks: no 1997. līdz 2000. gadam 
Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte, dienas nodaļā. 

Nodarbošanās:  • Docente un pētniece 
Laiks: no 2006. līdz šim brīdim 
Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora 
grupa,  Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU  

• Lektore  
Laiks: no 2003. gada līdz 2007. gadam 
Vieta: Matemātisko metožu un modelēšanas katedra, datorzinātņu un 
elektronikas fakultāte, Transporta un Sakaru Institūts; 

• Programmētāja 
Laiks: no 2003. gada līdz 2007. gadam 
Vieta:  Datoru tehnoloģiju daļa, Transporta un Sakaru Institūts 

• Asistente  
Laiks: no 2002. līdz 2003. Gadam 
Vieta: Matemātisko metožu un modelēšanas katedra, datorzinātņu un 
elektronikas fakultāte, Transporta un Sakaru Institūts; 

 
Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  

• latviešu: augstākais līmenis;  
• angļu: augstākais līmenis;  
• vācu: vidējais līmenis. 

 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
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Projektu un programmu 
dalībnieks vai vadītājs: 

 • RTU - Izglītības un zinātnes ministrijas 2. Zinātniskajā projekts (tēma  
U7107 „Matemātisko metožu izstrādāšana un novērtēšana pasažieru un 
krāvu plūsmu prognozēšanai Baltijas reģionā”); 2006. gads 

• LZP zinātniskais projekts 05.1673 „Informatīvo procesu modeļu statistiskā 
novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību”; 2005.-2008. 
gadi 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 1. Fioshin M, Fioshina H. Resampling Approach to the Estimation of 
Reliability Systems. //In Proceedings of the International Conference 
Mathematical Methods in Reliability, 1-4 July, 2007, Glasgow, Scotland. 
(In appearance). 

2. Afanasyeva H., Andronov A. On robustness of resampling estimators for 
linear regression models. //Communications in Dependability and 
Quality Management: An international Journal, Vol. 9, No. 1, 2006, pp. 
5-11. 

3. Andronov A., Afanasyeva H. and Fioshin M. Statistical Estimation for a 
Failure Model with the Accumulation of Damages. //In proceedings of 
The international Conference on Degradation, Damage, Fatigue and 
Accelerated Life Models in Reliability Testing, Angers, France, 2006, pp. 
75-81. (Iesniegts "Elsevier" izdevniecībā publicēšanai žurnālā 
"Statistical Planning and Inference"). 

4. Afanasyeva H. A task of the storage control theory in transport systems 
using resampling-method. //In proceedings of the 5-th International 
Conference “Transport Systems Telematics”, Katowice-Ustron, Poland, 
2005, pp. 13-21. 

5. Afanasyeva H. Resampling-approach to a task of comparison of two 
renewal processes.//In Proceedings of the 12th International 
Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and 
Applications, -Riga: RTU, 2005, pp. 94-100. 

6. Afanasyeva H., Andronov A. On robustness of resampling estimators for 
linear regression models. //In Proceedings of the International 
Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety and Logistics, 
Beer Sheva, Israel, 2005, pp. 6-11. 

7. Afanasyeva H. Resampling Median Estimators for Linear Regression 
Model. //In Proceedings of RelStat’04 Transport and 
Telecommunication, -Riga: TTI, 2005, pp. 90-94. 

8. Andronov A., Afanasyeva H. Resampling Based Non-Parametric 
Statistical Inferences about Distribution, Moments and Quantiles of 
Order Statistics. //In Transactions of The XXIV International Seminar on 
Stability Problems for Stochastic Models, -Riga: TTI, 2004, pp. 300-307. 

9. Андронов А.М., Афанасьева Е.Н. Компьютеризация преподавания 
дисциплин прикладной математики, Transport and 
Telecommunication, - Riga, TTI, 2004. pp. 5-8. 

10. Afanasyeva H., Fuzzy Learning Classifiers Systems for Classification 
Task . //Transport and Telecommunication Institute. Vol 3. N3. -Riga: 
TTI, 2002, pp. 43-51. 

11. Afanasyeva H. The Resampling-estimator of Queuing Length 
Nonstationary Distribution for the Queuing System M/G/∞. // Transport 
and Telecommunication, Vol. 3. N1, - Riga: TTI, 2002, pp. 89-94. 

12. Afanasyeva H. Genetics-based Machine Learning Systems for 
Classification Task. //In Scientific Proceeding of Riga Technical 
University. – Riga: RTU, 2001. pp. 8-16. 
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13. Afanasyeva H. Statistical Analysis of Air Traffic in Latvian Region. //In 
proceedings of The Second International Conference Simulation, 
Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations. -
Riga: RTU, 2000, pp. 125-129. 

 
Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 1. Fioshin M, Fioshina H. Resampling Approach to the Estimation of 
Reliability Systems. The International Conference "Mathematical 
Methods in Reliability", 1-4 July 2007, Glasgow, Scotland. (In 
appearance). 

2. Andronov A., Afanasyeva H. and Fioshin M. Statistical Estimation for a 
Failure Model with the Accumulation of Damages. The international 
Conference on Degradation, Damage, Fatigue and Accelerated Life 
Models in Reliability Testing, 22-24 May 2006, Angers, France. 

3. Afanasyeva H. “Statistical methods in logistics transport 
systems”,"Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication". TTI Annual International Conference, 13-14 October 
2005, Riga, Latvia. 

4. Afanasyeva H. A task of the storage control theory in transport systems 
using resampling-method. The 5-th International Conference “Transport 
Systems Telematics”,  

        3-5 November 2005, Katowice-Ustron, Poland. 
5. Afanasyeva H. Resampling-approach to a task of comparison of two 

renewal processes. The 12th International Conference on Analytical and 
Stochastic Modelling Techniques and Applications, RTU, 1-4 June 
2005, Riga, Latvia. 

6. Afanasyeva H., Andronov A. On robustness of resampling estimators for 
linear regression models. The International Symposium on Stochastic 
Models in Reliability, Safety and Logistics, 15-17 February 2005 , Beer 
Sheva, Israel. 

7. Afanasyeva H. Resampling Median Estimators for Linear Regression 
Model.  “Reliability and Statistics in Transportation and Communication”, 
14-15 October 2004, Riga, Latvia. 

8. Andronov A., Afanasyeva H. Resampling Based Non-Parametric 
Statistical Inferences about Distribution, Moments and Quantiles of 
Order Statistics. The XXIV International Seminar on Stability Problems 
for Stochastic Models, 10-17 September 2004, Jurmala, Latvia. 

9. Afanasyeva H. The Resampling-estimator of Queuing Length 
Nonstationary Distribution for the Queuing System M/G/∞. “Reliability 
and Statistics in Transportation and Communication”, 15 October 2001, 
Riga, Latvia. 

10. Afanasyeva H. Statistical Analysis of Air Traffic in Latvian Region. The 
Second International Conference Simulation, Gaming, Training and 
Business Process Reengineering in Operations, RTU, 8-9 September 
2000, Riga, Latvia. 

 
Vieslekcijas ārzemes 

augstskolās: 
 Otto-Von-Guericke-University Magdeburg, Institute of Mathematical Stochastic 

with lecture„Resampling Approach to the Estimation of Stochastic System 
Models” (part 2), 29 November 2006, Magdeburg, Germany. 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie bakalaura darbi:  5 
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Studiju priekšmeti:  • Datora pielietošana transporta inženieru uzdevumu risināšanā (3KP) 
• Transporta procesu datormodelēšana (3KP) 
• Statistiskās metodes transportā (4KP) 
• Skaitliskās metodes (5KP) 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 Metodiskie noradījumi kontroldarbu pildīšanai kursā "Ievads gadījumprocesu teorijā" 
elektroniskajā veidā. 

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 

 • No 2006. gada 16 februāra līdz 2006. gada 22 jūnijam veica profesionālo 
pilnveidi programmā "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība", 
Sertifikāts Nr. 1158, Latvijas Universitātē. 

• No 2006. gada 3. decembra līdz 2006 gada 5. decembrim veica 
profesionālo pilnveidi apmeklējot semināru "Elektronisko resursu 
lietošana universitātēs" (18 stundas), Sertifikāts Nr. 2687, RBS, Rīgas 
Tehniskā Universitātē. 

 
4. Organizatoriskā 

darbība 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Konferenču organizācijas 
un programmu komiteju 

vadītājs vai locekļs: 

 1. Pilda sekretāres lomu starptautiskajā konferencē The 1th International 
Workshop „Modern Statistical Methods and Models” konferences 
“Reliability and Statistics in Transportation and Communication” ietvaros, 
kas notika Rigā 2006. gada 25 – 28. oktobrī. 

2. Piedalījos starptautiskā zinātniskā semināra „The XX1V International 
Seminar on Stability Problems for Stochastic Models” organizēšanā, kas 
notika Jurmalā 2004. gada 10-17. septembrī. 

Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

 "Imitācijas un modelēšanas asociācijas” biedre 
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Dzīves un darba gājums 
 

VĀRDS UZVĀRDS: Uldis Grāvītis 
ADRESE: Viņķu iela 3/5 lit.1 dz.l, Jūrmala LV-2008 
TELEFONS: 9221747, 7739338 
E-PASTS: uldis.gravitis@rtu.lv 
DZIMŠANAS DATUMS: 1980.gada 2.janvāris 
ĢIMENES STĀVOKLIS: precējies 
APGĀDĀJAMIE: 7 - us un 6 - us gadus veci bērni 
AUTOVADĪTĀJA APLIECĪBA: B, C1 
VALODU PRASMES: latviešu - dzimtā, 
 krievu - teicama, 
 angļu - sarunvalodas līmenī 
 vācu - ar vārdnīcas palīdzību 
 

DARBA PIEREDZE: 
 

2004.g. septembris līdz šim brīdim – RTU TMF TTI Transporta un 
 datormodelēšanas katedras asistents 
1996.g. - 2004.g. – mērnieks 
1998.g. - 2000.g. – mākleris 
 

PERSONĪGĀS PRASMES UN SPĒJAS: 
 
Strādājot par asistentu, esmu: 

• iemācījies strādāt komandā; 
• attīstījis darba metodes, kuras ļauj strādāt saspringtos darba apstākļos; 
• piedalījis dažādu investīciju programmu projektu sagatavošanā. 

 
Veicot mērniecības darbus darbojos: 

• sākotnēji ar AutoCad programmu; 
• pēdējā laikā ar MicroStation'97. 

 
Strādājot par mākleri, esmu: 

• pārraudzījis darbinieku veikumu: sastādījis darba uzdevumus un nodrošinājis izvirzīto uzdevumu 
izpildi; 

• apmācījis darbiniekus darbam ar datoru; 
• apguvis pamatzināšanas grāmatvedībā. 

 
Mācību procesā, esmu iemācījies: 

Darboties ar MicroSoft datorprogrammatūras pamatproduktiem lietotāja līmenī, kā arī iepazinis 
dažādas rasēšanas - konstruēšanas programmas. 
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Dzīves un darba gājums 
 
Uzvārds, vārds: Sandra Gudzuka 
 
 
Dzimšanas gads: 1958.g.28.aprīlis 
Personas kods: 280458 – 12753 
 
Izglītība: 

1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
        psiholoģijas maģistre 

1984. – Ļeņingradas (Pēterburgas) valsts universitāte, Psiholoģijas fakultāte 
psihologa pasniedzēja diploms 
1976. – Rīgas 49.vidusskola 

 
Darba vieta: RTU, HI Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
 docente (praktiskā) 
 
Mācību kursi: Saskarsmes pamati; Psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; 
 Organizāciju Psiholoģija. 
 
Svešvalodu  
prasme:  Krievu, angļu 
 
Līdzdalība projektos 
 

2003 – 2004 LZP grants nr.03.1016 "Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus 
  Latvijā". 
2004. LR Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts 
  "Studējošās jaunatnes attieksme pret augstāko militāro karjeru". 
1995. – 2005. Latvijas biznesa skola. Konsultante. Lektore. Personāla atlase, 
  novērtēšana, apmācība. Lattelekom darbinieku apmierinātības un 
  darba motivācijas pētījums.2001. – 2003. 
1991. – 2003. Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos. Fokusa grupu 
  vadīšana ( "Baltijas Datu Nams", SKDS, ADM un citur) 
1997. – 1998.g. VND "Lietišķas psiholoģijas" metodiska semināra vadīšana un 
  programmas izveide Darba meklētāju klubu lektoriem. 
1996. – 1997.g. "Saskarsmes mākslas" eksperimentālas programmas izveide skolām. 
1994. – 1995.g. VAS "Saskarsmes" programmas izstrāde un ierēdņu apmācība. 
 

Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. 
 Psihodiagnostika, psiholoģiskā konsultēšana. ( 1986.g., 1992.g., 
 1997.g.). 
 
 Tallinas Pedagoģiskais institūts. Videotreniņu apmācība ( 1988.- 
 1989.g.). 
 
 The Course on Communication and Psychology for the Trainers  
 Affiliated to the Training Programm for CS ( EU-PHARE 
 PROGRAMME 1994.-1995.g.). 
  
 College For the Nursing and Caring Professions in Eskilstuns. 
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 Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 
 
Publikācijas: S.Gudzuka. Grupas lēmumu pieņemšana un darba 
 konfliktu atrisināšana. Industriālās attiecības.// Mācību līdzeklis, 
 (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (75.-84.1pp.) 
 
 S.Gudzuka. Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 
 //RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās   un sociālās zinātnes, 
 l.sēj., R., RTU, 2002.( 72.-74.lpp.) 
 
 S.Gudzuka. Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas 
 uzņēmumā. // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās 
 zinātnes. 4.sēj., R., RTU,2003.(159.-164.1pp.) 
  
 S.Gudzuka, G.Ozolzīle, L.Girsova. Studentu attieksme pret militāro 
 karjeru.. // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās 
 zinātnes. 8.sēj., R., RTU, 2005.( 137.-151.lpp.) 
 
Referāti: Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 
 RTU   42. starptautiskā   zinātniskā   konference   11.-13.oktobris 
 2001. 
 
 Darba motivācijas un apmierinātības svarīgākie aspekti lielā 
 uzņēmumā. RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference 10.-14. 
 oktobris 2002. 
  
 Studentu mācību motivācija. RTU 44. starptautiskā zinātniskā 
 konference 9.-11.oktobris 2003. 
  
 Mācību vides klavitāte studentu vērtējumā. RTU 45.starptautiskā 
 zinātniskā konference 14.-16.oktobris 2004. 
  
 Studentu apmierinātība ar mācību procesu RTU. RTU 46. starptautiskā 
 zinātniskā konference 13.-15.oktobris 2005 
 
Sandra Gudzuka 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Anatolijs Kobcevs 
Personas kods:  060741-11238 

Dzimšanas vieta:  Belgorod, Krievija 
Dzīves vietas adrese:  A. Deglava Iela,  108/3 dz. 45, LV-1082, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

  
17. Habilitētais Inženierzinātņu doktors (Dr.hab.sc.ing.) .  Diploms G-Dh 

№000019. 
 Pamats:   PSRS AAK  1992. gada 17. jūlijā piešķirtais tehnisko zinātņu 
doktora 
 grāds par disertāciju “Civilās aviācijas lidmašīnu dināmiskais 
noslogojums dažādos   
           ekspluatācijas režīmos un stadijās”. Rīgas aviācijas universitāte. 
18. Tehn. zinātņu  doktors (1992). Diploms DT № 015778. 
 PSRS AAK  1992. gada 17. jūlijā lēmums  par doktora disertāciju “Civilās 
aviācijas      
           lidmašīnu dināmiskais noslogojums dažādos ekspluatācijas režīmos un 
stadijās”.  
19. Tehn. zinātņu  kandidāts (1972). Diploms MTH № 083552. 

Rīgas civilas aviācijas inženieru institūta Padomes 1972. gada 22. 
novembrī  lēmums.  

 
Nodarbošanās:  • Profesors  

Laiks: no 1995. līdz šim brīdim 
 Vieta: Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 
• Docents  

Laiks: no 1978. līdz 1995. gadam. 
 Vieta: Tehniskās mehānikas katedra, mehāniskas  fakultāte,  Rīgas 
aviācijas  
           universitāte.  
• Asistents  

Laiks: no 1972. līdz  1978. gadam. 
  Vieta: Teorētiskās mehānikas katedra, mehāniskas  fakultāte,  Rīgas 

civilas  
           aviācijas inženieru institūts. 
 

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
• angļu: vidējs līmenis.  
 

 
 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
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Publikācijas starptautiskos 

citējamos izdevumos un raksti 
recenzētos izdevumos: 

 1. Kobcevs A., Fiļipova Z.   Automobiļa vispārinātais dinamiskais modelis.   / 
RTU  Zinātniskie  Raksti.   Sērija 6, sējums16, Rīga, 2004, 72-78 lpp. 

2. Kobcevs A., Fiļipova S.   Trieciena iedarbība uz automobili kustībā. / RTU  
Zinātniskie      Raksti.   Sērija 6, sējums16, Rīga, 2004, 86-92 lpp. 

3. Kobcevs A., Naumoviča J.   Svārstību slāpēšana transporta konstrukcijās. / 
RTU  Zinātniskie Raksti.   Sērija 6, sējums16, Rīga, 2004, 97-103 lpp. 

4. Kobcevs A.  Transportlīdzekļu konstrukciju dinamika. /116 lpp., izdošanai 
gatavs. 

5. Kobtsev A.   Power  way of  the description  of  closed  loops  of 
mechanical  hysteresis.  ISSN 1407- 8015. / Scientific Proceedings of RTU. 
Tranport and Engineering. N 6/3. Publisher:  RTU, Riga, 2001. – p. 21-26. 

6. Kobtsev A.    The description and formation histereze characteristics of  
mechanical systems./  /Scientific Proceedings of Riga Technical University.  
Transport and Engineering, ser.6,sej.16, -- 2004-Riga, p.79-85. 

7. Kobtsev A. Model of the mechanism of internal damping of designs. /  
Programme and  Abstracts of  the 2nd International Conference 
"Information Technologies and Management”- 2004, - Riga, p.78.  

8. Kobtsev A.   Power  way of  the description  of  closed  loops  of 
mechanical  hysteresis.  ISSN  1407- 8015. / Scientific Proceedings of 
RTU. Tranport and Engineering. N 6/3. Publisher:  RTU, Riga, 2001. – p. 
21-26.  

9. Kobtsev A.  Interior damping an anisotropic materials and constructions.  
/Scientific Proceedings of Riga Technical University.  Transport and 
Engineering. 

10. Описание и моделирование внутреннего демпфирования летательных 
аппаратов. Сборник материалов 5-й Международной НТК ’’Чкаловские 
чтения’’. Егорьевск, ЕАТКГА, 4-6.02.2004. стр.111. 

 
 

3. Pedagoģiskā darbība 
    par pēdējiem 6 gadiem) 
Recenzētie promocijas 
darbi (norādot personas): 

 11. darbi 

Vadītie maģistra darbi:   5 darbi 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 12 
Studiju priekšmeti:  

 
 • Lietišķā mehānika.  

• Konstrukciju dinamika  
• Transportlīdzekļu dinamiska reakcija un gaitas laidenums  
• Transportlīdzekļu  konstrukcijas un iekšējā dempferešāna  
• Speciālā transporta mehānismi un ierīces   
• Cauruļvadu transporta sistēmas  
• Transportmašīnu ekspluatācijas raksturojumu  datoranalīze un aprēķins   
• Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā  projektēšana un 

izmēģinājumi 
• Šķidrumu un gāzu mehānika 
• Produktvada hidraulika 
• Transportmašīnu hidropievads un hidropiedziņa 
• Hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins 
• Transporta iekraušanas iekārtas 
• Hidromehānika 
• Mašīnu automatizēta projektēšana 
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• Transportmašīnu svārstību slāpēšana 
• Bojāto konstrukciju dinamikas datoranalīze 

 
 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 

  
1. Konstrukciju dinamika. Rīga.-2002.108 lpp. 
2. Bojāto konstrukciju dinamika. Rīga.-2003.150 lpp. 
3. Transportlīdzekļu konstrukciju dinamika. Rīga.-2006.123 lpp. 
4. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās. Rīga.-2006.128 

lpp. 
5. Cauruļvada transporta pamati. Rīga.-2007.110 lpp. 
6. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālo projektēšana un izmēģināšana. 

Rīga.- 2007.160 lpp.  
7. Materiālu pretestība. Rīga.-2007.60 lpp.  
8. Mašīnu elementi. Rīga.-2007.80 lpp. 
9. Lietišķā mehānika. Rīga.-2007.180 lpp. 

 
 
 

4.  Organizatoriskā darbība 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Konferenču organizācijas un 
programmu komiteju vadītāji 

un locekļi: 

 • Piedalījos starptautiskā zinātniskā semināra organizēšanā. 

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 • Zinātniskā seminara vaditājs. 

Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

 • Latvijas Augstskolu profesora asociācijas loceklis  
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds, uzvārds: Mārtiņš  Kleinhofs 
2. Dzimšanas gads, vieta: 1942.gada 25.septembris, Tukuma rajons, Latvija 
3 Personas kods: 250942 – 11512 
4. Izglītība: Augstākā (1966.gadā Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 

Mehānikas fakultāte, kvalifikācija inženieris mehāniķis) 
5. Zinātniskie grādi un 

akadēmiskie nosaukumi: 
Hab.inž.zin.dokt.(1998), inž.zin.dokt.(1992), tehnisko zinātņu 
kandidāts (1983), Prof. (2003),   asoc.prof.(1999), docents (1985)  

6. Darba vietu nosaukumi, 
ieņemamie amati 

Rīgas Tehniskā universitāte prof.-2003, asoc.prof., Aviācijas 
institūta direktors – 1999; Rīgas Aviācijas universitāte: asoc prof. - 
1999; Mehānikas fakultātes prodekāns -1993-1998; docents - 1985; 
lektors, asistents -1978; jaun.zin.līdzstr- 1975; laboratorijas vadītājs 
-1971; Civilās Aviācijas Polārā pārvalde  -1966 inženieris. 

7. Pašreizēja darba vieta un 
ieņemamais amats: 

Rīgas Tehniskā universitāte -  profesors katedrā “Gaisakuģu 
ekspluatācija”; Aviācijas institūta direktors 

8. Metodiskais  darbs skaits 
un kursi: 

15 metodiskie darbi; Lekciju kursi, praktiskas un laboratorijas 
nodarbības: Gaisakuģu ekspluatācija; Gaisakuģu stiprība un 
konstrukcija; Aviācijas transports; Kompozītu stiprība un mehānika; 
doktorandu, maģistru, bakalauru darbu vadība 

9. Zinātniskais darbs: 120 publikācijas - Ekspluatācijas slogojuma iedarbības izpēte uz 
moderno (īpaši kompozītu)  materiālu īpašībām, konstrukciju  
apskates periodiskuma noteikšana; sagrūšanas modelēšāna; 
1.LZP grants Nr.96.0647 Polimēru kompozītu konstrukciju īpašību 
izpēte ekspluatācijā un to apskates periodiskuma noteikšana - 
vadītājs;  
2.SM pasūtījuma pētījums RTU Nr.6541: LR un Eiropas Savienības 
normatīvo aktu aviācijas jomā salīdzinošā izpētē, novērtējums un 
turpmāko likumdošanas saskaņošanas pasākumu plāna izstrāde - 
vadītājs; 
3.Latvija pasaules aviācijas sistēmā 21.gadsimtā. Tendences un 
attīstības ceļi. LR Satiksmes ministrijas pasūtīts pētījums.  
RTU Uzsk. Nr. 6668. Vadītājs  
4.LZP grants – 2002 - izpildītājs 

10. Starptautiska sadarbība: Sadarbība: - Viļņas Tehniskās universitātes Aviācijas institūtu; -  
Kielcas Politehniku (Polija); Ukrainas Nacionālo aviācijas 
universitāti; Tartu Aviācijas koledža. Zinātnisko konferenču 
organizēšana un zinātnisko rakstu krājumu redakcijas. 

11. Valodas: Krievu – brīvi; vācu – saprotu varu elementāri sarunāties;  
angļu – minimāli (pamatā tehniskie teksti specialitātē). 

12. Darba adrese, tālruņi: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu 1; Rīga LV – 1658;  
Aviācijas institūts, Lomonosova 1; korp. B-103. 
Tālr.: 7089950; mob. 29130829; Fakss – 7089990 

  E – pasts: martins.kleinhofs@rtu.lv   
13. Dzīves vieta: Ausekļa iela 8, dz.1, Rīga, LV 1010; talr.: 7322482 
14. Vēlētājs amats: Profesors - 31.03.2003. / 31.03.2009.; 

Aviācijas institūta direktors: no 25.11.1999.  
 
2008.gada  13.novembris                                                M. Kleinhofs 
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Curriculum Vitae 
 

Name, surname Anita Lanka 
Identity No.  060250-13076 
Born in:  Riga 
Address:  48, Jurmalas, „Pinki”, village Babite, Riga region 
Telephone:  9275506 
E-mail:  anita.lanka@neonet.lv 
Languages:  Latvian, Russian, English 
Education:  University of Latvia 
Scientific Degrees: Doctor Pedagogy Education 1993 
    
Work Experience: 
   Present Situation: 

Since January, 2002 Head of Riga Technical University Institute for Humanities 
Since 2002 Associate Professor and Chair of Sociology and Education 
Teaching the following subjects: 
- Teaching Methodology 
- Didactics of Higher Educational Establishments 
- The History of Educational Ideas 
- The Teaching procedure 
- The Theory of  Education 
- The Theory of Andraogy/ Adult Education 
 
Previous Work Experience: 
1977-1983 Teacher Riga Secondary Schools No 28 and No 49 
1995-1998   Assistant Professor in Department of Education and Psychology in 
Latvian University and Chair of the Latvian language Institute for Humanities, Riga 
Technical University 
1994-1995 Assistant Professor Chair of Primary Education 
1992-1994 Headmaster’s Assistant in Educational and Scientific Research Work 
Rigas 1st Christian School 
1990-1992 Assistant Professor, Chair of Nursery and Primary School 
1983-1990 Scientific Assistant (Postgraduate Student) Institute of Scientific Research 
in Education 
 

II Scientific action and publications 
 

1. The role of self- education in teachers’ adjustment to the changing environment. Collection of 
research papers, Riga, RTU HI, 1998. (2 p) 

2. The ways of enhancing the process of studies. Personality. Time. Communication. The Papers of 
International Scientific Research Conference. 1.-2. March, 2001, Rezekne, Rezeknes Higher School, 
2001. The report was delivered in Rezekne, 1.02.2001. ( 4 p) 

3. The concept or Lectures at Higher School in Modern Didactics. The collection of Report. DPU 9th 
Scientific Conference. A 13 Daugavpils, DPU „Saule” 2001, (2p) 

4. The Real Problems of Didactics at Higher Schools ( Scientific Papers of RTU Riga RTU, 2002, 6p) 
5.  Qualification of Vocational Teacher – a Key Indicator of VET System Quality”. The report was 

delivered at International Conference Vocational Education and Training. Research and Reality in 
the Vitautas Magnus University in Kaunas, a 25th April, 2002. 
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III Educational Work 
  

Supervision of about 20 Masters Theses both at University of Latvia and Riga 
Technical University. 
 
Supervision of 40 Bachelor’s Theses and 38 qualification works 
 
Courses on the following subjects have been taught at University of Latvia: 

- „General Pedagogy” 
- „Theory of Education” 
- „A. Adler’s Psychological Concepts in Educationalist’s work” 

      Courses on the following subjects have been taught at Riga Technical University 
- „The Process of Pedagogical Education” 
- „Methodology of Studies” 
- „Theory of Education” 
- „The History of Pedagogical Concepts” 
- Didactics at Higher Schools” 

 
The following courses have been devised and used in teaching: 

- „Vocational Education and Training” 
- „The Process of Education” 
- „Teaching Methodology” 
- „Theory of Education” 

 
 An active member in Senate of Riga Technical University Study Programm Board 
 
Vocational Training Curriculum „Vocational Education”devised in cooperation with professor E. Murnieks. 
 
A visity lecturer at further education courses at Växjo University, Sweden 
 
Since September, 2000 Swedish – Latvian joint project of teacher trainign”Values of the Baltic Sea 
Perspectives” 
 
 
Publications in Methodology 
 

1. „Cooperation of the Teacher and Trainee in Education Environment”. RTU, HI 1999 (48 pages) 
2. Methodical Advice to the Participants of Vocational Teachers Year – Long Basic Course. RTU HIO 

Chair of Sociology and Pedagogy, Riga 1999, (14pages) 
3. Co- author in the methodological Collection” Module as  Element Joint the Basis and Further 

Essential Vocational Training Education” 
4. The ways of Mastery Language. The role of Communicativity in Mastery Language at Primary 

School” Riga LVAVO, UNDP, 2000, 27 pages 
5. Changing my Teaching style through experiential learning, the rope. Stories of Adult Education. 

Nordic Folk Academy, 2000, 3 pages 
6. The Latvian Language for the children in Latvia.1999, 3.pages 
7. Let the child feel good at school”. Teacher, 1999 No 3 – pages from 43-46 
8. What students gain at lectures,  Jaunais Inzenieries No 13, 2002, 3 pages 
9. Teaching Methodology. A Teaching Aid. Introduction to Studies. Riga RTU, 2002 (30pages) 
10. The Educational Process, RTU, HI 2003, 99 pages 
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IV Organizational work 
 

A member of Educational Board of RTU Scientific work series „The Humanities and Social Studies” 
 
 Social Activities: 
 

1. A lecturer, Latvian Adult Education association 
2. A lecturer, consultant and co-author of books LVAVP (Government Program for Teaching 

Latvian) 
3. Cooperation with the Institute of Pedagogy and Psychology ( Reviewer of promotional works) 
4. Cooperation with Ministry of Education, Vocational and Further Education Department,  
5. Participation in the Leonardo da Vinci international Project „Module as an element joing the 

Basic and Further Professional Education.  
10.02.1998- April, 2001 a  visit to Iceland to study Vocational Training 
Experience there. 

6. May, 2000 – July 2001. Participation in the international projects. „The change of assents and 
structure in the vocational educational education in Latvia and Lithuania, by reading lectures on 
the following topics: 

- The Development of Learning Theories 
- Contemporary Interpretation of Learning  
- Changing of Teachers Role in Contemporary Education 
 

    An article „Interactive Teaching Methods in Vocational Training” (is in print) 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 
  (Curriculum Vitae)  

 
1. Vispārīgas ziņas 

Vārds / Uzvārds:   Mihails Larins 
Personas kods:  191147 – 10925 

Dzimšanas vieta:  Rostova pie Donas, Krievija 
Dzīves vietas adrese:  K.Dambis iela 22-10, Rīga, LV-1045, Latvija, tel +371 26338612. 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 - 1995 inženieru zinātņu doktors, Rīgas Aviācijas Universitāte. 
- 1984 tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Tehniskā Universitāte. 
- 1980-1984 aspirantūra “Statistikas vērtēšana un datu analīze”, Rīgas 

Tehniskā Universitāte. 
- 1967-1972 Latvijas Valsts Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte, 

specialitāte: matemātika.  
Nodarbošanās:  - no 2004. līdz šim brīdim Docents,lektors Rīgas Tehniskajā Universitātē. 

- 1993 – 2003 Apdrošināšanas akciju sabiedrība Alterna (Ergo) IT nodaļas 
vadītājs. 

- 1980–1993 Rīgas Civilas aviācijas inženieru institūts, zinātniskās   
- pētniecības nodaļas vecākais zinātņu līdzstrādnieks.                   
- 1975 – 1980 “Zapriba”, Rīga  - Sistēmas programmētājs. 
- 1972 – 1975 Plānošanas institūts, Rīga – programmētājs. 

Valodu lietošanas prasmes:  - krievu: dzimtā valoda;  
- latviešu: augstākais līmenis;  
- angļu: vidējais  līmenis. 

 

2. Pedagoģiskā 
darbība 

(par pēdējiem 6 gadiem) 
Studiju priekšmeti:  - Transporta procesu datormodelēšana; 

- Datoru pielietošana transporta inženieru uzdevumu risināšanā; 
- Statistisko datu datorapstrādes metodes; 
- Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas; 
- Noliktavu loģistika; 
- Zinātnisko pētījumu pamati. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Gundars Liberts 
Pers. kods. 
310143-10125 
 

Izglītība: 1961 .g.-1969.g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, iegūtā kvalifikācija: 
 inženieris-mehāniķis, specialitāte - automobiļu transports. 1974.g.LLA aspirantūra, 
 1975.g. aizstāvēta zin. kand. disertācija. 
 
Darba vieta: no 1975.g. - LLA, vec. zin. Līdzstrādnieks; 
 1977.g. - RPI, vec. pasniedzējs; 
 1980.g. -RPI, docents; 
 1984.g. - RTU, Automobiļu un autosaimniecības katedras vadītājs; 
 1988.g. - RTU, Mehānikas un mašīnbūvniecības fakultātes dekāns; 
 1989.g. - RTU, profesors; 
 1995.g. - RTU, Akadēmiskās sapulces priekšsēdētājs; 
 1999.g. - RTU, Autotransporta profesora grupas vadītājs; 
 2000 .g. - RTU, Senāta priekšsēdētāja vietnieks; 
 2000.g. - RTU, Autotransporta institūta direktors. 
 

Tālāka izglītība: 1994.g. februāris - marts. Institute for Highways and Maritime Education,Somija, 
 WB kurss: Transport Management Development Program. 
 1995 .g. aprīlis - Swedish National Road Administration, Zviedrija, kurss: Training 
 programme in Vehicle Inspection. 
 
Pedagoģiskā Lekciju kursi un praktiskās nodarbības: 
darbība: autotransporta līdzekļu ekspluatācijas īpašību teorija, autosatiksmes drošība, 
 transporta sistēmas, autotransporta līdzekļu dinamika, kravu ekspedīcija. 
 Mācību, metodiskās un tehniskās literatūras izstrāde. Inženierprojektu, bakalauru un 
 maģistru darbu vadīšana. 
Galvenās G.Liberts u.c. Karburatormotoru degvielas ekonomijas metožu pētījums (Tēma 
publikācijas: 1801). RPI, 1985., 34 lpp. 
 G.Liberts u.c. Automobiļu teorija. "Zvaigzne", Rīga. 1985. 245.lpp. G.Liberts u.c. 
 Energoresursu ekonomijas iespējas automobiļu izmantošanas procesā (Tēma 508). – 
 RPL 1986., 79 lpp. 
 G.Liberts, Ē.Vonda, J.Alnis, G.Zalcmanis. Autovilciena aerodinamiskais gaisa 
 plūsmvirzis. - AutorapliecībaNo.1418166, 1988. 
 G.Liberts u.c. Jaunā autotehnisko terminu vārdnīca. Latviešu- angļu-vācu-krievu vai. 
 "Antiope",RJga.l997. 
 G.Liberts u.c. Advanced Engineering Education for Latvia. Journal of the UNESCO 
 International Centre for Engineering education. Melbourne. 1998. G.Liberts 
 u.c.Integrated Engineering Education for International Industry and Transport. 
 Global Journal of Engineering Education UICEE.Melbourne.1998. G.Liberts u.c. 
 Advanced Engineering Education for Latvia; Vision and Mission. Proceedings of 2nd 
 Baltic Region Seminar on Engineering Education. Riga. 1998. G.Liberts u.c. 
 Evolution of Development cooperation project supporting the development of public 
 transport in Baltic countries. Riga. 1999. 
 G.Liberts u.c. Effective management Methodology of Transport System 
 Development for Latvia.Proceedings of the Nordic-Baltic Transport Research 
 conference. Riga.2000. 
 G.Liberts u.c. Business Excellence for Education and Training. Proceedings of the 
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 44th EOQ Congress.Budapest.2000. G.Liberts u.c. Zinātnes un tehnoloģijas terminu 
 vārdnīca. "Norden". Rīga.2000. 
  
Galvenie Tempus projekts Nr. JEP-4963-92 "Inženierizglītība ar uzņēmējdarbības 
projekti: perspektīvām Baltijas valstis". 1992-95.g. Projekta kontraktors Latvijā. 
 Tempus projekts Nr. JEP 14225 "International Transport and trade Training in 
 Latvia", 2000 - 02.g. Projekta kontraktors Latvijā\ 
 Projekts "Swedish bus evolution in Baltics", 1999-2000.g., projekta vadītājs Latvijā. 
 Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas kursu organizācija un vadība: 
 Kravu ekspedīcija, 
 Starptautisko autopārvadātāju apmācības kursi pēc CPC programmas. 
 
Valodas: Angļu, krievu, latviešu. 
 
Privātā informācija: 
 
Dzimšanas 1943. gada 31. janvāris 
datums 
 
Tautība latvietis 
 
Ģimenes Precējies, divi bērni 
 
stāvoklis    
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Valerijs Makarovs 
Personas kods:  310546_10317 

Dzimšanas vieta:  Nižņaja Salda , Krievija. 
Dzīves vietas adrese:  Lomonosova iela 14 - 44 , LV-1019, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

  
20. Inženierzinātņu doktors (Dr.inž.).  
 Disertacija " Lidmašīnu konstrukciju ekspluatācijās ilgizturības un dzīvīguma 

             vērtējums ar statistiskajām metodēm". 
21. Tehnisko zinātņu kandidāts 

Aspirantūra: no 1976. līdz 1979. gadam. Mācību iestāde: Rīgas Civilas 
Aviacijas   Inženieru Institūts, klātienes nodaļa. 

22. Inženieris mehāniķis lidmašīnu būve. 
 Mācību laiks: no 1964. līdz 1970. gadam 
 Mācību iestāde: Harkovas Aviācijas Institūts, ludmašīnu būve. 
 

Nodarbošanās:  • Docents 
Laiks: no 1999. līdz šim brīdim 

 Vieta: Ražošanas un remonta tehnoloģijas profesora grupa, Transportmašīnu       
Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Docents  
Laiks: no 1992. līdz  1999. gadam 

 Vieta: Transporta līdzekļu remonta un ražošanas  tehnoloģijas katedra,  
Mehānikas  Fakultāte, Rīgas  Aviācijas  Universitāte. 

• Docents 
Laiks: no 1985. Līdz 1992. gadam 
Vieta: Lidaparātu un aviodzinēju remonta un  ražošanas tehnoloģijas  
katedra,  
Mehānikas Fakultāte,  Rīgas  Civilas Aviācijas Inženieru  Institūts. 

• Asistents  
Laiks: no 1979. līdz 1985. gadam 

           Vieta: Lidaparātu un aviodzinēju remonta un ražošanas tehnoloģijas 
katedra,  
 Mehānikas Fakultāte, Rīgas Civilas Aviācijas Inženieru Institūts.   

• Inženieris  
Laiks: no 1970. līdz  1976. gadam 

 Vieta:  Staraja Russas aviacijas rūpnīca, inženiers. 
 

Valodu lietošanas prasmes:  • Krievu: dzimtā valoda;  
• Latviešu: augstākais līmenis;  
• Vācu : pamata līmenis 
• Angļu: pamata līmenis; 

 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
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Publikācijas starptautiskos 

citējamos izdevumos un raksti 
recenzētos izdevumos: 

  
1. Montāžas procesu vienādības nodrošinājums, transporta līdzekļu remonta 

laika, pēc kompensācijas metodes. RTU 46. starptautiskās zinātnes 
konferences. RTU Jzdevniecība, Rīga – 2005. 

2. Rokasgrāmata gaisa kuģu elektronisko iekārtu ekspluatācija prakses veikšanai. 
Eiropas Sociālais fonds. RTU,Rīga-2006. V.Makarovs – 34-45, 89-93,121-134 
lpp. 

 
 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

  
1. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā conference, 2005. gada 13., 14. un 15. 

oktobrī, Rīga. Referāts: Montāžas procesu vienādības nodrošinājums, 
transporta līdzekļu remonta laika, pēc kompensācijas metodes.  

2. 48.Studentu zinātniskās un tehniskās konference. RTU,2007g. 
O.Rotačovs. Transporta līdzekļu ražošanas un remonta tehnoloģijas 
analīze ar metināšanas palīdzību.  Zinātniskais vadītajs 
Dr.sc.ing.doc.V.Makarovs 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadītie maģistra darbi:   5 darbi 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 12 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Mašīnbūves tehnoloģija (2 k.p.) 
• Metināšana un lodēšana transportlīdzekļu remontā (3 k.p.) 
• Mašīnbūves tehnoloģijas pamati (2 k.p.) 
• Transportlīdekļu konstrukcijas bojājumi (3 k.p.) 
• Transportmašīnu ražošanas pamati (3 k.p.) 
• Transporta līdzekļu ražošanas tehnoloģija (3 k.p.) 
• Materiālu apstrādes tehnoloģija (3 k.p.) 
• Drošuma datoranalīze (2 k.p.) 
• Detaļu atjaunošanas materiālmācības pamati (4 k.p.) 

 
Sagatavotie mācību līdzekļi: 

 

  
1. V.Makarovs. žurnāls laboratorijas darbu priekšmētā  “ Transportmašīnu ražošanas 

pamati “. Elektroniskais veids. Rīga,2006. 
2. Rokasgrāmata gaisa kuģu elektronisko iekārtu ekspluatācija prakses veikšanai. 

Eiropas Sociālais fonds. RTU,Rīga-2006. V.Makarovs – 34-45, 89-93,121-134 
lpp. 

3. V.Makarovs. Transportmašīnu ražošanas pamati. Lekciju konspekts. 
Elektroniskais  

        veids. Rīga,2007. 
 

 
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 

(kvalifikācijas celšana) Latvijas 
 vai ārzemju augstskolās  
vai pētniecības iestādēs: 

  
• 12.2002. –03.2003. Līgums ar Civilas aviācijas administrācijai. Izstrādāt 

eksāmenu jautājumus tehniskās apkopes personāla sertificēšanai modulī 
„Tehniskās apkopes darbi ”. 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Jurijs Martinovs  
Personas kods:  151139- 10708  

Dzimšanas vieta:  Krievija, Vologdas apgabals  
Dzīves vietas adrese:  Dzeņu iela , 1 dz. 86, LV-1021, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

  
23. 1993.g. Dr. h. Inž.: Latvijas Zinātnes Padome  
24. 1992.g.  Tehnikas zinātņu doktors : Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts 

(RCAII), profesors 
25. 1972.g.  Docents  
26. 1968. g. Tehnikas zinātņu kandidāts  : RCAII  
27. 1962.g.  Inženieris mehanikis , RCAII  
 

Nodarbošanās:  • 1999.g.  RTU, Ražošanas un remonta tehnoloģijas profesora grupas vadītājs 
 līdz šim brīdim 

 Vieta: Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts,, TMF, RTU. 
• 1993.-1999.g. RAU, Transporta līdzekļu remonta un ražošanas tehnoloģijas 

katedra vadītājs  
• 1991.- 1994.g. RAU pirmais prorektors  
• 1988.-1991.g. RCAII Mehānikas fakultātes dekāns  

1982.-1984.g. RCAII starptautisko sakaru prorektors  
      1977.-1978.g. RCAII ārzemju studentu fakultātes dekāns    
• 1968.-secīgi: RCAII vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais pasniedzējs, 

docents, profesors, katedras un RTU profesora grupas vadītājs.   
 

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
• vācu: pamata līmenis 

 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

  
1. Metinātu savienojumu drošuma un ilgizturības novērtēšana, kuri ir izremontēti 

ar aizmetināšanu. –RTU Zinātniskie raksti. 6. sērija. “Mašīnzinātne un 
transports. Aviācijas transports/. – Rīga: RTU, 2000. 40-43 lpp. 

2. Sadalījuma nobīdes parametra novērtējumu precizitāte maza apjoma 
gadījuma cenzurētām  atlasēm. - //RTU 42. zinātniskās konferences referātu 
tēzes/ - Rīga: RTU, 2001. 

3. Martinovs J., Zvančuka M.  Konstrukcijas elementu sagrūšanas ilgizturības 
līkuma noteikšana ekspluatācijas      apstākļos. // RTU 44. zinātniskās 
konferences darbi /.  –Rīga:RTU,2004. 

4. Urbahs A., Martinovs J., Savkovs K., Šterns A., Grāvītis U. Mašīnu mezglu un 
detaļu vakumpārklājumu izveides junrades tehnoloģijas. // RTU 45. 
zinātniskās konference. Intelektuālas transporta sistēmas/. –Rīga: RTU, 2004. 
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5. Martinovs J. Logaritmiski normāla sadalījuma nobīdes parametra novērtējumu 
precizitāte mazo apjomu izlasēm. RTU 45. zinātniska konference. 
Intelektuālas transporta sistēmas/. –Rīga: RTU, 2004. 

6. Martinovs J. Logaritmiski normāla sadalījuma mēroga parametra novērtējumu 
precizitāte maza apjoma izlasēm.  // RTU 46. starptautiskā zinātniskā  
konference /. – Rīga: RTU, 2005. 

 
 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

  
RTU starptautiskās zinātniskās konferencēs: 2000, 2001, 2004, 2005 un 2007 g. 

 
3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Recenzētie promocijas 
darbi (norādot personas): 

 Andrejs Kuzņecovs  , "Sarežģītu sistēmu drošības nodrošināšana un optimizācija ", RTU,  
TMF Aviācijas Institūts,2006. 
Aleksandra Paramonova   “Kompozīta materiāla izturības modelēšana”, RTU, TMF, 
Aviācijas Institūts, 2005. 

Studiju programmas 
vadīšana:  

    • Studiju programmas "Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas " 
direktors. RTU, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts . 

Vadītie maģistra darbi:   6 darbi 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 12 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Metroloģija, Materiālu apstrādes tehnoloģija, Varbūtību un drošuma teorija, 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Ražošanas tehnoloģijas pamati, 
Standartizācija un savstarpējas apmaināmības pamati, Transporta līdzekļu 
remonta tehnoloģisko procesu mehanizācija, Kvalitātes sistēmu metodoloģija, 
Transportlīdzekļu drošums ekspluatācijā.  

 
Sagatavotie mācību 

līdzekļi: 
 

  
1. Ju. Boldirevs, Ju. Martinovs  Metodiskie noradījumi laboratorijas darbam. “Detaļu 

izgatavošanas precizitātes statistiskā analīze”. Rīga,  2006 
2. Rokas grāmata gaisa kuģu elektronisko iekārtu ekspluatācijas prakses veikšanai. 

RTU, Aviācijas institūts. 2006. Autoru kolektīva loceklis. 34-44 lpp., 121-134 lpp.   
 

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 

      No 2000 gada 16. oktobra līdz 17. novembrim stažējās autoremonta firmā “S 
Balts” kā tehnologs. 

 
4. Organizatoriskā darbība 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
Konferenču organizācijas 

un programmu komiteju 
vadītāji un locekļi: 

 1. RTU Starptautiska zinātniskā konferences apakšsekcijas “Intelektuālas 
transporta sistēmas” orgkomiteja loceklis  ( 2004, 2005, 2007 gados ) 

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 2. Profesora grupas vadītājs 

Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

 3. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis  
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Valerijs Muhins 
Personas kods:  021245-10731 

Dzimšanas vieta:  Kovernino, Krievija 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 
 • Inženierzinātņu doktors (Dr.inž.) (1992)  

 Rīgas Aviācijas universitāte, nostrofikacijas ceļā 
• Docents (1980) 
• Tehn. zin. kandidāts (1978) 

Mācību laiks: no 1969. līdz 1972. gadam. 
Mācību iestāde: Aspirantūra pie Rīgas civilās aviācijas institūtu,    

       klātienes nodaļā.  
 Kandidātu disertācija: „ Augsttemperatūras gāzes pretkorozijas ātra    
   aizsardzība procesa izpēte karstumizturīgiem sakausējumiem,   
   oglekļa un austenītu tēraudiem izmantojot suspensijas”. 

Nodarbošanās:  • Docents  
Laiks: no 2006. līdz šim brīdim 
Vieta: Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju katedra, 
Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Docents 
Laiks: no 2005. līdz 2007.gadam  
Vieta: BKI 

• Docents 
Laiks: 1999 līdz 2006. gadam  
Vieta: Gaisa transporta ekspluatācijas profesora grupa, Aviācijas Institūts, 
TMF, RTU. 

• Docents 
  Laiks: no 1994. gada līdz 1999. gadam  
  Vieta: Gaisa transporta tehniskas ekspluatācijas katedra, Mehānikas 

fakultāte, Rīgas Aviācijas Universitāte 
• Docents 

Laiks: no 1978. līdz 1994. gadam 
Vieta: Gaisa transporta tehniskas ekspluatācijas katedra, Mehānikas 
fakultāte, Rīgas civilās aviācijas institūts 

• Asistents  
Laiks: no 1973 līdz 1978. gadam 
Vieta: Gaisa transporta tehniskas ekspluatācijas katedra, Mehānikas 
fakultāte, Rīgas civilās aviācijas institūts 

• Vecākais inženieris 
Laiks: no 1972. līdz 1973. gadam 
Vieta: Gaisa transporta tehniskas ekspluatācijas katedra, Mehānikas 
fakultāte, Rīgas civilās aviācijas institūts  

•  Dekana vietnieks  
        Laiks: no 1986. līdz 1987. gadam 
        Vieta: Mehānikas fakultāte, Rīgas civilās aviācijas institūts  

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
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• lietuviešu: pamata līmenis 
• vācu: pamata līmenis. 

 
 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

     (par pēdējiem 6        
      gadiem) 

Monogrāfijas un tehniskie 
izdevumi:  

 

 1. Muhins V. Gāsturbinu lāpstiņu virsmas termiskie bojājumi un lāpstiņu aizsardzība 
pret koroziju. – Riga,RAU, 1999.- 137lpp. 

2. Dičakovskis V., Labendiks V., Muhins V. Smēru materiālu un tehnisko šķidrumu 
himatologija priekš Eiropas tirgus automobiļiem.- Rīga: TSI,   2002. – 132 lpp. 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 1. Zvanchuk, V. Labendik, V. Moukhin. Board monitoring of airplane noise levels based 
on engine’s thermogasdynamics parameters. // Scientific journal “Technologija” Nr. 4 
(61). - Kaunas, 2006. 

2. Knite M., Novikov V.,Muhin V. Research of possibilityof using of nanacompozitions for 
weighting transport facilities. Izdevniecība „RTU”,Rīga, 2006. 

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 1. International Conference of the Vilnius Gediminas Technical University on 
NON  DESTRUCTIVE TESTING AND DIAGNOSTICS, Lietuva, Vilnius, 
2006.g. 26-27 maijā. 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Transportu terminālu uzbūve (3 k.p); 
• Transporta sistēmu funkcinešanas pamati (2 k.p.); 
• Transporta sistēmu funkcinešana (4 k.p). 
• Transporta līdzekļu uzbūve (3 k.p.); 
• Transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas procesu vadīšana (3 k.p); 
• Šķidrumu- gāzu sistēmas (2 kp); 
• Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika ( k.p.); 
• Automobiļu ekspluatācija (3 kp); 
• Satiksmes ceļi (3 kp); 
• Drošība (3kp). 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 1. Rokasgramata gaisakuģu elektronisko iekārtu ekspluatācijas prakses 
veikšanai. RTU. Aviacijas institūts, 2007. – 151 lpp. 

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 

 • In accordance of qualification improvements course have listened EASA 
documentation training course in time from 16 September 2005 till 15 
December 2005. Certifikate. 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
Vārds / Uzvārds:   Vladislavs Ņesterovskis 
Personas kods:  130482-11492 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
Dzīves vietas adrese:  Edinburgas 79, LV-2010, Jūrmala, Latvija 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 28. Profesionālā maģistra grāds transportsistēmu inženierijā 
 Mācību laiks: no 2004. līdz 2006. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte, klātienes nodaļā. 
29. Inženiera diploms ar transporta kvalifikāciju 
 Mācību laiks: no 2000. līdz 2004. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte, klātienes nodaļā  

Nodarbošanās:  • Asistents  
Laiks: no 2006. līdz šim brīdim. 

  Vieta: Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, Transporta Mašīnzinību 
fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte. 

• Pētnieks  
Laiks: no 2006. līdz šim brīdim. 

  Vieta: Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, Transporta Mašīnzinību 
fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte. 

 
Valodu lietošanas prasmes:  • latviešu: dzimtā valoda;  

• krievu: augstākais līmenis;  
• angļu: sarunvalodas līmenis;  

 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
Projektu un programmu 
dalībnieks vai vadītājs: 

  
1. RTU projekts Nr. ZP/2005 – 06 „Jonu – plazmas pārklājumu izstrāde 

transportlīdzekļu spēka iekārtu detaļu aizsardzībai un atjaunošanai” – Latvija, 
2005.-2006.gads; 

2. RTU projekts Nr. ZP/2006 – 15 „Individuālās lietošanas eko – biotehnisko 
transporta līdzekļu projektēšana” – Latvija, 2006.-2007.gads; 

3. ESF projekts Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes 
modernizācija studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” – Latvija, 
2006.-2008.gads; 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

  
1. Ņesterovskis V., Urbahs A., Savkovs K. Proceedings of 14th International Conference 

ON MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, 2006, Riga, Latvia 
2. Ņesterovskis V., Urbahs A., Savkovs K. 8. Starptautiskā konference. Ūdens transports 

un infrastruktūra – 2006, Rīga, Latvija 
3. Ņesterovskis V., Urbahs A., Savkovs K. 9. Starptautiskā konference. Ūdens transports 

un infrastruktūra – 2007, Rīga, Latvija 
Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

  
1. Proceedings of 14th International Conference ON MECHANICS OF 

COMPOSITE MATERIALS, 2006, Riga, Latvia. Referāts: “Elaboration of plural-
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component intermetal-ceramic coatings for the protection and restoration of 
machine-building products”. 

2. 8. Starptautiskā konference. Ūdens transports un infrastruktūra – 2006, Rīga, Latvija. 
„Inovatīvo vakuumpārklājumu efektivitātes novērtējums gāzturbīnu spēka iekārtu 
detaļu aizsardzībai no augstas temperatūras gāzes korozijas”. 

3. BalticNet - PlasmaTec, 2007, Rīga, Latvija 
4. 9. Starptautiskā konference. Ūdens transports un infrastruktūra – 2007, Rīga, 

Latvija. “Jonu – plazmas pārklājumu elektroķīmisko raksturojumu izpēte”. 
 

 
 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Sagatavotie mācību 
līdzekļi: 

 1. V. Ņesterovskis, A. Urbahs, K. Savkovs. Metodiskie noradījumi laboratorijas darbu 
izpildīšanai studiju priekšmetā «Transportmašīnu materiāli». Rīga, RTU, 2007. 
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Curriculum Vitae 

 
Pāvels Petrovskis  Rīga, Martas Rinkas 5, dz. 15  
22.03.82  +37128346470  
Krievs  Neprecēts  
Izglītība:  
Doktorantūra:  
09/2008-šobrīd  Rīgas Tehniskā Universitāte. Fakultāte 

„Transports”  
Augstāka izglītība:  
09/2007-06/2008  Rīgas Tehniskā universitāte. Maģistra 

studijas. Transporta sistēmu inženierijas 
fakultāte.  

09/2001-06/2006  Latvijas Jūras akadēmija. Kuģu vadīšanas 
fakultāte.  

Vidēja izglītība:  
1997-2001  Latvijas Jūras akadēmijas Rīgas Jūrskola, 

kuģu mehānikas nodaļa  
Profesionāla attīstība:  
2000-2005  Pabeigti kursi, tādi, ka: dzīvības aizsardzība 

uz ūdens, tankkuģu pamatkursi, kuģu 
glābšanas plostu un laivu (izņemot ātrlaivu) 
vadīšana, medicinskā pirmā palīdzība, 
ugunsdzēšanas vadība.  

Profesionālā pieredze:  
01/2008-šobrīd  SIA „B.I.S. LATVIA” (Alberh-Hansen 

GmbH pārstāvniecība). Ekspertu 
pakalpojumi.  

04/2006-12/2007  Slēgta A/S „Kontrol Junion” (ekspertu 
pakalpojumi)  

07/2005-06/2006  SIA „Rīgas Centrālais Termināls” (kravu 
eksports/imports)  

06/2004-10/2004  SIA „VP market”, (tirdzniecība), auditors  
07/2003-02/2004  SIA „InterOrient Ship Navigation”, ķīmijas 

tankkuģis „Baltic Commander 1”, (jūras 
pārvadājumi). LJA prakse: strādāju par 
matrozi, un par stūrmaņa mācekli  

08/2002-05/2003  SIA „VP market” (pārtikas preču 
tirdzniecība), apsardze  

02/2002-07/2002  SIA „Stolt Inc.”, ķīmijas tankkuģis „Stolt 
Protector”, (jūras pārvadājumi). LJA prakse: 
strādāju par matrozi, un par stūrmaņa mācekli 

06/2000-11/2000  SIA „Stolt Inc.”, ķīmijas tankkuģis „Stolt 
Egret”, (jūras pārvadājumi). LJA: strādāju par 
mehāniķa mācekli  

Valodas:  
Angļu valoda:  Sarunvalodas un gramatikas prasmes 

teicamas  
Latviešu valoda:  Sarunvalodas un gramatikas prasmes 

teicamas  
Krievu valoda:  Dzimta valoda  
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Cita veida informācija:  
Prasme strādāt ar datoru:  Adobe Acrobat, Adobe Image Ready, Adobe 

Photoshop, Dreamweaver, MS Excel, MS 
Internet Explorer, MS Mail, MS Outlook, MS 
Outlook Express, MS PowerPoint, MS 
Publisher, MS Word, MS Excell, Windows 
2000, Windows 95/98, Windows XP  

Auto vadītāja apliecība  B kategorija  
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EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT 
 

PERSONĪGA INFORMĀCIJA  
 

Vārds  Rjabuha Antons 
030984-12752 
 

Adrese 
 

 Rīga, S.Eizenšteina iela 57-35, LV-1079, Latvija 

                              
Tālrunis 

 +371 2 6450925 
+371 6 7529059 

E-pasts  atollligense@inbox.lv 

 
Pilsonība  Latvijas pilsonis 

 
Dzimšanas datums  1984. gadā 03.septembrī  

 
 
DARBA PIEREDZE 
 

• Datumi (no – līdz)  Janvāris 2005 – līdz šajai dienai 
• Firmas nosaukums un adrese  SIA “Karme Filtrs” 

Rīgā, Nometņu ielā 59C, LV-1002, Latvija 
www.karme.com 

• nozares veids  Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtu ražošana 
• ineņemamais amats  Konstruktors 

• Galvenie uzdējumi un pienākumi  Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtu izstrādašana un proektešana ar CAD 
SolidWorks (Solid Works Piping) programmas izmantošanu. 
Prezentāciju materiālu savakšana un izstrādasana priekš klientiem. 

 
• Datumi (no – līdz)  Novembrīs 2003 – Janvāris 2005 

• Firmas nosaukums un adrese  SIA “Langa” 
Rīgā, Vienības gatve 200, LV-1058, Latvia 
www.langa.lv 

• nozares veids  Iepakojumu mazgabarīta rūpniecības precēm,  
koreksu konditorejas izstrādājumiem izstrādašana un ražošana. 

• ineņemamais amats  Konstruktors 
• Galvenie uzdējumi un pienākumi  Tehnologisko aprīkojumu projektešana un izstrādašana ar CATIA V5 un EUCLID 3  

(MATRA DATAVISION un DASSAULT SYSTEMES programmas nodrošinājums) 
sistēmu izmantošanu. 
Tehniska dokumentācijas sagatavošana. 

IZGLĪTĪBA  
 

• Datumi (no – līdz)  2008 – līdz šajai dienai 
• Izglitības iestādes nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte 

Transporta sistēmu un mašinzinību fakultāte  
• Programmas nosaukums  Transports 
• Studiju programmu veids  Doctora studijas programma 

 
• Datumi (no – līdz)  2006 – 2008 

• Izglitības iestādes nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte 
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Transporta sistēmu un mašinzinību fakultāte  
• Programmas nosaukums  Transporta sistēmu inžinierija 
• Studiju programmu veids  Maģistra akadēmiskās studijas 

• Piešķiramā kvalifikācija  Profesionālajs maģistrs transporta sistēmu inženierijā 
• Izglītības līmenis nacionālā 

klasificēšana  
 5 līmenis aukstākas izglītības ( pēc CEDUC kvalifikācijas) 

 
• Datumi (no – līdz)  2002 – 2005 

• Izglitības iestādes nosaukums  Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola 
Lomonosovā ielā 1, Rigā, LV-1019, Latvijā 
Profesionālā studiju programma "Informācijas sistēmas 

• Galveni priekšmeti un iegūtas 
iemaņas 

 Datorzinātnes (datoru arhitektūra, personālā datora apkalpošana, algoritmu teorija, 
diskrēta matemātika, programmēšana ar Visual BASIC, PASCAL,C valodu 
izmantošanu, datoru projektēšanas sistēmas (CAD/CAE)) 

• Piešķiramā kvalifikācija  informācijas sistēmanalītiķis 
• Izglītības līmenis nacionālā 

klasificēšana  
 5 līmenis aukstākas izglītības ( pēc CEDUC kvalifikācijas) 

 
• Datumi (no – līdz)  1991 – 2002 

• Izglitības iestādes nosaukums  Rīgas 74 vidusskola 
• Galveni priekšmeti un iegūtas 

iemaņas 
 Vidēja izglitība 

• Piešķiramā kvalifikācija  Vidēja izglitība  
• Izglītības līmenis nacionālā 

klasificēšana  
 Vidēja izglitība 

VALODAS 
Dzimta valoda  KRIEVU 
Citas valodas 

 
  LATVIEŠU 

• Lasišana  Ļoti labi 
• Rakstišana  labi 
• Gramatika  Labi 

 
  ANGĻU 

 • Lasišana  labi 
• Rakstišana  labi 
• Gramatika  labi 

 
  VĀCU 

• Lasišana  Bāzes līmenis 
• Rakstišana  Bāzes līmenis 
• Gramatika  Bāzes līmenis 

 
Organizācijas prasmes un citas 

prasmes  
  

TEHNISKAS PRASMES UN CITAS 
SPĒJAS 

 Norit X-Flow short Training Course on Ultrafiltration design with x-Flow 
membranes Certificate  (12.06.2006-16.06.2006) 
 
Norit X-Flow short Training Course on Ultrafiltration design with x-Flow 
membranes Certificate  (15.01.2007-19.01.2007) 
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Certified Solidworks professional (Solid modeling specialist) 
Certificate ID: C-J5NWZB2ETZ 
 
International house certificates: 
110 academic hour English Course at Intermediate A level 24.01.2008 
 
102 academic hour English Course at Strong Intermediate B level 29.05.2008 
 

  
CITAS PRASMES UN SPĒJAS  DATOR PROGRAMMAS:  MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT VISIO, COREL DRAW, PHOTOSHOP, 

MATCAD, MATLAB, SOLIDWORKS, SOLIDWORKS ROUTING, COSMOSWORKS, AUTOCAD, 
MSC.VISUAL NASTRAN DESCTOP 4D 

 
INTERESES UN HOBIJI  ZĪMEŠANA, DESIGNING, MODELING AND SIMULATION, PHYSIC, POETRY, FINE ARTS, MUSIC, 

PHOTOGRAPHY, VOLLEYBALL, CYCLEING, MARTIAL ARTS, TOURISM  
 

VADITĀJA KATEGORIJA  Vadītaja apriecība B kategorija (izsniegšanas datums 21.09.2004) 
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae)  

 
1. Vispārīgas ziņas 

Vārds / Uzvārds:   Diāna Santalova 
Personas kods:  251074-10300 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija. 
Dzīves vietas adrese:  Salnas Iela 10-57, LV-1021, Rīga, Latvija. 

 
Izglītība/ Akadēmiskie un 

zinātniskie grādi: 

  
30. Mācīšanās doktorantūrā, specialitāte „Transports”. Promocijas darba 

nosaukums „Pus-parametriskie regresijas modeļi pasažieru 
pārvadājumu prognozēšanai Baltijas valstīs” 

 Mācību laiks: no 2005. g. septembra līdz šīm brīdim 
 Mācību iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte, klātienes nodaļa. 

31. Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 
 Mācību laiks: no 1996. līdz 1998. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas universitāte, klātienes nodaļā. 

- Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
 Mācību laiks: no 1992. līdz 1996. gadam 
 Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas universitāte, klātienes nodaļā. 
 

Nodarbošanās:  • Lektore 
Laiks: no 2001. līdz šīm brīdim 
Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora 
grupa, Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU. 

• Lektore 
  Laiks: no 2002. gada līdz 2006. gadam  
  Vieta: Matemātisko metožu un modelēšanas katedra, Datorzinātņu un 

elektronikas fakultāte, Transporta un Sakaru Institūts 
• Asistente  

Laiks: no 1999. līdz  2001. gadam 
  Vieta: Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma profesora 

grupa, Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts, TMF, RTU 
• Asistente  

Laiks: no 1998. līdz  1999. gadam 
  Vieta: Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedra, 
  Radioelektronikas un datorsistēmu fakultāte,  Rīgas Aviācijas 

Universitāte 
• Laboratorija vadītāja 

Laiks: no 1998. līdz  1999. gadam 
  Vieta: Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedra, 
 Radioelektronikas un datorsistēmu fakultāte,  Rīgas Aviācijas 
Universitāte 
 

Valodu lietošanas prasmes:  • krievu: dzimtā valoda;  
• latviešu: augstākais līmenis;  
• angļu: videjais līmenis. 

 
2. Zinātniskā darbība un 
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publikācijas  
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 
Projektu un programmu 

dalībnieks: 

  
• RTU - Izglītības un zinātnes ministrijas 2. Zinātniskajā projekts (tēma  U7107 

„Matemātisko metožu izstrādāšana un novērtēšana pasažieru un krāvu 
plūsmu prognozēšanai Baltijas reģionā”); 2006. gads 

• LZP zinātniskajā projektā 01.0842: "Intensīvas datora metodes datu analīzei 
un modelēšanai"; 2001. – 2004. Gadi 

 
Publikācijas starptautiskos 

citējamos izdevumos un raksti 
recenzētos izdevumos: 

 1. D.Santalova, V.Ananko, „Krājumu vadības uzdevuma datorizācija 
transportā”, RTU zinātniskie raksti: Mašīnzinātne un Transports. Rīga, 
Latvija, 2001 

2. D.Santalova, «Vairumtirdzniecības noliktavas pārdošanu lieluma 
regresijas modelis», RTU zinātniskie raksti: Mašīnzinātne un Transports. 
Rīga, Latvija, 2005 

3. I.Jackiva, D.Santalova, “Faktoru analīzes izmantošana transporta 
nozares attīstības tendenču noteikšanai ES valstīs”, RTU zinātniskie 
raksti: Mašīnzinātne un Transports. Rīga, Latvija, 2005 

4. D.Santalova, „Regression Model of Sales Volume from Wholesale 
Warehouse”, In Proceedings of the 13th International Conference on 
Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications. (28-31 
May 2006, Bonn, Germany), Khalid Al-Begain (editor). ASMTA 2006, 
Bonn, lpp. 133 – 137. 

5. Andronov A., Zhukovskaya C., Santalova D. On Mathematical Models for 
Analysis and Forecasting of the Europe Union Countries Conveyances. RTU 
zinātniskie raksti, sērija Datorzinātne, sējums 28 – Informācijas Tehnoloģija un 
Vadības Zinātne, ISSN 1407-7493, lpp. 96 - 106. Rīga, 2006 

6. Diana Santalova. Forecasting of Rail Freight Conveyances in EU 
Countries on the Base of the Single Index Model, Computer Modelling 
and New Technologies, vol. 11, No 1, 2007, pp. 73-83. 

7. Kopytov E., Santalova D. “Application of the Single Index Model for Forecasting 
of the Inland Conveyances”. Book “Recent Advances in Stochastic Modelling 
and Data Analysis”, Editor: Christos H. Skiadas, Publisher: World Scientific 
Publishing Co Pte Ltd. (iesniegts publikācijai) 

 
Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 1. Iestāšanās ar referātu pēc raksta: D.Santalova, „Vairumtirdzniecības 
noliktavas pārdošanu lieluma regresijas modelis”. RTU 46. Starptautiskā 
Zinātniskā Konference. 2005.g. 13. – 15. oktobris. Rīga, RTU; 

2. Iestāšanās ar referātu pēc raksta: D.Santalova, „Regression Model of 
Sales Volume from Wholesale Warehouse”. 13th International Conference 
on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications. 
2006.g. 27. – 31. maijs. Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Science, 
Bonn, Sankt Augustin, Germany; 

3. Iestāšanās ar referātu „Aim and problems of the project “Mathematical 
models and their estimation methods elaboration for analysis and 
forecasting of the Baltic region passenger and freight flows””. RTU 47. 
Starptautiskā Zinātniskā Konference. 2006.g. 13. – 15. oktobris. Rīga, 
RTU; 

4. Iestāšanās ar referātu pēc raksta: D.Santalova, „Forecasting of rail freight 
conveyances in EU countries on the base of the Single Index Model”. 
Starptautiskā konference RelStat’06, 2006.g. 27. oktobris, TSI; 

5. The XIIth International Conference on Applied Stochastic Models and 
Data Analysis, iestāšanās ar referātu „Application of the Single Index 
Model for Forecasting of the Inland Conveyances”, no 2007.g. 28. maija 
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līdz 2. jūnijam. Applied Stochastic Models and Data Analysis International 
Society, Agronomic Institute of Chania – Grieķija, Krēta, Haņija; 

6. Starptautiskā konference The 8th Tartu Conference on Multivariate 
Statistics, iestāšanās ar referātu „Single Index Model for Railway 
Passenger Conveyances Forecasting in Regions of Latvia”, 2007.g. 25. – 
29. jūnijs, Tartu, Igaunija; 

7. Iestāšanās ar referātu “Klasiskās un pusparametriskās regresijas 
pētījums dzelzceļa pārvadājumu prognozēšanai Latvijā”. RTU 48. 
Starptautiskā Zinātniskā Konference. 2007.g. 11. – 12. oktobris. Rīga, 
RTU. 

 
3. Pedagoģiskā darbība 

(par pēdējiem 6 gadiem) 
Vadītie bakalaura darbi:  Ne mazāk par 10 

Studiju priekšmeti:  
 

 • Transporta uzdevumu formalizācija un programmēšana (3 KP), 
• Datorsistēmas biznesā (3 KP), 
• Modernās datoru lietojumpakotnes (4 KP), 
• Skaitliskās metodes datoriem (5 KP), 
• Transporta procesu optimizācijas metodes (paraktiskās nodarbības), 
• Transporta vadības diskrētie modeļi (paraktiskās nodarbības) 

 
Sagatavotie mācību 

līdzekļi: 
 

  
Diāna Santalova “Petri tīkli un to pielietojums transporta uzdevumos”, RTU, Rīga, 2007 
(iesniegts publikācijā) 

 
 

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 
 

  
• No 2007. gada 14. februāra līdz 2007. gada 24. oktobrim veica 

profesionālo pilnveidi programmā "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 
pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība", 
Sertifikāts Nr. xxxx, Latvijas Universitātē. 

• No 2006. gada 3. decembra līdz 2006 gada 5. decembrim veica 
profesionālo pilnveidi apmeklējot semināru "Elektronisko resursu lietošana 
universitātēs" (18 stundas), Sertifikāts Nr. 2696, RBS, Rīgas Tehniskā 
Universitātē. 

 
4. Organizatoriskā 

darbība 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Konferenču organizācijas 
un programmu komiteju 

vadītāji un locekļi: 

 1. Piedalījos starptautiskā zinātniskā semināra „Probabilistic Analysis 
of Rare Events: Theory and Problems of Safety, Insurance and 
Ruin” organizēšanā, kas notika Jurmalā 1999. gada 28-30. junijā. 

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 2. RTU TMF TTI  Padomes sekretāre no 2005.g. septembra. 

Piedalīšanās zinātniskās  un 
līdzīgās organizācijās: 

 3. Imitācijas un modelēšanas asociācijas biedrs 
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CURRICULUM VITAE 

Personas dati  

Vārds, uzvārds Aleksandrs Smirnovs 
Dzimšanas datums  16.10.1979. 
Ģimenes stāvoklis Precējies 
Adrese Sesku iela 11/3-66, LV-1035 
Tālrunis mob. 26855710 
E-pasts ssls@one.lv 
  

Izglītība 
 

2008- Rīgas Tehniskā Universitāte, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, 
Doktorantūra  

1997– 2005 Augstākā, Inženierzinātņu maģistrs transporta un satiksmes zinātnē 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

1985-1997 Rīgas 30. vidusskola 
  

Valodu prasmes 
 

Krievu Dzimtā 

Latviešu Teicami 

Angļu Teicami 

  
Darba pieredze  

No 2006 RTU TTI Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju 
katedras lektors  

No 01. 2007. SIA „COLLA” un SIA „Baltic PLM Solutions”  
CAD/CAM/CAE sistēmu pardošānas inženieris 

2006. SIA „Avan Instruments”  Tehnologs 
2002-2006    SIA „COLLA” un SIA „Baltic PLM Solutions” 

   CAD/CAM/CAE sistēmu pardošānas inženieris 
2001 SIA  „MONO” Filiale „ITC Latvijā” menedžeris 
  
Datorprasmes MS Word, MS Excel, MS Power Point,  

SolidWorks, Solid Edge, Mastercam, Unigraphics NX, Teamcenter, 
PCschematic ELautomation 

 
Intereses Makšķerēšana 

 
 
  

  
 
 
 



 144

 
RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
   

1. Vispārīgas ziņas  

  

 Uzvārds / Vārds Smorodova Zoja 
 080779-12101 

Adrese Rušonu iela 3, dz. 8, Rīga 
Tālrunis - Mobilais tālrunis: (+371)29448423 
E-pasts zoja.smorodova@rtu.lv 

Dzimšanas datums 08.07.1979.g. 
  

Nodarbošanās:  
  

 2003-2004 

 inženiere 
 Transporta un mašīnzinību fakultātes, Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā 
 Lomonosova 1, Rīga 

 2004 → 

 asistente 
 Transporta un mašīnzinību fakultātes, Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā 
 Lomonosova 1, Rīga 

Izglītība/ Akadēmiskie un 
zinātniskie grādi: 

 

  

 • 1997 – 2001 

  RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) Transportmašīnu Tehnoloģiju 
institūts.  

 Bakalaura grāds 

 • 2001 – 2003  

  RTU (Rīgas Tehniskā universitāte), Transportmašīnu Tehnoloģiju 
institūts.  

 

 Maģistra grāds  

 • 2003→2007  

 RTU (Rīgas Tehniskā universitāte), Transportmašīnu Tehnoloģiju 
institūts.  

 

 Doktorantūrā  

   

              Valodu lietošanas 
prasmes: 

  Krievu, latviešu, angļu  
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2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
 

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 1. A.Kobcevs, Z.Fiļipova - „Automobiļa vispārinātais dinamiskais modelis” – RTU 
44th International Scientific Conference. 

2. Z.Fiļipova  - “Dynamic loading of the automobile at movement on rough roads” 
- The 2nd International Conference Information Technologies and Management 
2004.  

3. A.Kobcevs, Z.Filipova - “The generalized dynamic model of the automobile” – 
Proceedings of the 7th  Conference of Young Scientists of Lithuania “Lithuania 
without Science-Lithuania without Future”. 

4. A.Urbah, K.Savkov, Z.Filipova, U.Gravitis – “The elaboration of specialized 
coatings used for substrates in vacuum sputtering technologies” - Proceedings 
of International Conference. Transport Means. 2005.  

5. A. Urbah, K. Savkov, Z. Smorodova - “Creation of ion-plasma coverings of 
composite protective coatings for details of gas turbine engine” -The 12th  
International Conference Trans& Motauto’05+.  

6. A. Urbah, K. Savkov, Z. Smorodova, U.Gravitis, J. Martinovs, A. Šterns – 
“Jaunas vacuumpārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas mašīnu detaļām un 
mezgliem” -  45th International Scientific Conference.  

 
   
   

 
 
 
 

3. Pedagoģiskā 
darbība 

(par pēdējiem 6 gadiem) 
vadītie bakalaura darbi:  1 

Studiju priekšmeti:  
 

 • CAD/CAE tehnoloģijas ( mašīnzinībās )(2 k.p.) 
• Lietišķā mehānika (2 k.p.) 
• Transportmašīnu konstrukciju datoranalīze un aprēķins (2k.p.) 
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Dzīves un darba gājums 

Aleksandrs URBAHS Dr. h. sc.ing. 
                                                        
RTU, Kaļķu iela 1 
LV-1658 Rīga PDP 
LATVIJA 
Tālr.:    +371 - 7089948 
Fakss:   +371 - 7089968                                                      
E-mail: Aleksandrs.Urbahs@rtu.lv 
 
Dzimšanas gads: 1958.g. 
  
Personas kods: 140758-14453 
  
Ģimenes stāvoklis: Precējies 
  
  
Darba vieta un amats RTU TMF profesors, Transportmašīnu datormodelēšanas 

un tehnoloģiju katedras vadītājs, Transportmašīnu 
tehnoloģiju institūta direktors 

  
Izglītība: Augstākā ( 1981.g. - Rīgas Civilās aviācijas institūts,       

Mehānikas fakultāte, kvalifikācija – inženieris mehāniķis 
specialitātē “Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā 
ekspluatācija”) 

  
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

Tehn.zin.kandidāts  (1986.g.), tehn.zin.doktors (1992.g.),  
habilitētais inženierzinātņu doktors (1997.g.), profesors 
(1998.g.) 

  
Valodas prasme: Latviešu, vācu, krievu 
  
Zinātniskā darba virziens: Transports un satiksme, Loģistika un transporta sistēmas 

CAD/CAE/CAM tehnoloģijas mašīnbūvē, Mašīnzinātņe, 
Mašīnbūve 

  
Zinātniskās aktivitātes: Mašīnzinātņes nozares Profesoru Padomes loceklis,  

Mehānikas nozares Profesoru Padomes loceklis,  
Transporta un satiksmes nozares Profesoru Padomes 
loceklis, 
Ūdens transporta un infrastruktūras nozares Profesoru 
Padomes loceklis, 
RTU promocijas Padomes „RTU P-16”  Mašīnzinātņu 
nozarē,  Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un 
metroloģijas apakšnozarēs loceklis , 
IZM Profesijas standarta PS0253 „Transporta sistēmu 
inženieris” izstrādes darba grupas vadītājs 
 

  
Piedalīšanās pētniecisko darbu 
veikšanā (2000. – 2005.g.g.) 

LZP projekta 04.1178  „Tehnisko sistēmu 
optimizācija CAD - integrētās drošuma analīzes pamatā”  
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vadītājs;  
 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) “Zinātniskās 

darbības attīstība augstskolā” finansēta projekta RTU № 
ZP/2005 – 06   „Jonu - plazmas pārklājumu izstrāde 
transportlīdzekļu spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un 
atjaunošanai” vadītājs 
 

Publikācijas: 153 zinātniskās publikācijas, t.sk. 2 monogrāfījas, 16 
mācību un metodiskās publikācijas, 1 mācību grāmata un   
13 izgudrojumi. Darbi ārpus Latvijas publicēti Vācijā, 
Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā. 

  
Darba vietu nosaukumi,                      
ieņemamie amati (gadi): 

• Rīgas Civilās aviācijas institūts un Rīgas Aviācijas 
universitāte: vadošais zinātniskais līdzstrādnieks (no 
1985.g.), Tehniskās mehānikas katedras asistents (no 
1988.g.), lektors (no 1990.g), 
Docents, as.profesors (no 1994.g.), profesors (no 
1998.g.), Mehānikas fakultātes dekāns  (no 1998.g.) 

• Rīgas Tehniskā universitāte: profesors (kopš 1999.g.), 
Transportmašīnu tehnoloģiju institūta direktors (kopš 
2000.g.), 

       Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju 
katedras           
       vadītājs  (kopš 2002.g.), 

  
Pamatkursi: Loģistika un transporta sistēmas, transporta sistēmu 

funkcionēšana, Transporta sistēmu funkcionēšanas 
datormodelēšana un optimizācija, Transportmašīnu 
konstrukciju datoranalīze un aprēķins, Transportmašīnu 
precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana, Kravu 
uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas, Starptautisko 
pārvadājumu tehniskais nodrošinājums, Speciālā 
transporta mehānismi un ierīces, Cauruļvadu transporta 
sistēmas, Kravu celšanas un transportēšanas ierīces 
transporta sistēmās, Transporta tehniskās apkopes procesu 
vadība, Transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās 
tehnoloģijas, CAD/CAE tehnoloģijas mašīnbūve 

  
Sabiedriskās aktivitātes: Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis,  

RTU Senāta loceklis,   
Starptautiskās avīzes vācu valodā “Baltische Rundschau” 
(Vācija, Latvija, Igaunija, Lietuva) redaktors  

  
Starptautiskā zinātniskā sadarbība 
ar: 

• Štutgartes Universitātes Lidmašīnu būves institūtu 
• Braunšveigas Universitātes Statikas  institūtu 
• Berlīnes Tehnisko Universitāti 
• Darmštates Tehnisko Universitāti 

  
Kvalifikācijas celšana: Darmštates Tehniskā Universitātē  (Vācija) (zinātniskais 

darbs, lekciju lasīšana „Jonu - plazmas pārklājumu 
izstrādes modernas tehnoloģijas”, 2004.-2005.g.)   
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RTU mācībspēka dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae)  
 

1. Vispārīgas ziņas 
 

Vārds / Uzvārds:   Margarita Urbaha 
Personas kods:  121079-14450 

Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
Dzīves vietas adrese:  Ruses 3-44, LV-1029 Rīga, Latvija 

E-pasts:  Margarita.Urbaha@rtu.lv 
   

Izglītība:   
 

Laika periods:  Kopš 2006.g. 
  Doktorante 

Izglītības iestādes nosaukums:  Rīgas Tehniskā universitāte 
  

Laika periods:  2003.g.-2007.g. 
  Maģistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums:  Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg (Nirnberga, Vācija), 
neklātienes nodaļā 

  

Laika periods:  2003.g. dec.- 2006.g. marts 
  Profesionālais maģistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums:  Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, klātienes nodaļā 
  

Laika periods:  1999.g.okt. - 2000.g. 
  Studentu apmaiņas semestris 

Izglītības iestādes nosaukums:  Bernburgas augstskola, Bernburga, Vācija   
  

Laika periods:  1998.g. - 2002.g. 
  Bakalaura grāds  

Izglītības iestādes nosaukums:  Latvijas Universitāte, klātienes nodaļā 
   

Nodarbošanās:   
  

Laika periods:  Kopš 2006.g. 
Ieņemamais amats:  Asistente 

Darba vietas nosaukums:  Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un Mašīnazinību fakultāte, Transportmašīnu 
Tehnoloģiju institūts, Ražošanas un remonta tehnoloģiju profesora grupa  

  

Laika periods:  Kopš 2005.g. 
Ieņemamais amats:  Projektu vadītāja  

Darba vietas nosaukums:  Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un Mašīnzinību fakultāte, Transportmašīnu  
Tehnoloģiju institūts, Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju katedra 

  

Laika periods:  2004. - 2005.g. 
Ieņemamais amats:  Reģionālā menedžera palīdze 

Darba vietas nosaukums:  Siemens Global Logistics, Nirnberga, Vācija 
  

Laika periods:  2003.g 
Ieņemamais amats:  Laborante zinātniskajā laboratorijā 

Darba vietas nosaukums:  Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg , Vācija 
  

Laika periods:  2000.g.- 2002.g. 



 149

Ieņemamais amats:  Lietvede 
Darba vietas nosaukums:  Rīgas Tehniskā universitāte 

  
Laika periods:  2000.g. aug.- sept. 

Ieņemamais amats:  Praktikante 
Darba vietas nosaukums:  Siemens, Automation & Drives, Augsburga, Vācija 

  

Laika periods:  1998.g. – 1999.g. 
Ieņemamais amats:  Menedžere 

Darba vietas nosaukums:  SIA „Ing-Avia” 
   

Valodu lietošanas prasmes:  • latviešu: augstākais līmenis;  
• krievu: augstākais līmenis; 
• angļu: vidējais līmenis;  
• vācu: augstākais līmenis. 

 
 

2. Zinātniskā darbība un 
publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 
  

Projektu un programmu 
dalībniece: 

 1. LZP zinātniskais projekts Nr. 04.1178 „Tehnisko sistēmu optimizācija CAD - 
integrētās drošuma analīzes pamatā”, 2004.-2007.g.; 

2. IZM “Zinātniskās darbības attīstība augstskolā” finansētais projekts Nr. 
R7073 „Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto pārklājumu 
izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu”, 2006.g.; 

3. RTU zinātniskais projekts Nr. ZP/2005 – 06 „Jonu - plazmas pārklājumu 
izstrāde transportlīdzekļu spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un 
atjaunošanai”, 2005.-2006.g.; 

4. RTU zinātniskais projekts Nr. ZP-2006/15 "Individuālās lietošanas eko-
biotehnisko transporta līdzekļu projektēšana", 2006.-2007.g.; 

5. ESF projekts Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0108/0007 "Tehnoloģiju 
ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija studiju 
programmai „Transporta sistēmu inženierija” ", 2006.-2008.g. 

  

Publikācijas starptautiskos 
citējamos izdevumos un raksti 

recenzētos izdevumos: 

 1. „Heat resistance improvement of gas turbine power plant parts by 
combined ion-plasmous sputtering”. – Proc. of 9th International Conference 
„Maritime Transport and Infrastructure – 2007” (Līdzautori: Urbahs A., 
Savkovs K., Kozačenko D., Smorodova Z., Grāvītis U.); 

2. “Methodology of logistic organization and planning of local transport 
systems of intermodal transportation”, In the Book: Proceedings of 
International Conference Transport Means' 2005, Kaunas University of 
Technology, Lithuania, 2005 (Līdzautori: A.Cerkovnjuk); 

3.  „Innovative Technologies of Vacuum Desposition for Details and Units of 
Machines”, in Book: „Information Technologies and Management 2004” 
(līdzautori: A.Urbah, J.Martinov, K.Savkov, A.Shtern); 

4. „Mašīnbūves izstrādājumu aizsargpārklājumu izveidošanas metožu 
vakumā analīze”; RTU zinātniskie raksti (līdzautori:  Z. Fiļipova, U. 
Grāvītis),  2004.g. 

  

Piedalīšanās ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 

konferencēs:  

 1. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g., ar referātu 
„Implantantu bio - saderīgu materiālu un izstrādājumu izveides jaunās 
tehnoloģijas”; 

2. 9th International Conference „Maritime Transport and Infrastructure – 
2007” ”Heat resistance improvement of gas turbine power plant parts by 
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combined ion-plasmous sputtering”; 
3. International Conference Transport Means' 2005 ar referātu “Methodology 

of logistic organization and planning of local transport systems of 
intermodal transportation”; 

 
 

3. Pedagoģiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Studiju priekšmeti:  • Noliktavu loģistika (3KP); 
• Intermodālie pārvadājumi (3KP); 
• Loģistika (pamatkurss) (2KP); 
• Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas (3KP). 

  

Līdzdalība mācību līdzekļu 
sagatavošanā: 

 • “Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas”; 
•  „Loģistika (pamatkurss)”; 
•  „Loģistika un transporta sistēmas”; 
•  „Noliktavu loģistika”. 

  

Tālākizglītība, profesionālā 
pilnveide (kvalifikācijas 

celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās vai 

pētniecības iestādēs: 

 • 2 gadu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Vācijas 
akadēmiskās apmaiņas dienesta) ”, stipendiāte, izsniegts sertifikāts; 

• Piedalīšanās profesionālās pilnveides ESF seminārā „Elektronisko resursu 
lietošana universitātēs”, izsniegts sertifikāts, 2007.g., RBS, Rīgā. 

 
4. Organizatoriskā darbība 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
Konferenču organizācijas 

un programmu komiteju 
vadītājs vai loceklis: 

 Piedalīšanās RTU 48.starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas ”Intelektuālās 
transporta sistēmas” organizēšanā, kas notika Rīgā 2007. gada 11.-13. oktobrī 

  

Augstskolā veicamie 
pienākumi: 

 Projektu vadīšana un administrēšana 
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11. pielikums  

 
 

Transportmašīnu tehnoloģiju institūta akadēmiskā personāla zinātnisko 
publikāciju saraksts (2006.-2008.g.) 

 
1. Fioshin M., Fioshina H. (2008). Statistical Estimation for a Reliability Model Based on Shot-Noice 

processes in the Case of Small Samples. Proceedings of the International Conference on Accelerated Life 
Testing in Reliability and Quality Control (ALT’08). Bordeaux, France. 

2. Urbahs A., Savkovs K., Kozachenko D., Nesterovskis V., Urbaha M., Smorodova Z., Gravitis U. (2007) 
.  Heat resistance improvement of gas turbine power plant parts by combined ion - plasmous sputtering. 
In the Book: Proceedings of the 9th International Conference "Maritime Transport and Infrastructure", 
169- 172.  

3. Urbahs A., Savkovs K., Nesterovskis V.(2007) .  Investigation of electrochemical characteristics of ion-
plasmous coatings.In the Book: Proceedings of the 9th International Conference "Maritime Transport and 
Infrastructure", 173 – 177 

4. Urbahs A., Savkovs K., Nesterovskis V., Urbaha M. (2007) .  Creation of ionic-plasma coverings for 
protection and restoration of details for gas-turbine engines. In the Book: Proceedings of the 
International Conference on Composites/Nano Engineering, ICCE-15, Hainan island, China. 

5. Andronov A., Kopytov E. (2007). About some applications of the sufficient empirical method to 
statistical shortest path problems. In: Proceedings of the International Workshop “Distributed Computer 
and Communication Networks”, September 10-12, 2007, Moscow. 19-25. 

6. Fioshin M, Fioshina H. (2007). Resampling Approach to the Estimation of Reliability Systems. In: 
Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Reliability, 1-4 July, 2007, 
Glasgow, UK. 

7. Urbahs A, Savkovs K. (2007) Creation of ionic-plasma coverings for protection and restoration of details 
for gas-turbine engine // Machinenbuilding and Electrical Engineering, ISSN 0025-455X,  2007, Nr.6-7 .  

8. Andronov A. (2007). On nonparametric estimation of expectation of random variables function under 
dependent observations// Journal of statistical planning and inference, 137, 2007. 3828-3837. 

9. Andronov A. (2007). On nonparametric interval estimation of a regression function based on the 
resampling //Computer Modeling and New Technologies, Vol. 11, No. 1, 2007. 47-54. 

10. Santalova D. (2007). Forecasting of Rail Freight Conveyances in EU Countries on the Base of the Single 
Index Model // Computer Modelling and New Technologies, Vol. 11, No. 1, 2007. 73-83. 

11. Andronov A., Chepurin E. and Hajiyev A. (2007). On Solving Statistical Problems for the Stochastic 
Processes by the Sufficient Empirical Averaging Method // Statistical Models and Methods for 
Biomedical and Technical Systems. Eds. F.Vonta, M.Nikulin, N.Limnios and C.Huber. Birkhauser, 
Boston, 2007. 445 – 454. 

12. Андронов А.М. (2007). О вычислении оценок параметров рациональной 
регрессии.//Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Пермский 
государственный университет, Пермь, 2007. 52 – 58. 

13. Andronov A., Zhukovskaja C., Santalova D. On Mathematical Models for Analysis and Forecasting of 
the Europe Union Countries Conveyances. RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. 
oktobrī, Rīgā. 

14. Santalova D. Fright Conveyance Forecasting of EU Countries on the Base of Single Index Regression 
Model. The 5th Int. Conf. „Reliability and Statistics in Transportation and Communication” 
(RELSTAT’06), October 25-28, 2006, Riga. 

15.  Urbahs A., Savkovs K., Nesterovskis V. Elaboration of Multicomponent Intermetalceramic Coatings for 
the Protection and Restoration of Machine-building Products. Int. Conf. on Mechanics of Composite 
Materials (MCM-2006), May 29-June 2, 2006, Riga. 



 152

16. Urbahs A., Savkovs K., Nesterovskis V., Urbaha M. Efficiency Assessment of Innovative Vacuum 
Coatings for the Protection of Gas Turbine Power-plant Parts from High-temperature Gas Corrosion. The 
8th Int. Conf. „Maritime Transport and Infrastructure”, 2006, Riga. 

17. Zhukovskaya C. Forecasting of Air Passengers’ Conveyance Between EU Countries on the Base of 
Generalized Regression Linear Model. The 5th Int. Conf. „Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication” (RELSTAT’06), October 25-28, 2006, Riga. 

18. Andronov A., Svirchenkov A. On some Modification of Seemingly Unrelated Regression Equations 
Model. Int. Conf. „Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems”, June 2006, Limassol, 
Cyprus. 

19. Chepurin E., Andronov A., Hajiyev A. On Solving Statistical Problems for the Stochastic Processes by 
the Sufficient Empirical Averaging Method. Int. Conf. „Statistical Methods for Biomedical and 
Technical Systems”, June 2006, Limassol, Cyprus. 

20. Андронов А.М., Гаджиев А.Г., Чепурин Е.В. О статистическом анализе надёжности 
многокомпонентных систем. The Int. Conf. „Problems of Cybernetics and Informatics”, 2006, 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan. 

21. Andronov A., Svirchenkov A. On Some Modification of Seemingly Unrelated Regression Equations 
Model // In: Proc. of the Int. Conf. „Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems”, 
Limassol, Cyprus, June 2006 / Ed. by Filia Vonta. – 2006. – p. 195-200. 

22. Chepurin E., Andronov A., Hajiyev A. On Solving Statistical Problems for the Stochastic Processes by 
the Sufficient Empirical Averaging Method // In: Proc. of the Int. Conf. Statistical Methods for 
Biomedical and Technical Systems, Limassol, Cyprus, June 2006 / Ed. by Filia Vonta. – 2006. – p. 259-
264. 

23. Santalova D. Fright Conveyance Forecasting of EU Countries on the Base of Single Index Regression 
Model // In: Proc. of the Int. Conf. „Reliability and Statistics in Transportation and Communication” 
(RelStat’05), October 13-14, 2005, Riga, Latvia.– Riga : Transport and Telecommunication institute, 
2006. 

24. Zhukovskaya C. Forecasting of Air Passengers’ Conveyance Between EU Countries on the Base of 
Generalized Regression Linear Model // In: Proc. of the Int. Conf. „Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication” (RelStat’05), October 13-14, 2005, Riga, Latvia. – Riga : Transport 
and Telecommunication institute, 2006. 

25. Андронов А.М., Гаджиев А.Г., Чепурин Е.В. О статистическом анализе надёжности 
многокомпонентных систем // In: Proc. of the Int. Conf. „Problems of Cybernetics and Informatics”, 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 2006. – Vol.1 (2006), p. 20-22. 

26. Kobcevs A. Iekšēja dempferešana anizotropajos materiālos un konstrukcijās // RTU zinātniskie raksti. 
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12. pielikums  
 

SENĀTA  LĒMUMS 
no RTU 2008. gada 28. janvāra Senāta sēdes (protokols Nr.519) 

 
Par mācību maksu 2008./2009.m.g. 

 
Lai radītu priekšnosacījumus kvalitatīvai studiju procesa organizācijai un īstenošanai, valsts budžets uz 
vienu RTU studiju vietu izdala vidēji gadā Ls 3598,8. Balstoties uz kanclera R.Taraškeviča ziņojumu, 
2008./2009.m.g. mācību maksa atkarībā no studējošo kategorijas, studiju līmeņa un programmu tematiskās 
jomas, ir noteikta šāda: 
  
1. Ārvalstu pilsoņiem, kuri vēlās iegūt augstāko izglītību RTU un studē uz individuālo līgumu pamata, pilnā 
mācību maksa ir: 
-dienas (pilna laika) studijām:                                                                               1 KP 
bakalauru, profesionālās, maģistrantu programmās               Ls   2100         Ls 52; 
doktorantu programmās                                                             Ls   2870         Ls 60; 
-neklātienē (nepilna laika) studijām (1/2 no dienas nodaļas mācību maksas): 
bakalauru un profesionālās programmās                                 Ls   1050         Ls 35; 
maģistrantu programmās                                                           Ls   1200         Ls 40; 
doktorantu programmās                                                             Ls   1450         Ls 40. 
Ārvalstu pilsoņiem, kuri vēlās iegūt izglītību RTU Ārzemju studiju 
departamentam piesaistītajā programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 
gada pilnā mācību maksa ir: 
dienas (pilna laika) studijās: 
-bakalaura un profesionālās programmās                                Ls   1200         Ls 30; 
-maģistrantu programmās                                                           Ls   1390         Ls 35; 
-doktorantūras programmās                                                       Ls   2390         Ls 50; 
neklātienē (nepilna laika) studijās: 
-bakalaura, profesionālās, programmās                                  Ls   1000         Ls 33; 
-doktorantu programmās                                                           Ls   2700         Ls 75. 
  
            Ārvalstu pilsoņiem, kuri vēlās iegūt augstāko izglītību RTU studiju programmās un ir spējīgi studēt 
latviešu valodas plūsmā, gada pilnā mācību maksa ir tāda pati kā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgiem 
iedzīvotājiem. Latvijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt izglītību svešvalodā RTU 
Ārzemju studiju departamentam piesaistītajās programmās, gada pilnā mācību maksa ir tāda pati kā ārvalstu 
pilsoņiem. 
2. Latvijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri vēlas studēt par maksu, jo nav iekļuvuši valsts 
finansēto studentu skaitā, mācību maksa ir: 
  
Fakultāšu, institūtu                              Pilnā mācību maksa atbilstošiem studiju līmeņiem, Ls 
studiju programmas                        Bakalaura vai profesionālā       Maģistranta vai        Doktoranta-1KP 
                                                                       pamatstudīju  – 1KP       pēc bakalaura pro- 
                                                                                                                fesionālā –1KP 
  
Dienas (pilna laika) studijām: 
1.Profesion. izglītības program. pedagoģijā      790     20                     -         -                  -        - 
2.Valodu institūts                                                  1240 31               1640 41                  -         - 
3.BF                                                                       1950 48              2920 73  5850 121 
4.EEF, TMF, Materiālu tehnoloģijas 
un dizaina un Tekstila un apģērbu  
tehnoloģijas programmās                                    1250 31             1850    46             3750 78 
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5.ETF                                                                       1250 31           1850    46             3750    78 
6.DITF                                                                     1250 31            1850    46             3750   78 
7.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pr.       1100 27                  -         -                  -          - 
8.Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas un Materiāl- 
zinātnes programmās;Vid.aizsardz.pr.                1500  37            2250  56             4500  93 
9.AF                                                                         2150  53            3200    80            6380   132 
10.AF (pēc bakalaura profesionālajā pr.)              -           -               2650   66                 -         - 
11.IEF                                                                      1100 27           1300    32             2600   54 
12.Inovāciju un uzņēmējdarbības program.          -            -                 1680    42                 -         - 
  
Vakara (nepilna laika) studijām: 
1.Profesion. izglītības program. Pedagoģijā       590   20                  -           -                  -         - 
2.Valodu institūts                                                    930    31            1230    41                  -          - 
3.BF                                                                         1460   48          2190   73                  -          - 
4.EEF, TMF, Materiālu tehnoloģijas un 
dizaina un Tekstila un apģērbu tehnol.pr.          940     31              1390    46                  -         - 
5.DITF                                                                      940     31            1390    46                  -          - 
6.Darba aizsardzības programma                            -          -            1320    44                  -          - 
7.Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas un Materiāl- 
zinātnes programmās;Vid.aizsardz.pr.                1120   37         1680   56                  -          - 
8.AF                                                                           -            -                -          -                    -          - 
9.IEF                                                                         900     30          1100   36                   -          - 
10. Inovāciju un uzņēmējdarbības program.         -            -               1680    56                  -          - 
11.Nekustamā īpašuma pārvaldība                      790      26              -          -                    -          - 
  
Neklātienes (nepilna laika) studijām: 
1.Profes. izglītības program. Pedagoģijā             390      13                  -         -                  -          - 
2.BF                                                                          980      32             1460    48             2920    81 
3.EEF, TMF, Materiālu tehnoloģijas un dizaina 
un Tekstila un apģērbu tehnoloģijas progr.      620     20                  930     31             1860   51 
4.ETF                                                                        620      20             930     31             1860   51 
5.DITF                                                                      620      20              930      31             1860    51 
6.Darba aizsardzības programma                            -            -             1280    42                  -          - 
7.Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas un Materiāl- 
zinātnes programmās;Vid.aizsardz.pr.                 750     25             1120    37            2250   62 
8.AF                                                                           -            -                  -           -                4650    129 
9.IEF                                                                         640     21              850     28             1700    47 
10.Inovāciju un uzņēmējd.program.                       -            -                 1680    56                 -          - 
11.Nekustamā īpašuma pārvaldība                      790     26                 -          -                   -          - 
12.Būvuzņēmējd.un nekust.īpaš.vadīš. prog.      -            -                  1760    58                 -         - 
  
            Studentiem, kuri ir absolvējuši RTU studiju programmas, stājoties augstāka līmeņa studijās, 
tiek dota mācību maksas atlaide 10%. 
  
     RTU Daugavpils, Liepājas un Ventspils filiālēs mācību maksa tiek noteikta kā maksa taifakultātē, kurai 
atbilst uzņemamo studentu bakalaura vai profesionālā studiju programma 
            Ar studentu, kurš studē par samaksu, RTU slēdz līgumu uz visu studiju programmas 
apgūšanas laiku. Ja pēc gada studijām programmā ir uzrādītas  zināšanas, ar kurām students 
 konkursa kārtībā var pretendēt uz brīvām budžeta finansētām studiju vietām, viņš var tikt atbrīvots 
no mācību maksas. 
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 3. Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas iegūt profesionālo izglītību, studējot pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības programmu specializācijā, kas netiek finansēta no valsts budžeta, mācību 
maksa ir: 
-dienas (pilna laika) studijām: 
            IEF programmās                                                                      Ls   980 
-vakara (nepilna laika) studijām: 
            IEF programmās                                                                        Ls   790 
-neklātienes (nepilna laika) studijām: 
            IEF programmās                                                                        Ls   580 
            Materiālu tehnoloģijas un dizaina program.                                  Ls   620 
  
4. Mācību maksa Rīgas Biznesa skolā ir: 
-Uzņēmumu un organizāciju vadīšanas profesionālajā maģistra programmā (IGV0): 
            Studentiem no ES:        pilna laika                                              Ls 2270; 
                                                nepilna laika                                           Ls 1780; 
            (ieskaitot Ls 70 par resursu izmantošanu); 
            Studentiem ārpus ES:    pilna laika                                              Ls 3405; 
                                                nepilna laika                                           Ls 2670; 
            (ieskaitot Ls 135 par resursu izmantošanu). 
-Uzņēmumu un organizāciju vadīšanas profesionālajā maģistra programmā (IGV1), 
kas tiek realizēta pēc nedēļas nogaļu grafika: 
            Studentiem no ES                                                                      Ls 4995; 
            (ieskaitot Ls 70 par resursu izmantošanu); 
            Studentiem ārpus ES                                                                  Ls 7490; 
            (ieskaitot Ls 135 par resursu izmantošanu). 
5. Fakultāšu Domes ar savu lēmumu var dot mācību maksas atlaides, kā atsevišķiem studentiem, tā arī 
atšķirīgām studentu kategorijām. 
6. Vidējās profesionālās izglītības iegūšanai, ja netiek izdalītas valsts budžeta dotācijas, mācību maksa tiek 
noteikta saskaņā ar kanclera apstiprinātu kalkulāciju. 
7. Jebkuru organizētu kursu mācību maksa, ja tie netiek organizēti uz juridisko personu līguma pamata, tiek 
noteikta saskaņā ar kanclera apstiprinātu kalkulāciju. 
8.Mācību maksa nomaksājama mācību gada sākumā, līdz 15. septembrim vai divas reizes gadā, līdz 
15.septembrim par pirmo pusgadu un līdz 15.februārim par otro pusgadu (nomaksājot pusi no Senāta 
noteiktā mācību maksas lieluma). Studenti, kuri stājās RTU uz maksas studiju vietām, maksājumu veic līdz 
ieskaitīšanas pavēles noformēšanai. 
9. Studentiem, kuri studē par maksu un studijas nav uzsākuši vai studējuši četras nedēļas no semestra 
sākuma, bet pēc tam pārtraukuši studijas, iemaksātā mācību maksa tiek atmaksāta, ja prasība iesniegta līdz 
16.oktobrim vai līdz 16.martam par 
otro pusgadu. Ja studentam pēc mācību maksas iemaksas piešķir kredītu, iemaksātā summa tiek atmaksāta. 
10. Vecāko kursu studentiem, kuri studē par maksu, mācību maksas lielums katrā studiju līmenī nemainās 
visu studiju laiku līdz diploma saņemšanai un atbilst tam lielumam, kuru noteicis Senāts iestāšanās gadā 
dotajam līmenim. Studentiem, kuri atjauno studijas, iestājoties par maksu, tā tiek noteikta atbilstoši 
tekošajam mācību gadam. Dienas, vakara un neklātienes studentiem mācību maksas lielums saglabājas 
nemainīgs, nepārsniedzot atbilstošai programmai noteikto apgūšanas laiku. 
            Mācību maksa, kas minēta punktā 4. attiecas uz visiem Rīgas Biznesa skolas studentiem neatkarīgi 
no iestāšanās laika. 
 11. Iestāšanās maksa Rīgas Biznesa skolā ir: 
            Studentiem no ES                                                                      Ls   20; 
            Studentiem ārpus ES (ieskaitot visas valsts nodevas)                   Ls   70. 
12. Šis lēmums attiecas uz 2008./2009.mācību gadu un stājās spēkā ar 2008.gada 1.septembri. 
Senāta priekšsēdētāja   M.Jure 
Gatavo:R.Kleine 
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13. pielikums  
 

Transportmašīnu tehnoloģiju institūta 
materiāli tehniskā bāze  

 
Nr. Aprīkojuma nosaukums Funkcionālā nozīme 
1 2 3 
1.  Detaļu   nesagraujošās  kontroles  

laboratorijas iekārtas: 
− Iekārtas detaļu magnētiskai kontrolei  
−  Iekārtas detaļu luminiscences kontrolei 
− Detaļu akustiskās kontroles iekārtas  
− Detaļu virpuļstrāvas kontroles iekārtas  

 

Detaļu   nesagraujošās  kontrole  
transportmašīnu remontā  

2.  Iekartas DB – 50 statiskajai un dinamiskai 
balansēšanai   

Transportmašīnu rotoru dinamiskā  un statiskā 
balansēšana 

3.  Metināšanas un  apstrādes elektrofizisko  
metožu  laboratorijas iekārtas: 
− Iekārtas elektroloka metināšanai   
− Iekārtas gāzmetināšanai  
− Slīpmašīna  
− Pieplūdes un izplūdes vēdināšana. 
− Iekārtas elektrokontaktmetināšanai  
− Iekārtas aukstajai sadurmetināšanai  
− Elektrodzirksteļu apstrādes mašīna  
− Iekārtas detaļu elektrodzirksteļu 

stiprināšanai  
− Iekārtas apstrādei ar ultraskaņu  
− Iekārtas metināšanai ar ultraskaņu  
− Iekārta lodēšanai ar ultraskaņu. 
− Iekārta detaļu tīrīšanai ar ultraskaņu. 
− Iekārtas gāzmetināšanai 

Transportmašīnu  konstrukciju metināšanas 
tehnoloģijs  

4.  Galvanisko  pārklājumu  laboratorijas 
iekārtas:  
− Automatizētās  iekārtas  detaļu varošanai 
− Galvanisko vannu komplekss alumīnija 

sakausējumu elektroķīmiskajai 
oksidēšanai   

− Galvanisko vannu komplekss detaļu 
cinkošanai  

− Līdzstrāvas elektroiekārta galvaniskjām 
vannām 

− Iekārta galvanisko pārklājumu biezuma 
kontrolei 

− Pulēšanas mašīna. 

Transportmašīnu detaļu galvanisko 
pārklājumu uzklāšana 

5.  Vakumiekārta  NNV 6.6-I1 Transportmašīnu detaļu pārklājumu jonas – 
plazmas uzputināšana 

6.  Magnetronais izsmidzinātājs «Magnetron 
2» * 

Transportmašīnu detaļu pārklājumu 
uzklāšana ar „bezpiļu’ paņēmienu 

7.  Lāzeru iekārta «Kvant-12» un «Кvant-16» Transportmašīnu detaļu pārklājumu 
lāzerapstrāde 

8.  Mikroskops (elektroniskais rastro-
mikroanalizators) REММА-200  

Materiālu un pārklājumu struktūras izpēte, 
tērauda bāzes elementu (Fe, Cr, Ni, Co, W 
u.c.) mikro-rengena-spektrālā analīze 
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22. pielikuma turpinājums  
 

1 2 3 
9.  Оptiskie mikroskopi МBS-10, МЕТАМ –

Р1 
Pārklājumu struktūras izpēte 

10.  Rengena defraktometrs АDP-1 Fāzes rengenstruktūras analīze un 
spriegumu noteikšana augšējā slānī 

11.  Мikro cietības mērītājs PМТ - 3 Mikro cietības analīze 
12.  Galvaniskā iekarta Paliktņu un pārklājumu galvaniskā 

apstrāde 
13.  Аnalītiskie svari АDV-200М Pārklājumu pārbaude 
14.  Elektriskās krāsnis МP-2UМ, SŠOL Materiālu un pārklājumu ķīmiski – 

termiskā apstrāde; 
Pārklājumu karstumnoturības izpēte  

15.  Eksperimentālā iekārta ZDM Materiālu un izstrādājumu stiprības 
pārbaude 

16.  Мikro cietības mēri PMT-3 Mikrocietības noteikšana 
17.  Mikro cietības mērītājs PМТ-3М1 * Mikrocietības noteikšana, pārklājumu 

struktūras izpēte 
18.  Ultraskaņas defektoskops Krautkramer 

USM35S * 
Pārklājumu defektu novērtēšana 

19.  Strāvas – virpuļu defektoskops  
HOCKING Locator2 * 

Pārklājumu defektu novērtēšana 

20.  Spīduma mikroprocesora mērītājs 
PicoGloss MC * 

Pārklājuma virsmas spīduma mērīšana 

21.  Virsmas raupjuma mērītājs SurTest * Virsmas raupjuma noteikšana 
22.  Biezuma mērītājs MiniTest™ 600FN * Pārklājuma biezuma noteikšana 

magnētiskiem un nemagnētiskiem 
metāliem; pamatnes tipa automātiska 
noteikšana 

23.  Biezuma mērītājs Delta TT100 * Sieniņas biezuma noteikšana metālos, 
plastmasā, stiklā utt.; Korozijas parādību 
noteikšana caurumos sieniņas nepieejamā 
pusē 

24.  Biezuma mērītājs eXacto® * Pārklājuma biezuma noteikšana 
magnētiskiem un nemagnētiskiem 
metāliem; pamatnes tipa automātiska 
noteikšana 

25.  Galda hidrauliskā prese  Metāla pulveru presēšanai 
26.  Datori Pentium 4 3200, 1Mb 

cashe/800Mhz  (40 gab) * 
Konstrukciju elementu mehānisko 
parametru modelēšana un konstruēšana 
CAD/CAM/CAE  tehnoloģiju pamatā  

* Iekārtas iegādātas ERAF ”Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu pētniecības centru aprīkojuma un infrastruktūras 
atbalsta projekts” ietvaros. 

 
Programmas direktors, profesors                                                   A.Urbahs 
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14. pielikums  
 

 
Par mācību prakses organizēšanu. 

RTU Mācību prorektora E.Beķera 2002.g. 24.05. rīkojums nr.61. 
 

Saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembrī apstiprinātiem noteikumiem 
Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" un 2001.gada 20. 
martā apstiprinātiem noteikumiem Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartu" neatņemama profesionālo studiju programmu sastāvdaļa ir mācību prakse ārpus 
izglītības iestādes. 

Pamatojoties uz Dekānu padomes 11.04. un 25.04.2002.gada sēdes ieteikumiem nosaku šādu mācību 
prakses organizēšanas kārtību: 

 
1. Par mācību prakses plānošanu, metodisko nodrošināšanu un uzraudzību   atbild prakses vadītājs,  ko 

nozīmē par studiju programmas īstenošanu  atbildīgās struktūrvienības (turpmāk— Struktūrvienība) vadītājs. 
2. Mācību prakses vietas izvēlas studējošie vai iesaka prakses vadītājs, un tās tiek apstiprinātas  ar   

Struktūrvienības   vadītāja  rīkojumu.   Tiek  rekomendēts,   ka Struktūrvienība ar prakses vietu (uzņēmumu, 
organizāciju) slēdz divpusēju prakses līgumu jeb vienošanos, kurā atspoguļoti pušu pienākumi un atbildība 
(līguma rekomendējamo formu skat. pielikumā; var izmantot arī prakses vietas piedāvātu formu). 

3. Mācību praksi īsteno pamatojoties uz prakses programmu, kurā ietverti prakses vispārīgie, kā arī 
specifiskie, mērķi un uzdevumi, atskaitīšanās noteikumi par paveikto, kā arī prakses sasniegumu vērtēšanas 
kārtība. Prakses programmu izstrādā nozares studiju programmu komisija un to apstiprina Struktūrvienības 
vadītājs. 

4. Studējošo prakses individuālie uzdevumi tiek saskaņoti ar prakses vadītāju. 
5. Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar izziņu no prakses vietas par nostrādāto laiku un 

prakses laikā veikto darbu. Studējošā paveikto prakses mērķu un uzdevumu izpildē vērtē divdaļīgā 
vērtējuma skalā ("ieskaitīts" vai "neieskaitīts"). Vērtējumu izdara Struktūrvienības nozīmēta komisija, 
pamatojoties uz prakses vadītāja atsauksmi, kā arī uz prakses atskaites satura, noformējuma un aizstāvēšanas 
rezultātiem. 
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15. pielikums  

L Ī G U M S   
par prakses organizēšanu 

Rīgā 
200 . gada __.______________      Nr.______ 

 
Rīgas Tehniskās Universitātes Transportmašīnu Tehnoloģiju institūts (turpmāk tekstā RTU TTI), tās direktora 
profesora Aleksandra URBAHA personā, kurš rīkojas atbilstoši Universitātes Satversmei, no vienas puses, 
un______________________________________________(turpmāk  
                                                               (iestādes /uzņēmuma /organizācijas nosaukums) 
tekstā FIRMA), tās _________________________________________________personā, kurš rīkojas atbilstoši 
______________________, no otras puses, un __________________, personas kods: _____________ , Rīgas 
Tehniskās universitātes Transportmašīnu Tehnoloģijas institūta ___ kursa students/e, no trešās puses, turpmāk 
tekstā – Students, kopā sauktas – Puses, zinot savas rīcības juridisko nozīmi, noslēdz  līgumu par studiju prakses 
organizēšanu 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1.Puses vienojas par sadarbību specialitātes „Transporta sistēmu inženierija” Studenta praksi Firmā no 
2005.gada___.____________ līdz 200_.gada ___. ___________ 
 

2. LĪGUMA  PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
 
2.1. RTU TTI 
2.1.1. Garantē studenta teorētisko sagatavotību prakses programmas realizācijai.  
2.1.2. Nozīmē atbildīgo prakses organizatorisko jautājumu kārtošanai. 
2.1.3. Iepazīstina studentu ar prakses nolikumu. 
2.1.4. Apstiprina prakses programmas __________________________________________                          

                                                                                                 (inženierprojekta nosaukums) 

__________________________________________________________________vadītāju_________________
___________________________________, tālr.__________________ 

                                                (vārds, uzvārds, amats) 

2.1.5. Iepazīstina  FIRMU ar prakses atskaitē pamatotajiem secinājumiem un priekšlikumiem.   
 
2.2. FIRMA 

2.2.1. Nodrošina iespējami augstu prakses kvalitāti, nodrošinot nepieciešamos materiālus. 
2.2.2. Nodrošina Studentam darba vidi un apstākļus piemērotus prakses programmas apguvei. 
2.2.3. Norīko prakses vadītāju _________________________________________________  

                                                                                                            (vārds, uzvārds, amats) 

tālr.__________________, kurš seko prakses programmas izpildei un konsultē Studentu specifiskajos 
specialitātes jautājumos , Prakses pārskatā apstiprina veicamo uzdevumu izpildi. 

2.2.4. Informē RTU TTI par prakses norisi, studenta pārkāpumu vai nelaimes gadījumu, izsniedz 
Raksturojumu.   

2.2.5. Veic instruktāžu darba aizsardzībā un darba drošībā, iepazīstina ar FIRMAS iekšējās kārtības 
noteikumiem. 
 
2.3. STUDENTS 

2.3.1. Personīgi materiāli atbildīgs par viņa rīcībā nodotajām Firmas materiālajām vērtībām. 
2.3.2. Veic prakses programmā paredzētos uzdevumus konsultējoties ar prakses vadītājiem. 
2.3.3. Kārto Prakses dienasgrāmatu un Prakses atskaiti ko iesniedz atbilstoši Nolikuma prasībām, 
2.3.4. Ievēro darba drošības ,ugunsdrošības un iekšējas kartības noteikumus. 
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2.3.5. Tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai apkārtējo dzīvībai 
un veselībai par to ziņojot Firmai un TTI par prakses organizēšanu atbildīgajai personai. 

2.3.6. Ievēro LR likumus un konfidencionalitati par prakses organizāciju pret trešajām personām. 

3. PAPILDUS NOSACĪJUMI  
 

3.1. Neviena no līgumslēdzēju pusēm neatbild par zaudējumiem, kuri radušies nepārvaramu  [Force 
Majeure] apstākļu dēļ. 

3.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens atrodas TTI, otrs- Firmā, un trešais pie 
Studenta. 

3.3. Visi papildinājumu un izmaiņas tiek noformētas kā šī Līguma Pielikumi vai Papildinājumi, kurus 
paraksta visas trīs līgumslēdzējas puses un kuri ir Līguma neatņemamās sastāvdaļas. 
 
4. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

4.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar  Līgumu noteikumu izpildi, tiek risinātas līgumslēdzēju pušu 
savstarpējās sarunās un ja nepieciešams -  LR likumdošanas noteiktā kārtībā. 
 
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
 

5.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža  līdz 200_.gada __._____________.  
 
6. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
6.1. RTU TTI 

  Kaļķu iela, 1, LV-1658, Rīga PDP, Latvija. 
Reģ.Nr.3341000709, PVN maks.Nr. LV90000068977, 
Latvijas banka MFO 310101170,  Konta Nr 21501403010 
 
Direktors,  profesors                                    A.Urbahs                                          
           Z.v.                                                                                                                                    
6.2. FIRMA: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________ 
                
Vadītājs/direktors______________________________________________________  

   Z.v.                                                                                      (Vārds, uzvārds)   

 
6.3 STUDENTS 
_____________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds,  personas kods) 

Dzīvesvietas adrese _____________________________________________________________ 
Datums _______________________                 _______________________________________ 

(paraksts) 
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16. pielikums  

 
NOLIKUMS par eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās 

studijās 
RTU Senāta 2001.g. 17.12. sēdes lēmums 

 
1. Sakarā ar pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu sistēmu (Senāta lēmumi 29.01.2001., 

25.05.2001.), kā arī pāreju uz vienotām plūsmām, nedalot studējošos grupās pēc nodarbību valodas 
principa (Senāta lēmums 31.05.1999.), apstiprināt nolikuma “Par eksāmenu kārtošanu RTU 
bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās studijās” jaunu redakciju.  
 
Visi eksāmeni, kurus kārto RTU bakalaurantūras un profesionālo programmu studenti, notiek 
rakstiski, izņemot valodu eksāmenus. Maģistrantūrā rakstiski kārtojamo eksāmenu daļai jābūt 
vismaz pusei no studiju plānos paredzētā eksāmenu skaita. Lēmumu par konkrētā eksāmena mutisku 
kārtošanu pieņem attiecīgā programmas komisija, pamatojoties uz priekšmeta atbildīgā pasniedzēja 
argumentētu iesniegumu.  
Studenti visus eksāmenus kārto valsts valodā, izņemot tos, kuri studē maksas grupās ar citu 
apmācības valodu.  
Pamatstudiju 1.kursa studentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši krievu valodā, atļauts pirmajā sesijā 
kārtot eksāmenus krievu valodā. Vakara un neklātienes studenti var kārtot eksāmenus krievu valodā 
arī 1.kursa otrajā sesijā. 

2. Rakstiskie eksāmeni testu formā (t.i., jautājumiem seko vairākas formulētas atbildes, no kurām 
jāizvēlas pareizā) pamatā nav pieļaujami. Testi pieļaujami tikai kā pārbaudījuma papildus elements. 
Tie nedrīkst veidot eksāmena lielāko (pēc apjoma) un galveno (pēc satura) daļu. 

3. Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs, uzsākot nodarbības, iepazīstina studentus ar eksāmena 
kārtošanas procedūru un noteikumiem. Ja tie izraisa pretenzijas, studenti var griezties pie katedras 
vai profesora grupas vadītāja. 

4. Students ir tiesīgs kārtot eksāmenu, ja ir nokārtoti visi izpildāmie priekšnoteikumi (piemēram, 
praktiskie un laboratorijas darbi, studiju darbi, kolokviji utt.), viņš ir iekļauts eksāmenu uzskaites 
lapā, kuru parakstījusi attiecīgā pilnvarotā amatpersona, un var uzrādīt eksaminētājam semestra 
individuālo studiju plānu un personu apliecinošu dokumentu. 
Obligāti izpildāmos priekšnoteikumus definē atbildīgais pasniedzējs ar noteikumu, ka tie atbilst 
studiju plānam. Atbildīgajam pasniedzējam nav tiesību prasīt visu lekciju obligātu apmeklējumu kā 
priekšnoteikumu eksāmena kārtošanai. 

5. Atbildīgajam pasniedzējam  vismaz vienu nedēļu pirms sesijas jāsagatavo mācību priekšmeta 
programmas nodaļu, tēmu un apakštēmu uzskaitījumu. Šis materiāls sistemātiski (vismaz katru otro 
mācību gadu) jāpilnveido un jāatjauno. Priekšmeta programmai jābūt pieejamai studentiem. Viens 
programmas eksemplārs atrodas katedrā (profesora grupā). Rakstiskajā eksāmenā studentiem 
izsniedzamajā jautājumu komplektā jāietver visas mācību priekšmeta galvenās nodaļas. 

6. Saskaņā ar 2001.gada 25.jūnija RTU Senāta lēmumu studentu zināšanas tiek novērtētas ar 
diferencētu atzīmi pēc šādiem kritērijiem: 

“izcili” (10) – zināšanas pārsniedz priekšmeta programmas prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus 
pētījumus, problēmu dziļu izpratni; 

“teicami” (9) – pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 
“ļoti labi“ (8) – pilnīgi apgūta priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši dziļas 
izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 
“labi”  (7) – kopumā apgūtas zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī, taču konstatējama 
atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu 
risināšanā; 
“gandrīz labi” (6) – kopumā apgūta priekšmeta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu 
lielāku problēmu nepietiekoša izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu praktiskā lietošanā; 
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“viduvēji” (5) – visumā apgūta priekšmeta programma, lai gan konstatējama vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 
“gandrīz viduvēji“ (4) – visumā apgūta priekšmeta programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 
“vāji” (3) – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās situācijās; 
“ļoti vāji” (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā    daļa nav 
apgūta; 
“ļoti ļoti vāji” (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski zināšanu nav. 
7. Saskaņā ar Augstskolu likuma 54.panta 3.daļu Studentu parlamenta pārstāvjiem ir tiesības piedalīties 

eksāmena kārtošanā kā novērotājiem, iepriekš piesakoties pie eksaminētāja. 
8. Eksāmenā saņemto atzīmi pasniedzējs vienlaicīgi reģistrē divos dokumentos: studenta semestra 

individuālajā studiju plānā un eksāmenu uzskaites lapā. 
Ieraksts eksāmena uzskaites lapā jāizdara obligāti un neatkarīgi no saņemtās atzīmes. Studenta 
semestra individuālajā studiju plānā atzīmes obligāti ieraksta tikai tad, ja eksāmens ir nokārtots, t.i., 
no “izcili (10)” līdz “gandrīz viduvēji (4)”. Zemākas atzīmes studenta semestra individuālajā studiju 
plānā netiek ierakstītas. Pamatojoties uz eksāmenu lapā esošajiem ierakstiem, lietvedības 
struktūrvienība visas (ieskaitot pārlikšanas) atzīmes ievada sistēmas “Studijas” datu bāzē. Ar  
rakstiskā eksāmena rezultātiem studenti jāiepazīstina triju dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas, bet 
mutiskā eksāmena gadījumā – pārbaudījuma dienā. 
Studentam ir tiesības pieprasīt novērtējuma izskaidrošanu. Pasniedzējam ir tiesības pirms atzīmes 
izlikšanas pārrunās ar studentu precizēt rakstiskās atbildes saturu. 
Ja vērtējums iegūts pie komisijas, tad ierakstu semestra individuālajā studiju plānā izdara komisijas 
priekšsēdētājs, bet eksāmena uzskaites lapā uzrāda komisijas sastāvu un parakstās visi komisijas 
locekļi. 

9. Ja students saņēmis atzīmi, kas ir zemāka par “gandrīz viduvēji (4)”, stājas  
spēkā šādi noteikumi: 

9.1. Students, kurš saņēmis atzīmi “vāji (3)” vai “ļoti vāji (2)”, patur tiesības atkārtoti kārtot 
priekšmetu sesijas laikā. 
9.2. Ja students saņēmis atzīmi “ļoti ļoti vāji (1)”, viņam ir jāsedz eksāmena atkārtotas kārtošanas 
izdevumi un viņam ir tiesības eksāmenu pārlikt pēc sesijas tās papildlaikā (10 kalendāra dienas pēc 
sesijas, 1.kursa pamatstudiju studentiem pēc pavasara sesijas – līdz 10.septembrim. 
9.3. Ja students neattaisnotu iemeslu dēļ nav kārtojis eksāmenu sesijas laikā, tam jāsedz atkārtotas 
eksāmenu kārtošanas izdevumi.   

10. Students var kārtot eksāmenu vienā priekšmetā 3 reizes, turklāt noteikti rakstiski, sākot ar otro reizi, 
bet trešo reizi pie komisijas. Lai piedalītos eksāmenā pie komisijas, studenti raksta iesniegumu un 
pierakstās katedrā vai profesora grupā, kurā lasa šo priekšmetu. Eksāmena kārtotājam vienas darba 
dienas laikā pēc eksāmena atzīmes pasludināšanas ir tiesības griezties pie katedras (profesora 
grupas) vadības ar iebildumiem par eksāmena rezultātiem vai norisi; viņam ir arī tiesības griezties ar 
lūgumu sasaukt komisiju pēc pirmās atzīmes saņemšanas. 

11. Eksaminācijas komisijas sastāvu, kurā ietilpst vismaz trīs pasniedzēji, apstiprina ar katedras 
(profesora grupas) vadītāja rīkojumu vismaz 3 darba dienas pirms noteiktā eksāmena datuma. 
Rīkojumā norāda pie komisijas kārtojamā studiju priekšmeta nosaukumu, eksāmena datumu, laiku 
un auditoriju, kurā tas notiks. Turklāt rīkojums ietver informāciju par komisijas priekšsēdētāju un 
studentiem, kuri tiek uzaicināti uz konkrēto komisijas sēdi eksāmena kārtošanai. Priekšmeta 
pasniedzējs, pie kura saņemts negatīvs vērtējums, drīkst strādāt komisijā, bet nedrīkst būt tās 
priekšsēdētājs. Rīkojumam jābūt studentiem pieejamam vismaz 3 darba dienas pirms izsludinātā 
eksāmena datuma. Norīkojumu uz eksāmenu pie komisijas students saņem savā lietvedības 
struktūrvienībā. 

12. Katedrām un profesora grupām katrā pasniedzamā priekšmetā jānodrošina, lai studenti varētu 
vismaz vienu reizi papildus kārtot eksāmenus sesijas laikā, sesijas papildlaikā un nākošā semestrī, 
nosakot konkrētus datumus un paredzot arī nepieciešamās konsultāciju nodarbības. Ja students 
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neattaisnotu iemeslu dēļ nav ieradies uz papildus eksāmenu, tam jāsedz atkārtotas eksāmena 
kārtošanas izdevumi. 

13. Studentiem un RTU absolventiem ir tiesības (ja nokārtoti visi sesijas eksāmeni un ieskaites) uzlabot 
savas sekmības rādītājus, par maksu pārliekot studiju programmā ietverto priekšmetu eksāmenus. 
Iniciatīva par eksāmenu pārlikšanu var nākt tikai no studenta vai RTU absolventa. 

14. Lai pārliktu eksāmenu(s), tā pieprasītājs griežas pie institūta (fakultātes), kuru absolvējis vai kurā 
studē, vadītāja ar iesniegumu, uzrādot priekšmeta nosaukumu un kredītpunktu skaitu atbilstoši 
diploma pielikumam (absolventiem) vai semestra individuālajam studiju plānam (studentiem). Šo 
institūtā (fakultātē) akceptēto iesniegumu izskata tās katedras (profesora grupas) vadītājs, kurā 
priekšmets tiek pasniegts, un savā rezolūcijā norāda eksāmena pārlikšanas termiņu un atbildīgā 
pasniedzēja uzvārdu, kurš to pieņems. Šī rezolūcija kopā ar eksāmena apmaksas kvīti ir pamats, lai 
lietvedības struktūrvienība izsniegtu iesniedzējam norīkojumu uz eksāmena pārlikšanu. 

15. Katrā priekšmetā, kurā iepriekš students uzrādījis pietiekamas zināšanas, eksāmenu var pārlikt tikai 
vienu reizi. Ja students saņēmis atļauju eksāmena pārlikšanai, iepriekšējā atzīme tiek anulēta. Līdz ar 
to pārlikšanas atzīme, ja tā ir intervālā no “izcili (10)” līdz “gandrīz viduvēji (4)”, ir galīgā. Ja, 
eksāmenu pārliekot, students saņem atzīmi, kas ir zemāka par “gandrīz viduvēji (4)”, viņš kļūst 
nesekmīgs un uz viņu attiecas šī nolikuma 9.un 10.punkta prasības.  
Eksāmena rezultāts tiek ierakstīts studenta eksāmena pārlikšanas norīkojumā un individuālajā 
studenta kartē kā papildus ieraksts, bet studenta iesniegums ar vīzām un norīkojums uz eksāmenu ar 
pasniedzēja ierakstu glabājas studenta personiskajā lietā. RTU absolventa eksāmena(u) pārlikšanas 
rezultāts(i) tiek ierakstīts(i) sertifikātā, kurš tiek izsniegts absolventam, bet norīkojums un sertifikāta 
kopija tiek nodots arhīvā un glabājas absolventa personiskajā lietā. Nekādi labojumi diplomā un tā 
pielikumā netiek darīti, bet RTU respektē minēto atzīmi kā līdzvērtīgu diploma pielikumā 
uzrādītajai. 

16. Rakstiskās atbildes uz eksāmena jautājumiem glabājas struktūrvienībā, kura pasniedz priekšmetu, 
līdz nākošajai sesijai. 

17. Pārlikšanas eksāmenu kārtošanas, kā arī sertifikāta izgatavošanas izdevumus sedz studenti vai RTU 
absolventi. 

18. Maksas lielumu par eksāmenu atkārtotu kārtošanu (p.9.2.,9.3.,12.) eksāmenu pārlikšanu un 
sertifikāta izgatavošanu nosaka RTU Senāts.  

 
Nolikums stājas spēkā ar 2001./2002. akadēmiskā gada ziemas sesiju studiju priekšmetiem, kas paredzēti 
studentu individuālajos plānos, sākot ar 2001./2002. akadēmisko gadu. 
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Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu sistēmu 
RTU Senāta 2001.g. 29. 01. sēdes lēmums 

                                            
Lai nodrošinātu iekļaušanos Latvijā vienotā studiju rezultātu vērtējumu sistēmā, kas noteikta ar LR 

Izglītības un zinātnes ministrijas 1998. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr.208 un kura ietverta LR Ministru 
kabineta “Noteikumos par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, Senāts nolemj: 
Ar 2001./2002. mācību gadu RTU pāriet uz vienotu studiju rezultātu (zināšanu,prasmju un iemaņu) 

vērtēšanas 10 – ballu skalu: 
10 – izcili, 
  9 – teicami, 
  8 – ļoti labi, 
  7 – labi, 
  6 – gandrīz labi, 
  5 – viduvēji, 
  4 – gandrīz viduvēji (zemākā sekmīgā atzīme), 
  3 – vāji, 
  2 – ļoti vāji, 
  1 – ļoti, ļoti vāji. 

  Atcelt RTU Senāta 1994. gada 28. novembra lēmumu “Studentu zināšanu novērtēšanas kritēriji” un 
1995. gada 24. aprīļa lēmumu “Par vienotu atzīmju pārrēķina sistēmu”. 

  Studiju daļai un Studentu parlamentam  līdz 2001. gada 30. jūnijam sagatavot nepieciešamo 
dokumentu projektus šādas pārejas realizēšanai. 
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17. pielikums  

Aptaujas anketa 

Nolūkā pilnveidot „Transporta sistēmu inženierijas” studiju programmu un studiju 

organizatoriskos pasākumus lūdzam atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. 

1. Kas noteica izvēli apgūt šo specialitāti(vērtē: 1-nemaz, 2-daļēji, 3-galvenokārt) 
a) interese paplašināt redzesloku…………………………………………….. 
 b) iespēja iesaistīties zinātniskajā izpētē………………………………………… 
c) nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju darbā……………………………………….. 
d) pēc autoritātes ieteikuma…………………………………………………….. 
e)citi iemesli(kādi)…………………………………………………………………… 
2. Cik lielā mērā izvēlētā programma atbilst tam , ko sagaidīji?  

 a) pilnībā …………………………………………………………………………….. 
 b) daļēji, jo…………………………………………………………………………….. 
 c) esmu vīlies (vīlusies), jo……………………………………………………………. 
3. Studiju priekšmetu saturu vērtēju kā: 3-teicami, 2-apmierinoši, 1-vāji, (novērtēt katru ar piebildi 

priekšmetā, kuru esi apguvis/usi  )  

a) Transporta procesu optimizācijas metodes…….., jo……………………………… 
b) Nesagraujošās kontroles metodes………,jo……………………………………… 
c) Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optim., proj. un izmēģ…..,jo 
d) Skaitliskās metodes datoriem ………, jo…………………………………………… 
e) Transporta sistēmu funkcionēšana …….., jo……………………………………… 
f) specializējošais priekšmets2. sem` ……………………….,jo …………………………… 
g) Loģistika un transporta sistēmas ……….., jo…………………………………….. 
h) Vadības datorizētās sistēmas transportā…….,Jo…………………………………. 
i) Transporta tehniskās apkopes procesu vadība…..,jo……………………………… 
j) Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas….,jo………………………… 
k) Cauruļvadu transports......., jo……………………………………………………… 
l) Transportmašīnu uzbūve……..,jo…………………………………………………. 
m) specializējošais priekšmets1. sem …………………,jo………………………………….. 
4. Jūsu ieteikums studiju programmas pilnveidei………………………………………………… 
 5. Atzīmējiet  pasniedzēju kompetences un metodiskās darbības vērtējumu(3;2;1, jo..) 
 a) ) A.Andronovs  
 b) J.Boldirevs 
c) V.Feofanovs/ 
d) M. Fiošins 
e U.Grāvītis 
f ). A Kobcevs  
g) D. Santalova  
h)   A.Urbahs 
i) V.Ušakovs 
6. Jūsu vērtējums par studiju organizāciju un  ieteikumi ………………………………………… 
 
 Paldies par sadarbību!  
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18. pielikums  
 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” priekšmetu anotācijas 
 

1.     Autotransports 
 Liberts Gundars 
 4 KP 

 Likumi autotransportā. 
 Starptautiskie līgumi. 
 Ministru kabineta noteikumi, Satiksmes ministrijas noteikumi, instrukcijas u.c. 
 normatīvie akti. 
 Pieeja tirgum, autopārvadājumu tehniskie aspekti. 
 Kravu un pasažieru pārvadājumi. 
 Transportlīdzekļi. 
 Kravu veidi, plūsmas, kravu darba organizācija. 
 Pasažieru transporta tīkli, koordinācija. 
 Tehniski - ekonomiskie rādītāji. 
 Autopārvadājumu plānošanas metodes. 

 2. Aviācijas transports 
 Kleinhofs Mārtiņš 
 4 KP 

 Aviācijas transporta sistēmas. 
 Lidošanas principi. 
 Konstrukciju klasifikācija. 
 Aerodinamikas pamati. 
 Lidaparātu uzbūves pamatprincipi. 
 Aviācijas dzinēju attīstība, konstrukciju klasifikācija un uzbūve. 
 Avionikas sistēmu pamati. 
 Aviācijas likumdošana. 
 Aviācijas transporta ekspluatācijas organizēšana un nodrošināšana. 
 Atbildība par aviācijas pārvadājumu drošību. 
 Mūsdienu gaisa transports. 
 Latvija pasaules aviācijas sistēmā. 
 Aviolīniju menedžmenta programma. 
 Lidojumu plānošana. 
 Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas vadīšana. 
 Aviācijas komerciālā vadīšana. 
 Gaisa pārvadājumu vadīšana. 
 Pasažieru un kravu plūsmas aprēķins. 
 Aviācijas transporta attīstība pasaulē. 
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 3. Cauruļvadu transports 
 Urbahs Aleksandrs 
 4 KP, 3. sem 

 Latvijas cauruļvadu transporta infrastruktūra. 
 Naftas, naftas produktu un gāzes vadu tehniskie dati. 
 Cauruļvadu transporta termināli. 
 Tehniskie - ekonomiskie pamatrādītāji. 
 Naftas eksporta perspektīvas. 
 Augsta spiediena cauruļvadi un rezervuāri. 
 Konstrukciju vispārējais raksturojums. 
 Pamatelementu aprēķins. 
 Materiāli. 
 Izgatavošanas un montāžas īpatnības. 
 Speciālais aprīkojums. 
 Naftas un gāzes vadu pārbaude, ekspluatācija un remonts. 
 Cauruļvadu transporta ekoloģiskie aspekti. 
 Ierīču funkcionēšanas modeļu izstrādāšana kravu transportēšanas uzdevumos. 
 Cauruļvadu transporta funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija. 

 4. Datorizēta projektēšana transportmašīnbūvē 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 2. sem 

 CAD/CAE/CAM kā izstrādājumu konstruēšanas vienota sistēma, rasējumuradīšanas un  
 vadības programmu izstrāde darbgaldiem ar CPV. Divu dimensiju grafika, skiču  
 projektēšana, karkasa un virsmu modelēšana transportmašīnbūves rasējumu veidošana. 
 trīs dimensiju parametriskā konstruēšana, transportmašīnu mezglu un montāžas elementu  
 projektēšanas īpatnības. 
 vadība programmu izstrādāšana darbgaldiem ar automātiskās vadībasprogrammām.. 

 5. Detaļu ilgizturības palielināšana ar plastisko deformāciju 
 Boldirevs Jurijs 
 2 KP, 2. sem 

 Detaļu ilgizturības palielināšanas metožu klasifikācija. 
 Detaļu virsmas kvalitāte. 
 Detaļu nostiprināšanas ar metāla virsmas plastisko deformēšanu procesa fizikālā būtība. 
 Detaļu virsmas vibrospodrināšana un skrošapstrāde. 
 Detaļu virsmu apvelšana ar rullīšiem un lodītēm. 
 Detaļu virsmu nostiprināšana ar rotējošiem stiprinātājiem un kaldināšanu. 
 Urbumu virsmu nostiprināšana ar kalibrēšanu. 
 Nostiprināšanas metožu izvēle atkarībā no detaļu virsmu formas un izmēra, kā arī detaļu  
 materiālu mehāniskajām īpašībām. 
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 6. Dzelzceļa transports 
 Balckars Pēteris 
 4 KP 

 Vispārīgie dzelzceļa uzbūves un ekspluatācijas pamati. 
 Iekārtas un tehniskie līdzekļi: sliežu ceļš, ritošais sastāvs, telemehānikas un sakaru sistēmas. 
 Sadales punkti. 
 Vagonplūsmu organizācija. 
 Vilcienu formēšanas plāns un kustības grafiks, sastādīšanas metodika. 
 Dzelzceļa līniju caurlaides un caurvedes spējas, to aprēķini un palielināšanas iespējas. 
 Ekspluatācijas darba rādītāji, tehniskās normas, operatīvā vadība un analīze. 
 Masveida un atsevišķu kravu pārvadājumu tehnoloģija. 
 Kravu pārvadājumu organizācija tiešā jauktā satiksmē. 
 Kravas un komercdarba tehnoloģiskais process stacijās. 
 Transporta līdzekļu daudzuma noteikšana. 
 Stacijas darba grafiks un diennakts plāns. 

 7. Inženieruzdevumu risināšanas datormetodes 
 Andronovs Aleksandrs 
 4 KP, 1. sem 

 Skaitļošanas metožu pielietošanas vadības uzdevumos. 
 Algoritma jēdziens. 
 Tuvinātie un precīzie algoritmi. 
 Skaitļošanas kļūdas. 
 Nelineāro vienādojumu un sistēmu iterācijas metodes. 
 Paketes Mathcad ielietošana iterācijas metožu realizācijā. 
 Ņūtona un Langranža polinomu izmantošana interpolēšanā. 
 Jēdziens par skaitlisko diferencēšanu. 
 Skaitliskās integrēšanas algoritmi. 
 Skaitļošanas metodes vienkāršo diferenciālo vienādojumu risināšanā. 
 Jēdziens par robežuzdevumu risināšanas metodēm. 
 Pakešu Mathcad un Mathlab ielietošana diferenciālo vienādojumu risināšana 

 8. Jūras transports 
 Liberts Gundars 
 3 KP 

 Jūras transporta struktūra, tirgus. 
 Finanses, ekonomiskie principi, kuģu kompānijas. 
 Apjomkravas, vispārējās kravas. 
 Jūrniecību regulējošā likumdošana. 
 Kuģu būve. 
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 9. Konstruēšanas teorija 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 2. sem 

 Mašīnu konstruēšanas principi un metodes. 
 Mašīnu funkcionēšanas modeļu izstrādāšana kravu transportēšanas uzdevumos. 
 Mašīnu mehānismu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija. 
 Mašīnu elementu un mezglu 3-D parametriskā modelēšana. 
 Tehnisko objektu izturības un deformēšanas raksturojumu novērtēšana. 
 Integrētā daudzlīmeņu pieeja projektēšanai. 
 Mašīnu konstrukciju aprēķina automatizācija. 
 Mašīnu kustīgo mehānismu dinamisko raksturojumu datoranalīze. 

 10. Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 2. sem 

 Transporta uzdēvumi. 
 Progresīvās iekraušanas tehnoloģijas transportā. 
 Kravu celšanas un transportēšanas ierīču klasifikācija. 
 Tehniskais unekspluatācijas rādītāji. 
 Transporta iekraušanas uekārtas. 
 Celtni. 
 Krāvēji. 
 Roboti un manipulatori. 
 Konstrukciju vispārējais raksturojums. 
 Pamatelementu aprēķins. 
 Materiāli. 
 I zgatavošanas un montāžas īpatnības. 
 Speciālais aprīkoums. 
 Specifisku elementu aprēķini. 
 Izziņas dati par standartizētiem elementiem un agregātiem. 
 Kravu celšanas un transporta līdzekļu izmantošanas efektivitāte. 

 11. Kravu uzglābšanas un apkalpošanas sistēmas 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 3. sem 

 Transporta-ekspedīcijas preču sadalīšanas nodrošinājuma problēmas. 
 Preču priegādes sistēmas junimodālā, intermodālā, terminālu sistēmas. 
 Multimodālo sistēmu attīstības plānošana. 
 Preču sadales vadības sistēmas:JIT,SDP,DRP,DRP II,LRP,QRM. 
 Kravu pārvietošanas tehnoloģijanoliktavās. 
 Kravu pārvietošanas tehnoloģiju mehanizācija un automatiz. 
 Kravu pavaddokumentu sastādīšana. 
 Kravu sadales kanāla izvēle,transporttēšanas veida izvēle, transportlīdzekļu izvēle. 
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 12. Kvalitātes sistēmu metodoloģija 
 Martinovs Jurijs 
 2 KP, 3. sem 

 Kvalitātes definīcija. 
 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modeļi un to elementi. 
 Kvalitātes nodrošināšanas vadība. 
 Kvalitātes sistēmas veida izvēle. 
 Drošuma nodrošināšanas sistēma. 
 Kvalitātes sistēma projektēšanā, īstenošanā, izgatavošanā, montāžā, apkalpošanā. 
 Kvalitātes sistēma noslēguma izmēģinājumos un pārbaudēs. 
 Mēriekārtu metroloģiskā apliecinājuma sistēma. 

 13. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā 
 Boldirevs Jurijs 
 2 KP, 3. sem 

 Lāzera apstrādes veidi. 
 Cietķermeņu un gāzu lāzeru darbības princips un to uzbūve. 
 Lāzera tehnoloģiskās iekārtas. 
 Maza biezuma detaļu lāzera metināšana. 
 Detaļu lāzera metināšana ar metālu dziļu izkausēšanu. 
 Sakausējumu un metālu lāzera griešana. 
 Detaļu lāzera rūdīšana to ražošanā un remontā. 
 Detaļu atjaunošana ar lāzera uzkausēšanu. 
 Detaļu uzsmidzināto pārklājumu lāzera apkausēšana. 
 
 14. Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi transportā 
 Andronovs Aleksandrs 
 4 KP, 1. sem 

 Lēmumu pieņemšanas uzdevumu klasifikācija. 
 Spēļu teorijas pamatjēdzieni un rezultāti. 
 Spēļu teorijas pamatteorēma. 
 Spēļu uzdevumu nostādne par braukšanas bliešu izmaksu. 
 Vadāmas Markova ķēdes un procesi. 
 Optimālas vadības algoritmi un to parametru atrašana. 
 Transporta optimālās tehniskas apkalpošanas uzdevumi. 
 Statistisko lēmumu teorija. 
 Baijesa metode. 
 Pielietošanas piemēri transportā. 
  
 Spēļu teorijas pamatjēdzieni un rezultāti. 
 Spēļu teorijas pamatteorēma. 
 Spēļu uzdevumu nostādne par braukšanas bliešu izmaksu. 
 Vadāmas Markova ķēdes un procesi. 
 Optimālas vadības algoritmi un to parametru atrašana. 
 Transporta optimālās tehniskas apkalpošanas uzdevumi. 
 Statistisko lēmumu teorija. 
 Baijesa metode. 
 Pielietošanas piemēri transportā. 
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 15. Loģistika un transporta sistēmas 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 2. sem 

 Transporta nozares struktūra. 
 Virszemes transporta sistēmas. 
 Jūras un gaisa transporta sistēmas. 
 Apkalpošana un ekspluatacijas īpatnības. 
 Transporta operācijas un pamatfunkcijas. 
 Loģistikas transporta aspekts. 
 Transporta sistēmu darbības imitācijas modeļi. 
 Apkalpošanas kanāli un fāzes, caurlaides spēja, ienākošo plūsmu intensitātes aprēķins un  
 apkalpošanas laiks. 
 Pasažieru un kravu plūsmu analīze un prognozēšana. 
 
 16. Loģistiskās sistēmas transportā 
 Urbahs Aleksandrs 
 2 KP, 3. sem 

 Loģistikas organizācijas pamatkoncepcijas un transporta sistēmu tehnoloģisko procesu  
 plānošana. 
 Loģistikas sistēmu optimizācijas teorētiskais pamatojums. 
 Lokālo transporta sistēmu funkcionēšana. 
 Makroloģistikas sistēmu funkcionēšana. 
 Transporta loģistikas funkcionēšanas procesu modelēšana. 
 Iekraušanas - izkaušanas un noliktavas operāciju optimizācija transporta loģistikas  
 kompleksa apakšsistēmās. 
 Konteineru terminālu funkcionēšanas optimizācija. 

 17. Maģistra darbs 
 Urbahs Aleksandrs 
 20 KP, 3. sem, 4. sem 

 realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, automobīļu,  
 jūras, aviācijas un cauruļvadu) to optimālā kombinācijā. 
 Maģistra darba mērķis ir pieredzes gūšana transporta sistēmu un to elementu analīzē,  
 modelēšanā un optimizācijā loģistiskā, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. 
  
 Darba galvenajam mērķim un uzdevumam jābūt orientētam uz inovatīvu metožu un  
 tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu transporta sistēmās. 
 Darbam jāietver tehniskie, tehnoloģiskie, loģistisko un organizatorisko risinājumu obligātie  
 elementi transporta sistēmu inženierijas jomā (transporta līdzekļu struktūras optimizācija;  
 terminālu un transporta mezglu apkalpošanas sistēmas modelēšana un optimizācija u. 
 c.). 
 Nepieciešamās darba sastāvdaļas ir izstrādātas transporta darbības optimizācijas  
 matemātiskie modeļi, skaitļošanas metodes, algoritmi un tehnoloģijas. 
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18.      Mašīnu projektēšana un konstruēšana AutoCad vidē 
 Urbahs Aleksandrs 
 4 KP, 3. sem 

 Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas AutoCAD funkcionēšanas pamati. 
  
 2D modelēšanas metodika. 
 3D modelēšanas metodikas (karkasa, ķermeņa, virsmu, hibrīdas konstrukciju). 
 Kopsalikumu modeļu veidošana. 
 Rasējumu un citas nepieciešamās konstruktoru dokumentācijas veidošana. 
 Informācijas konvertēšana mijiedarbībai ar citām CAD/CAM sistēmām. 
 Inženiertehnisko aprēķinu pamati (CAE). 
 Galīgo elementu metodes principu izmantošana inženieru aprēķinos. 
 Datorizētās simulēšanas praktiskā pielietošana. 
 
 19. Multimodālie un intermodālie pārvadājumi 
 Urbahs Aleksandrs 
 4 KP, 4. sem 

 Multimodālo un intermodālo pārvadājumu progresīvas transporta tehnoloģiskas sistēmas un 
  tehnoloģijas. 
 Vienotas starptautiskās transporta infrastruktūras izveidošana. 
 Palielinātās kravas vienības: konteineri, treileri, automobiļu noņemamās virsbūves,  
 platformas un lihteri. 
 Kravu transporta raksturojums un konsolidācijas īpatnības. 
 Kravu pārkraušanas tehnoloģisko procesu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi. 
 Transporta sistēmu termināli. 
 Teorētiskie modeļi un metodes multimodālo un intermodālo pārvadājumu loģistisko  
 uzdevumu risināšanai. 
 Transporta sistēmu un terminālu darbības optimizācija. 

 20. Nesagraujošas kontroles metodes 
 Boldirevs Jurijs 
 2 KP, 1. sem 

 Nesagraujošās kontroles metožu tehniskie raksturojumi un pielietošanas nozares transporta  
 līdzekļu ekspluatācijā un remontā. 
 Detaļu bojājumu un defektu veidi. 
 Kapilārās kontroles metožu būtība. 
 Kapilārās kontroles metožu veidi: krasu un luminescentā metodes. 
 Magnētiskās pulvera kontrole: būtība, detaļu magnētizēšanas un atmagnētizēšanas metodes,  
 magnētiskās suspensijas, tehnoloģiskās operācijas. 
 Akustiskās nesagraujošās kontroles metodes: ultraskaņas un impedances metodes. 
 Virpuļstrāvu nesagraujošā kontrole. 
 Rentgenogrāfiskā nesagraujošā kontrole. 
 Nesagraujošās kontroles metožu izvēle. 
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 21. Pedagoģija 
 Gudzuka Sandra 
 2 KP, 1. sem 

 Pedagoģija kā zinātne,tās struktūra. 
 Pedagoģijas pamatjēdzieni. 
 Audzināšana. 
 Mācības, mācību likumsakarības un principi. 
 Izziņas darbība mācībās. 
 Mācību metodes. 
 Vērtēšana, tās formas. 
 Mūžizglītības aspekti pedagoģijā. 
 
 22. Prakse maģistriem 
 Urbahs Aleksandrs 
 6 KP, 3. sem 

 Prakse ir veltīta konkrētām visprogresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar tā dēvēto  
 multimodālo un intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta  
 veidu izmantošanu (dzelzceļa, automobīļu, jūras, aviācijas un cauruļvadu) to optimālā  
 kombinācijā. 
 Prakses mērķis ir pieredzes iegūšana transporta sistēmu un to elementu analīzē, modelēšanā  
 un optimizācijā loģistiskā, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. 
 Prakses galvenajam mērķim un uzdevumam jābūt orientētam uz inovatīvu metožu un  
 tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu transporta sistēmās. 
 Praksei jāietver tehniskie, tehnoloģiskie, loģistisko un organizatorisko risinājumu obligātie  
 elementi transporta sistēmu inženierijas jomā (transporta līdzekļu struktūras optimizācija;  
 terminālu un transporta mezglu apkalpošanas sistēmas modelēšana un optimizācija u. 
 c.). 
 Prakses uzdevumiem un saturam pilnībā jāatbilst profesijas standarta PS0253 "Transporta  
 sistēmu inženieris" izvirzītajām prasībām. 
 
23. Prezentācijas prasme 
 Augstkalns Uldis 
 2 KP, 1. sem 

 Prezentācijas jēdziens. 
 Delegāciju sagaidīšana un pieņemšana. 
 Lietišķās sarunas. 
 Pieņemšanas. 
 Vizītkartes. 
 Telefona sarunas. 
 Lietišķā sarakste. 
 Apģērbs. 
 Galda servēšana. 
 Reklāma. 
 Simbolika. 
 Prezentācijas īpatnības dažādās valstīs. 

 24. Psiholoģija 
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 Gudzuka Sandra 
 2 KP, 1. sem 

 Psiholoģijas pamatjēdzieni. 
 Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. 
 Izpētes metodes. 
 Psihiskie procesi. 
 Cilvēku uzvedība. 
 Personība. 
 Pedagoģiskā saskarsme. 
 
 25. Saskarsmes psiholoģija 
 Gudzuka Sandra 
 2 KP, 1. sem 

 Saskarsmes pamatfunkcijas,process,elementi. 
 Kontaktu veidi. 
 Saskarsmes situācija. 
 Verbālā un neverbālā saskarsme. 
 Pedagoģiskā saskarsme. 

 26. Statistisko datu datorapstrādes metodes 
 Andronovs Aleksandrs 
 4 KP, 2. sem 

 Eksperimentālo datu pārstāvēšanas viedi. 

 27. Transporta apdrošināšana 
 Urbahs Aleksandrs 
 2 KP, 2. sem 

 Transporta apdrošināšanas mērķi un uzdevumi. 
 Transporta apdrošināšanas definīcijas. 
 Transporta operāciju riski un to identifikācija. 
 Risku novērtēšanas analīze un metodoloģija. 
 Transporta risku novērtēšana saskaņā ar INCOTERMS 2000 noteikumiem. 
 Risku vadības stratēģija un procedūra. 
 Apdrošināšanas pamatprincipi. 
 Apdrošināšanas valstiskā regulēšana. 
 ES apdrošināšanas likumdošanas pamatnolikumi. 
 Transporta apdrošināšanas pamatveidi. 
 Kravu apdrošināšana. 
 Transporta līdzekļu apdrošināšana. 
 Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 
 Pasažieru un transporta darbinieku personālsastāva apdrošināšana. 
 Īpaši bīstamu kravu un transporta uzņēmumu īpašuma apdrošināšana. 
 Jūras, dzelzceļa, gaisa un autotransporta apdrošināšanas īpatnības. 
 Zaudējuma apmēra noteikšanas un apdrošināšanas kompensācijas izmaksas kārtība transportā. 
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 28. Transporta līdzekļu ražošanas tehnoloģija 
 Makarovs Valerijs 
 3 KP, 3. sem 

 Transporta līdzekļu detaļu dotās precizitātes un tehnoloģiskuma nodrošināšanas principi to  
 izgatavošanā. 
 Detaļu izmēru kļūdu tipi un cēloņi mehāniskajā apstrādē. 
 Detaļu sagatavju bāzēšanas principi mehāniskajā apstrādē. 
 Detaļu mehāniskās apstrādes optimālo tehnoloģisko procesu shēmas. 
 Tehnoloģiskie izmēri un pielaides. 
 Transporta līdzekļu tipveida detaļu (korpusu, vārpstu, zobratu, sviru) izgatavošanas  
 tehnoloģija. 
 Salikšanas precizitāte un tās metodes. 
 Transporta līdzekļu mezglu un vispārīgā salikšana. 

 29. Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas 
 Boldirevs Jurijs 
 3 KP, 2. sem 

 Transporta līdzekļu remonta veidi un sistēmas. 

 30. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģisko procesa mehanizācija 
 Martinovs Jurijs 
 4 KP, 1. sem 

 Mehanizētās ražošanas būtība. 
 Izstrādājumu, agregātu un detaļu mazgāšanas un tīrīšanas procesu mehanizācija. 
 Celtņu un transporta iekārtas. 
 Demontāžas un montāžas iekārtas. 
 Instrumenti un ierīces, kas tiek izmantotas demontāžas un montāžas darbos. 
 Bojātu detaļu atjaunošanas galvenie tehnoloģiskie procesi. 
 Remonta iekārtas. 
 Agregātu un izstrādājumu pēcremonta pārbaude. 
 Sagatavošana krāsošanai. 
 Ražojumu krāsošana un žāvēšana . 

 31. Transporta pieprasījuma modelēšana 
 Urbahs Aleksandrs 
 4 KP, 1. sem 

 Transporta apkalpošanas situāciju modelēšana. 
 Transporta termināla apkalpošanas sistēmas modelēšana un optimizācija. 
 Sūtījumu formēšanas procesu modelēšana transporta termināla apstākļos. 
 Transporta līdzekļu apkalpošanas sistēmas modelēšana. 
 Kravu plūsmu optimizācijas rādītāji. 
 Mehanizācijas līdzekļu darbības optimizācija. 
 Kravu piegādes sistēmu kvalitātes novērtējums ar nenoteikto kopu teorijas palīdzību. 
 Kravu piegādes sistēmas uzdevuma daudzkritēriju risinājums. 
 Kravu piegādes sistēmu sintēzes modulārais princips. 
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 32. Transporta plūsmu teorija 
 Fiošina Jeļena 
 3 KP, 2. sem 

 Paketes VISUM/VISSIM īss apraksts un nepieciešamas iemaņas. 
 Transporta plūsmu pamatjēdzieni un pamatdefinīcijas. 
 Grafu teorijas modeļu pielietošana transporta plūsmas analīzei un vadībai. 
 Tīklu plūsmu modeļi un vadība. 
 Transporta plūsmu statistisko datu apstrāde. 
 Transporta plūsmas analīze un prognozēšana. 
 Transporta plūsmu funkcionēšanas stohastisko procesu apraksts. 
 Transporta plūsmu uzvedība krustojumos. 
 Rindošanas modeļu apraksts. 
 Transporta sistēmu imitācijas modelēšana un vizuālizacija. 

 33. Transporta procesu datormodelēšana (speckurss) 
 Andronovs Aleksandrs 
 3 KP, 3. sem 

 Transporta procesu modelēšana uzdevumu klases: pasažieru un kravuplūsmu formēšana,  
 pasažieru plūsmu maršrutizācija, transporta līdzekļuizmantošana, satiksmes saraksta  
 ievērošana, satiskmes dienestuoperatīva vadīšana, transporta satiksmes drošuma un  
 regularitātesievērošana utt. 
 Transporta procesu determinēta modelēšana ar Petritīklu, gragu teorijas un tīklu plānošanas  
 palīdzību. 
 Statistiskāmodelēšana. 
 Datoru programmu pakešu izmantošana. 
 Modelēšanas piemerino dažādiem transporta veidiem. 

 34. Transporta procesu optimizācijas metodes (speckurss) 
 Andronovs Aleksandrs 
 4 KP, 1. sem 

 Optimizācijas metožu klasifikācija transporta uzdevumiem. 
 Lineārās programmēšanas uzdevumi. 
 Lineārās programmēšanas uzdevumi. 
 Simpleksametodes algebra. 
 Modificēta simpleksa metode. 
 Dualitāte. 
 Risināšanujutīguma analīze. 
 Integrās programmēšanas uzdevumi. 
 Atzarojumu unrobežu metode. 
 Transporta uzdevumi un to risināšanas algoritmi. 
 Dinamiskā programmēšana. Diferencējamas funkcijas daudzargimentu optimizācija. 
 Pielietošana transporta uzdevumu risinašanas optimizācijai. 
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 35. Transporta sistēmu funkcionēšana 
 Urbahs Aleksandrs 
 4 KP, 1. sem 

 Transporta uzdevumu klasificācija. 
 Latvijas transporta infrastruktūra. 
 Eiropas transporta koridori. 
 Latvijas tranzīta koridors Eiropas transporta sistēmā. 
 Transporta sistēmas komponenti. 
 Transportlīdzekļi. 
 Transportlīdzekļu tehniskais un ekspluatācijas rādītāji, prasības unizmatošanas sfēras. 
 Transportlīdzekļa izvēles kritēriji. 
 Kravu transp. 
 pārvadājumu tehniskā apgāde. 
 Transporta operāciju saturs un klasifik. 
 Pārvadlīdzekļu modernizēšanas tendences. 
 Transportlīdzekļu izmantoš. 
 efektivitāte. 

 36. Transporta tehniskas apkopes procesu vadība 
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP, 2. sem 

 Transporta uzdevumu klasifikācija. 
 Transportlīdzekļu tehniskais unekspluatācijas rādītāji. 
 Progresīvās tehnoloģiskas sistēmas transportāKvalitātes rādītāji transportā. 
 Tehniskas apkopes centrs kā vadīšanasobjekts. 
 Tehniskās apkopes centra plānošanas darbi. 
 Transportlīdzekļutehniskās apkopes procesa organizēšana. 
 Speciālistu ietekme uz tehniskās ekspluatācijas procesa efektivitāti. 

 37. Transporta uzraudzība 
 Urbahs Aleksandrs 
 2 KP, 3. sem 

 Transporta uzraudzības mērķi un uzdevumi. 
 Eiropas Ekonomiskās komisijas (EEK) noteikumi un ES direktīvas, kuras reglamentē  
 mūsdienīgu transporta līdzekļu drošumu, drošību, ekoloģiskumu. 
 "Ženēvas vienošanās" par vienveidīgu nosacījumu pieņemšanu oficiālai apstiprināšanai un  
 par savstarpēju atdzīšanu oficiālai apstiprināšanai transportlīdzekļu aprīkojumam un  
 mehānismu daļām. 
 EEK noteikumi un ES direktīvas, kuras normē atestācijas, reģistrācijas kārtību un  
 ekspluatācijas noteikumus transportlīdzekļiem. 
 Nacionālā Latvijas likumdošana automobīļu komercpārvadājumu jomā. 
 Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroles īpatnības pasažieru  
 pārvadājumos, kā arī ātri bojājošos produktu un bīstamo kravu pārvadājumos. 
 Aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta pārvadājumu drošības uzraudzība. 
 Amatpersonu atbildība par transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. 
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 38. Transportlīdzekļu dinamiskā reakcija un gaitas laidenums (speckurss) 
 Kobcevs Anatolijs 
 2 KP, 2. sem 

 Dinamikas teorētisko pamatu,kā arī lidmašīnu,helihopteru un automobiļudinamiskas  
 reakcijas,nosloguma,gaitas laidenuma un noguruma eksperimentālo pētījumu praktiska  
 pielietošana. 
 Mehāniskas sistēmas nelineārāsmazas svārstības,jēdziens par kustības stabilitāti. 
 Dinamiskie modeļi,kas ļauj pētīt to dinamisko noslogojumu un noguruma bojājumus  
 dažādosekspluatācijas režīmos un stadijās. 
 Galvenie faktori un kritēriji, kasnosaka automobiļa vienmērīgu gaitu. 
 Automobiļa svārstību aprēķina metodes. 
 Automobiļa amortizācijas parametru noteikšana,amortizēšanas var. 

 39. Transportlīdzekļu dināmiskie aprēķini, optimālā projektēšana un  
 Kobcevs Anatolijs 
 4 KP, 1. sem 

 Automobiļu shēmas un aprēķinu dinamiskie modeļi. 
 Automobiļu nelineārā elastīgā atsperu piekare un tās svārstību aprēķini. 
 Longitudinālās un transversālās svārstības determinants un gadījuma ierosmes ietekmē. 
 Mašīnu vibroizolācija. 
 Noslogojums un bojājuma pakāpes gadījumierosme. 
 Konstrukcijas enerģijas disipācijas likums un histerēzes cilpa. 
 Transportmašīnas šasijas pneimohidraulikas modelēšana. 
 Lidmašīnas konstrukcijas dinamiskais noslogojums pie nolaišanās un lidojumā. 
 Celtņautomobiļu noslogojums un noturība stipra vēja ietekmē. 

 40. Transportlīdzekļu konstrukcijas un iekšēja dempferēšana 
 Kobcevs Anatolijs 
 4 KP, 1. sem 

 Iekšējās dempferēšanas nelineārais raksturs un tā parametru izmaiņas konstrukciju  
 ekspluatācijas procesā. 
 Iekšējās slāpēšanas fenomenoloģisks modelis. 
 Pārejas metode no enerģijas izkliedes likuma konstrukcijā uz tās histerēzes raksturlielumiem. 
  
 Histerezes cilpas evolūcija ekspluatācijā. 
 Konstrukciju ar histerēzes svārstībām aprēķini. 
 Ekspluatācijas ietekme uz bojājumu uzkrāšanās intensitāti. 
 Transportlīdzekļu dinamiskā noslogojuma dažādos ekspluatācijas režīmos un stadijās  
 pētīšanas modeļi. 
 Modeļi, kas imitē nelineāra pneimohidraulisko amortizatoru darbību. 
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 41. Transportlīdzekļu tunings 
 Feofanovs Viktors 
 3 KP, 2. sem 

 Transportlīdzekļu uzbūves principi. 
 Transportlīdzekļu tehniskais unekspluatācijas rādītāji. 
 Dzinējs un transmisija. 
 Aktīvās drošībassistēmas. 
 Mūsdienu stūres pastiprinātāji. 
 Pilnvadīšanas automobiļi. 
 Pretbuksēšanas un pretbloķēšanas sistēmas. 
 Stabilitātes integrētassistēmas. 
 Piekares vadības sistēmas, virsbūve (Aerodimanika. 
 Pretkorr. 
 aizsardzība. 
 Svars. 
 Pasīvā drošība. 
 Iekšējā apjoma optimizācija). 
 Veiglāautomobiļa konstrukcija. 
 Kravas automobiļa konstrukcija. 
 Lidmašīnaskorpusa uzbūve. 
 Vadības un kontroles sistēmas. 

 42. Transportmašīnu konstrukciju bojājumu diagnostika un sagrūšanas  
 Urbahs Aleksandrs 
 3 KP 

 Plaisaina materiāla sagrūšanas pretestības novērtējuma modeļi. 
 Augošāsplaisas parametru novērtējuma metodoloģija. 
 Individuālās ilgizturībasprognozēšanas modelis mainīgā noslogojuma apstākļos. 
 Diagnostikasmērījumu identifikācijas metodoloģija, kontrolējot transportmašīnukonstrukciju 
  stāvokli dabā. 

 43. Vadības datorizētas sistēmas transportā (speckurss) 
 Fiošins Maksims 
 2 KP, 2. sem 

 Uzdevumu hierarhija transporta sistēmu vadībai. 
 Nodrošinajuma veididatorvadības sistēmām. 
 Organizācijas, tehniskais, informācijas matem. 
 ,programmatūras un funkcionālais nodrošinājums. 
 Izmantotās matemātiskāsmetodes. 
 Datorvadības sistēmu projektēšanas un ekspluatācijas posmi. 
 Projektēšanas un ekspl. 
 dokumentācija. 
 Funkcionalo sistēmu piemēri(transporta satiksmes saraksta satādīšana, transporta  
 izmantošanasplānošana un vadīšana, transporta tehnisko drošuma nodrošināšana, satiksmes  
 dienestu operatīva vadīšana). 
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 44. Zinātnisko pētījumu pamati 
 Urbahs Aleksandrs 
 2 KP, 3. sem 

 Zinātniska darba galvenie posmi. 
 Zinātniskā darba metodoloģija. 
 Zinātniskās instrumentārijs: mat. 
 Aparāts, modelešana, eksperiments,programmatūra, ekspertīzes dati. 
 Zinātniski tehniskā informācija. 
 Pētniecības materiālu rakstiska iesniegšana. 
 Veidi, struktūra,noformējums. 
 Priešlikumi par darbu uzsākšanu, atskaites, zinātniskāspublikācijas, vēstules, elektroniskās  
 vēstules, faksi, piezīmes. 
 Projekts kā pētījuma sastāvdaļa. 
 Projekta apraksts. 
 Zinātniska projekta sastāvdaļas. 
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19. pielikums  
 
 

EZERMALAS IELA 6 - 207 A, RĪGA, LV - 1006, E-PASTS TMFSP@RTU.LV 
 
 
 

DIENAS KARTĪBA 01.03.2006. 
DISKUSIJA AR NOZARES UZŅĒMĒJIEM 

 
I posms 
Tikšanās ar Transporta nozares uzņēmējiem 
 
 
13.45. Reģistrācija 
14.00. Atklāšana (TMF dekāns prof. Ē.Geriņš; TMF SP vadītājs D.Jakovels) 
14.05. Iepazīšanās 
14.15. Studentu aptaujas rezultātu prezentācija/nepilnības studiju procesā/studentu 

priekšlikumi 
14.30. Viedoklis (RTU vadība, IZM, uzņēmēji, studenti) 
15.00. Diskusija Kā paaugstināt augstskolas absolventa konkurētspēju darba tirgū? un 

kafijas pauze 
 
 
II posms 
Tikšanās ar Mašīnbūves nozares uzņēmējiem 
 
 
15.45. Reģistrācija 
16.00. Atklāšana (TMF dekāns prof.Ē.Geriņš; TMF SP vadītājs D.Jakovels) 
16.05. Iepazīšanās 
16.15. Studentu aptaujas rezultātu prezentācija/nepilnības studiju procesā/studentu 

priekšlikumi 
16.30. Viedoklis (RTU vadība, IZM, uzņēmēji, studenti) 
17.00. Diskusija Kā paaugstināt augstskolas absolventa konkurētspēju darba tirgū? 
18.00. Kafijas pauze 
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EZERMALAS IELA 6 - 207 A, RĪGA, LV - 1006, E-PASTS TMFSP@RTU.LV 
 
 

RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes 
Transportmašīnu tehnoloģiju institūta 

direktoram prof. A.Urbaha k-gam 
 

Ielūgums uz diskusiju starp TMF studentiem, vadību un nozaru uzņēmējiem 
 

Aicinām Jūs pārstāvēt Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu, piedaloties diskusijā šī gada 1. 
martā pīkst. 14:00 Ezermalas ielā 6-513. auditorijā. 

Diskusija starp TMF studentiem, vadību un nozaru uzņēmējiem tiek organizēta komunikācijas 
uzlabošanai un savstarpējo vēlmju izprašanai. Tajā tiks prezentēti studentu aptaujas rezultāti, 
apskatīti aktuālie jautājumi. 

RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes Studentu pašpārvalde (TMF SP) ir aktīvi 
iesaistījusies sadarbības veicināšanā ar nozares uzņēmējiem, gan organizējot ekskursijas uz 
uzņēmumiem, gan to vadītājus aicinot pie sevis. 

Turpinot iesākto darbu, TMF SP realizē projektu ,,Iespējas jauniešiem inženierzinātnēs un 
atbalsts karjeras izvēlē", kura laikā tiks īstenotas profesionālās orientācijas aktivitātes kā ,,Karjeras 
dienas", ,,Ēnu dienas", ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās uz uzņēmējiem un uzņēmēju 
prezentācijas fakultātē. Šī diskusija ir kā sagatavošanās posms iepriekšminētā projekta veiksmīgai 
realizācijai. 

Lūgums sniegt atbildi par savu ierašanos diskusijas organizatorei Baibai Mednei uz tālruņa 
numuru 6139236 vai e-pastu baiba.medne@inbox.lv. 

 
 
 
 
 
 
Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, 
 
 
 
TMF Studentu pašpārvaldes vadītājs D.Jakovels 
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20. pielikums  
 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” 
 

 STUDENTU SARAKSTS 
 

1. Pilna laika studijas 

 Npk.   Uzvārds, Vārds   Apliec. Nr.   Spec. Kods   Kurss  
1 Astaņins Vjačeslavs 031RMV019 RMGL0  1 
2 Berestova Irina 041RMC100 RMGL0  1 
3 Berestovs Aleksejs 041RMC099 RMGL0  1 
4 Bļistanovs Rihards 041RMB012 RMGL0  1 
5 Gailis Mārtiņš 041RMB024 RMGL0  1 
6 Giņko Roberts 081RMG026 RMGL0  1 
7 Gogoļevs Sergejs 041RMB005 RMGL0  1 
8 Grasis Andis 041RMC107 RMGL0  1 
9 Juhņevičs Mārtiņš 041RMC102 RMGL0  1 
10 Jurčenko Jevgeņijs 041RMB004 RMGL0  1 
11 Kairovs Vladislavs 081RMG003 RMGL0  1 
12 Keršus Mārtiņš 041RMC007 RMGL0  1 
13 Korhs Juris 031RMV033 RMGL0  1 
14 Krjukova Jekaterīna 081RMG002 RMGL0  1 
15 Krjukovs Aleksejs 041RMB028 RMGL0  1 
16 Krumpāns Andris 081RMG025 RMGL0  1 
17 Lazarevs Aleksandrs 041RMC109 RMGL0  1 
18 Lažincevs Aleksandrs 081RMG009 RMGL0  1 
19 Līce Baiba 081RMG005 RMGL0  1 
20 Lucijanovs Juris 041RMC108 RMGL0  1 
21 Luksa Francis 081RMG008 RMGL0  1 
22 Matvejevs Pāvels 041RMC015 RMGL0  1 
23 Medvedeva Aleksandra 041RMC004 RMGL0  1 
24 Petkevičs Ernests 041RMB038 RMGL0  1 
25 Petuhovs Jurijs 081RMG027 RMGL0  1 
26 Pigits Kaspars 081RMG024 RMGL0  1 
27 Pozņaks Aleksandrs 081RMG001 RMGL0  1 
28 Ratačovs Oļegs 021RMV062 RMGL0  1 
29 Safronovs Makss 022VVIB134 RMGL0  1 
30 Serebrjakova Jeļena 031RMB087 RMGL0  1 
31 Solovjovs Aleksandrs 081RMG004 RMGL0  1 
32 Stankevičs Vitālijs 031RMV054 RMGL0  1 
33 Staroverovs Aleksejs 021RHV054 RMGL0  1 
34 Ščadko Maksims 081RMG007 RMGL0  1 
35 Ščerbakova Jekaterina 041RMC104 RMGL0  1 
36 Šeremetjeva Marina 001RDB046 RMGL0  1 
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37 Tolstihina Aleksandra 031RMV058 RMGL0  1 
38 Vilcina Jeļena 041RMB013 RMGL0  1 
39 Vītola Magone 081RMG006 RMGL0  1 
40 Zaharovs Dmitrijs 041RMC006 RMGL0  1 
41 Biļčiks Juliāns 071RMG011 RMGL0  2 
42 Bogdanova Svetlana 001RMK063 RMGL0  2 
43 Brūzītis Artis 031RMB015 RMGL0  2 
44 Budjko Aleksejs 071RMG002 RMGL0  2 
45 Čunčuls Jurijs 071RMG017 RMGL0  2 
46 Galuzo Arturs 001RMB341 RMGL0  2 
47 Harbuz Yevhen 031RMV008 RMGL0  2 
48 Karpova Veronoka 071RMG014 RMGL0  2 
49 Krisovatjs Oļegs 071RMG009 RMGL0  2 
50 Krivovs Daniils 071RMG013 RMGL0  2 
51 Mihailovs Aleksandrs 061RMG027 RMGL0  2 
52 Muhačovs Leonīds 071RMG027 RMGL0  2 
53 Petrovs Vladimirs 071RMG018 RMGL0  2 
54 Prohorenko Deniss 071RMG020 RMGL0  2 
55 Rožko Vadims 031RMV049 RMGL0  2 
56 Semjonovs Ņikita 071RMG015 RMGL0  2 
57 Slavins Vladislavs 071RMG024 RMGL0  2 
58 Slotiņš Didzis 071RMG022 RMGL0  2 
59 Tatarinovs Deniss 071RMG012 RMGL0  2 
60 Timšans Konstantīns 071RMG003 RMGL0  2 
61 Veiss Artemijs 071RMG006 RMGL0  2 
62 Vinogradova Jeļena 001RMK065 RMGL0  2 
63 Volkovs Andrejs 071RMG010 RMGL0  2 
64 Volodins Valentīns 071RMG007 RMGL0  2 
65 Neilands Uldis 061RMG019 RMGL0  2  
66 Čeketa Ruslans 033NMB024 RMGL0  3 
67 Nestjuka Tatjana 041RMG001 RMGL0  3 

 

 
 
 
 

2. Nepilna laika studijas 
 Npk.   Uzvārds, Vārds   Apliec. Nr.   Spec. Kods   Kurss  
1 Ivanovska Zlata 961RMB125 RMGL0  3 
2 Jeļisejevs Maksims 053RMG038 RMGL0  3 
3 Jerčaks Jurijs 891140777 RMGL0  3 
4 Tabaks Ilmārs 053RMG056 RMGL0  3  
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21. pielikums  

 
SENĀTA LĒMUMS 

no RTU 2005. gada 30.maija Senāta sēdes (protokols Nr.496) 
 

Par izmaiņām Nozares studiju programmu komisijas nolikumā 
 
Apstiprināt mainīto Nozares studiju programmu komisijas nolikumu (apstiprināts Senāta 2002.g.25.februāra 
sēdē) šādā redakcijā: 
 
Nozares studiju programmu komisijas nolikums 
 
1. Nozares studiju programmas komisija uzrauga akadēmiskās aktivitātes attiecīgajā zinātnes un/vai 

praktiskās darbības nozarē un atbild par studiju programmu kvalitāti nozarē.  Ar terminu nozare šajā 
nolikumā apzīmētas zinātnes un/vai praktiskās darbības jomas, kurās speciālistu izglītošana studiju 
programmās balstās uz identiskām fundamentālo zinātņu (fizikas, ķīmijas un tml.) nodaļām, un šīm 
jomām atbilstošus teorētiskos pamatus saturošām disciplīnām. RTU pārstāvēto nozaru sarakstu, kā arī 
studiju programmu piesaisti tai vai citai nozarei nosaka Mācību prorektora sastādīta darba grupa un 
apstiprina RTU Senāts. 

 
2. Nozares studiju programmu komisijas (Nozares SPK) pamatuzdevumi ir: 

- analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus un rekomendācijas jaunu studiju programmu 
veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; 

- izstrādāt nozares pamatstudiju standartu; 
- noteikt nozares teorētiskos pamatus saturošo studiju priekšmetu programmas; 
- noteikt nozares profesionālo studiju programmu grupai vienotu studiju projektu sarakstu;   
- veikt no jauna veidojamo studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību spraustajiem 

mērķiem, nozares attīstības līmenim un darba tirgus prasībām; 
- organizēt un uzraudzīt studiju programmu licencēšanu un akreditāciju; 
- analizēt akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un, nepieciešamības gadījumos organizēt 

norādīto trūkumu novēršanu; 
- veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju sastādīto ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu analīzi; 
- organizēt studentu, absolventu un darba devēju aptaujas, analizēt aptauju rezultātus un, 

nepieciešamības gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu. 
3. Nozares studiju programmu komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 5 locekļi.   Tās sastāvā iekļaujami nozarei 

atbilstošās fundamentālās zinātnes un nozares teorētisko pamatu disciplīnas pārstāvošo struktūrvienību 
pārstāvji, attiecīgās nozares vadošie mācībspēki un praktizējošie speciālisti, kā arī promociju padomes 
pārstāvis.  

4. Priekšlikumus par nozares studiju programmu komisijas vārdisko sastāvu izstrādā darba grupa fakultātes 
mācību prodekāna vadībā, bet ja nozare aptver vairākas fakultātes - mācību prorektora vadībā. Komisijas 
sastāvu apstiprina Mācību prorektors.  

5. Komisijas darbu rotācijas kārtībā vada viens no  komisijā ieceltiem nozares vadošiem mācībspēkiem. 
Kārtējā komisijas vadītāja pilnvaru laiks ir akadēmiskais gads.  

6. Komisija lēmumu pieņemšanā balstās uz konsensa (vienprātības) principa.  Strīdīgos jautājumus izšķir 
Mācību prorektors vai Senāta studiju programmu komisija. 

7. Nozares studiju programmu komisija  savā darbībā pakļaujas visiem RTU Senāta un fakultāšu domes 
lēmumiem, kā arī mācību prorektora rīkojumiem. 

 
Senāta priekšsēdētājs                                              M.Knite 
 
 
Gatavo:R.Kleine 
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22. pielikums  
 

Par augstākās profesionālās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmām RTU 
RTU Senāta 2001.g. 26.03. sēdes lēmums 

Izmaiņas: RTU Senāta 2003.g.27.01. lēmums “Par precizējumiem bakalaura un maģistra studiju 
programmu struktūrā” 
 
1. Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju mērķis ir nodrošināt plašu profesionālu, praktiskai 
izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, tautsaimniecībai nepieciešamu izglītību, kas dod 
iespēju adaptēties darba tirgū,  kā arī turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai. 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas uzdevumi: 
• Dot nozares vecākā speciālista kvalifikācijai nepieciešamās dabaszinātņu, matemātikas informācijas 

tehnoloģiju, nozarei atbilstošu bāzes zinātņu un nozares teorētisko pamatu zināšanas, attīstīt spējas 
pielietot šīs zināšanas. 

• Nodrošināt tādu specializēto disciplīnu apguvi, kas dod iespēju konkurēt  darba tirgū. 
• Attīstīt spējas formulēt un risināt nozarei raksturīgās problēmas. 
• Attīstīt stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku. 
• Nodrošināt projektu izstrādes, realizācijas un vadības prasmju apguvi. 
• Attīstīt spējas darboties speciālistu komandās. 
• Dot svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem. 
• Dot plašu redzesloku nodrošinošu izglītību, izpratni par profesionālo ētiku, kas nodrošinātu izpratni par 

nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
• Attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 
2. Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir 160-200 KP, no kuriem valsts pārbaudījums ir ne 
mazāk kā 12 KP. Tas satur gan pētniecisko, gan projekta daļu. Studiju programmas izpilde noslēdzas ar 
kvalifikācijas darba aizstāvēšanu ne mazāk kā no 5 speciālistiem sastādītai Valsts eksaminācijas komisijai; 
vismaz 50% tās sastāva veido profesionālo organizāciju vai lielāko uzņēmumu un iestāžu pārstāvji. 
Komisijas vadītāju rekomendē nozares profesionālā organizācija, tās sastāvu apstiprina ar augstskolas 
rektora rīkojumu. 
3. Izglītības saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās: 

3.1. mācību kursi, kurus realizē lekcijās, semināros, praktiskos darbos, laboratorijas darbos; 
paredzami brīvās izvēles kursi vismaz 6 kredītpunktu (KP) apjomā; nozarei raksturīgākajos kursos 
paredzami arī studiju darbi - kopskaitā vismaz 5; 

3.2. mācību prakse darba vietā ne mažāk kā 26 KP apjomā; 
3.3. kvalifikācijas darbs. 

4. Mācību kursu obligāto saturu veido: 
4.1. Vispārizglītojošie kursi vismaz 20 KP apjomā;  
4.2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi vismaz 36 KP apjomā;  
4.3. Nozares profesionālās specializācijas kursi vismaz 60 KP apjomā. Daļu no šiem kursiem (ne 
vairāk kā 40 KP apjomā) tām nozarēm, kuras pārstāvētas ar vairākiem specializēšanās virzieniem, 
atļaut iekļaut programmā kā obligātās izvēles (B daļas) specializēšanās virzienu priekšmetu blokus.  

5. Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma tiek saskaņota ar profesiju standartu, ja 
tāda nav – ar nozares profesionālajām organizācijām, tās struktūru veido programmas obligātā daļa, 
ierobežotās izvēles daļa un brīvās izvēles daļa.  
6. Augstākās profesionālās izglītības bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas gan augstākās 
profesionālās izglītības maģistra programmā, gan akadēmiskajā maģistra programmā atbilstoši konkrētās 
maģistra studiju programmas uzņemšanas nosacījumiem. 
7. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas mērķis ir dot nozarei raksturīgu 
padziļinātu izglītību, kas nodrošinātu iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloģiju izstrādes, 
sagatavotu ar to saistītam pētnieciskajam darbam nozares zinātņu jomā, kā arī izglītības turpināšanai 
zinātniskā grāda ieguvei. 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas uzdevumi: 
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• Sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei nepieciešamās matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
dabaszinātņu, nozares teorētisko principu zināšanas, lai iegūtu teorētisku un praktisku kompetenci 
ieguldījumam profesijas attīstībai. 

• Nodrošināt globalizācijas procesu izpratnei nepieciešamo zināšanu apguvi. 
• Attīstīt pētnieciskā darba un jaunāko projektēšanas un izpētes programmatūru pielietošanas iemaņas. 
• Dot zināšanas par zinātnes un tehnikas attīstības tendencēm. 
• Dot  nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas un iemaņas. 
8. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas apjoms ir ≥ 40 KP, no kuriem maģistra 
darbs ir vismaz 20  KP, tas satur gan pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi studiju 
uzsākšanai doktorantūrā.. Kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nepārsniedz 6 gadus. 
9. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studijām var imatrikulēt personas ar bakalaura grādu. 
Pieļaujama arī tādu 2.līmeņa profesionālo izglītību ieguvušu personu bez bakalaura grāda imatrikulācija, kas 
apguvuši 4.punktā norādītā apjomā augstākās profesionālās izglītības bakalaura programmas obligāto saturu. 
10. Ja augstākās profesionālās izglītības maģistra studijām imatrikulē personas ar akadēmiskā bakalaura 
grādu, tām studiju programma jāveido tā, lai studiju noslēgumā tiktu iegūta arī 5.līmeņa profesionālā 
kvalifikācija (paredzama nepieciešamā  prakse un atbilstošs kvalifikācijas darbs). 
11. Lēmuma 1. un 2. pielikumus nodot apspriešanai Senāta Studiju programmu komisijā, lai sagatavotu tos 
apstiprināšanai š.g.. aprīļa Senāta sēdē. 

 
Par profesionālo studiju programmām ar grādu piešķiršanu. 

RTU Senāta 2001.g. 28.05. sēdes lēmums 
 
1. Noteikt šādus studiju ilgumus bakalaura profesionālo studiju programmās ar grādu piešķiršanu: 
 - arhitektūras programmā  5,5 gadi (220 KP); 

- pārējo profesiju programmās 4 – 5 gadi (160 KP līdz 200 KP), paredzot, ka abu līmeņu (bakalaura 
un maģistra) profesionālo studiju kopējais ilgums nepārsniedz 6 gadus. 

2. Abu līmeņu (bakalaura un maģistra) profesionālās studiju programmas apstiprināšanai RTU Senātā tiek 
virzītas ar fakultātes domes akceptu. 
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23. pielikums  
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Transporta sistēmu inženierija” 

kalendārais plāns 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Transporta un mašīnzīnību fakultāte 

15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

RMGLO 08 
STUDIJU PLĀNS 

Uzņemšanas gads 2008 
Studiju pusgads 1 
 Nr Šifrs Nosaukums atbild. pasn. KP L Pr Lab I E D strukt 
A bloks 10 
 1 TMN547 Transporta procesu  Andronovs  4,0 2,0 2,0 E D 15B07 
 optimizācijas metodes  Aleksandrs 
 2 TRR522 Nesagraujošas kontroles  Boldirevs Jurijs 2,0 1,5 0,5 I 15B02 
 3 TLK506 Transportlīdzekļu dināmiskie  Kobcevs Anatolijs 4,0 2,0 2,0 I 15B04 
 aprēķini, optimālā  
 projektēšana un izmēģināšana  

B bloks Specializācija: "Loģistika un transporta sistēmas" 4 
 4 TST401 Transporta sistēmu  Urbahs Aleksandrs 4,0 2,0 2,0 E 15B04 
 5 TDT506 Transporta pieprasījuma  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 1,0 I 15B04 
 modelēšana  
 8 TMN273 Inženieruzdevumu risināšanas  Andronovs  4,0 2,0 2,0 E D 15B07 
 datormetodes  Aleksandrs 
 9 TMN565 Lēmumu pieņemšanas metodes  Andronovs  2,0 1,5 0,5 I D 15B07 
 un algoritmi transportā  Aleksandrs 

B bloks Specializācija: "Transportmašīnu ekspl. un remonta tehn." 4 
 6 TRR581 Transporta līdzekļu remonta  Martinovs Jurijs 2,0 2,0 I D 15B02 
 tehnoloģisko procesa  
 7 TLK441 Transportlīdzekļu konstrukcijas Kobcevs Anatolijs 2,0 2,0 I 15B04 
  un iekšēja dempferēšana  
B2 bloks 4 
 1 HSP484 Psiholoģija  Gudzuka Sandra 2,0 1,0 1,0 I 01128 
 2 HSP446 Pedagoģija  Gudzuka Sandra 2,0 1,0 1,0 I 01128 
 3 HSP485 Saskarsmes psiholoģija  Gudzuka Sandra 2,0 1,0 1,0 I 01128 
 4 HFL433 Prezentācijas prasme  Augstkalns Uldis 2,0 1,0 1,0 I 01127 
C bloks 2 
 1 C0 C bloka priekšmeti  Urbahs Aleksandrs 2,0 15B04 
 2 TDT207 Transporta līdzekļu dzinēji  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 1,0 0,0 I 15B04 
 (angļu val.)  
 3 TDT206 Loģistika (vācu valoda)  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 0,5 0,5 I 15B04 
 4 TDT303 Rezervju loģistika  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 1,0 I 15B04 
 5 TDT506 Transporta pieprasījuma  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 1,0 I 15B04 
 modelēšana  
 6 TMN565 Lēmumu pieņemšanas metodes  Andronovs  2,0 1,5 0,5 I D 15B07 
 un algoritmi transportā  Aleksandrs 
 7 TRR581 Transporta līdzekļu remonta  Martinovs Jurijs 2,0 2,0 I D 15B02 
 tehnoloģisko procesa  
 8 TLK441 Transportlīdzekļu konstrukcijas Kobcevs Anatolijs 2,0 2,0 I 15B04 
  un iekšēja dempferēšana  

 Kopā 20 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Transporta un mašīnzīnību fakultāte 

15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

RMGLO 08 
STUDIJU PLĀNS 

Uzņemšanas gads 2008 
Studiju pusgads 2 
 Nr Šifrs Nosaukums atbild. pasn. KP L Pr Lab I E D strukt 
A bloks 14 
 1 TST409 Loģistika un transporta  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 E D 15B04 
 2 TST403 Transporta tehniskas apkopes  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 E 15B04 
 procesu vadība  
 3 TRR421 Transporta līdzekļu remonta  Boldirevs Jurijs 3,0 1,5 0,5 E 15B02 
 modernās tehnoloģijas  
 4 TMN540 Transporta plūsmu teorija  Fiošina Jeļena 3,0 2,0 1,0 E D 15B07 
 5 TMN551 Vadības datorizētas sistēmas  Fiošins Maksims 2,0 1,0 1,0 E 15B07 
 transportā (speckurss)  

B bloks Specializācija: "Loģistika un transporta sistēmas" 3 
 6 TMN368 Statistisko datu  Andronovs  4,0 2,0 1,0 1,0 E D 15B07 
 datorapstrādes metodes  Aleksandrs 
 7 TST402 Kravu celšanas un  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 I D 15B04 
 transportēšanas ierīces  
 8 TDM501 Datorizēta projektēšana  Urbahs Aleksandrs 3,0 1,5 1,5 I D 15B02 
 transportmašīnbūvē  
 9 TDT504 Transporta apdrošināšana  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 1,0 I 15B04 
B bloks Specializācija: "Transportmašīnu ekspl. un remonta tehn." 3 
 7 TST402 Kravu celšanas un  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 I D 15B04 
 transportēšanas ierīces  
 10 TRR431 Transportlīdzekļu konstrukciju  Makarovs Valerijs 3,0 2,5 0,5 I 15B02 
 bojājumi  
 11 TDT505 Konstruēšanas teorija  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 I 15B04 
 12 TST504 Transportlīdzekļu tunings  Feofanovs Viktors 3,0 2,0 1,0 E 15B04 
 13 TRR525 Detaļu ilgizturības  Boldirevs Jurijs 2,0 1,5 0,5 I 15B02 
 palielināšana ar plastisko  
 14 TLK401 Transportlīdzekļu dinamiskā  Kobcevs Anatolijs 2,0 1,0 1,0 I 15B04 
 reakcija un gaitas laidenums  
 (speckurss)  

C bloks 2 
 1 C0 C bloka priekšmeti  Urbahs Aleksandrs 2,0 15B04 

 Kopā 19 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Transporta un mašīnzīnību fakultāte 

15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

RMGLO 08 
STUDIJU PLĀNS 

 

Uzņemšanas gads 2008 
Studiju pusgads 3 
 Nr Šifrs Nosaukums atbild. pasn. KP L Pr Lab I E D strukt 
A bloks 7 
 1 TRR521 Kvalitātes sistēmu  Martinovs Jurijs 2,0 1,5 0,5 I 15B02 
 2 TST404 Zinātnisko pētījumu pamati  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,5 0,5 I 15B04 
 3 TST502 Kravu uzglābšanas un  Urbahs Aleksandrs 3,0 2,0 1,0 E 15B04 
 apkalpošanas sistēmas  

B bloks Specializācija: "Loģistika un transporta sistēmas" 4 
 4 TMN398 Transporta procesu  Andronovs  3,0 1,5 1,5 E D 15B07 
 datormodelēšana (speckurss)  Aleksandrs 
 5 TDT410 Cauruļvadu transports  Urbahs Aleksandrs 4,0 2,0 2,0 E D 15B04 
 6 TDT509 Transporta uzraudzība  Urbahs Aleksandrs 2,0 2,0 I 15B04 
 7 TDT508 Loģistiskās sistēmas  Urbahs Aleksandrs 2,0 1,0 0,5 0,5 E 15B04 
B bloks Specializācija: "Transportmašīnu ekspl. un remonta tehn." 4 
 8 TRR505 Transporta līdzekļu ražošanas  Makarovs Valerijs 3,0 2,5 0,5 E 15B02 
 tehnoloģija  
 9 TDT503 Mašīnu projektēšana un  Urbahs Aleksandrs 4,0 1,0 3,0 I D 15B04 
 konstruēšana AutoCad vidē  
 10 TRR520 Lāzera tehnoloģija  Boldirevs Jurijs 2,0 1,5 0,5 I 15B02 
 transportlīdzekļu ražošanā un  

D bloks 6 
 1 TRR010 Prakse maģistriem  Martinovs Jurijs 6,0 D 15B02 
 2 TMN010 Prakse maģistriem  Andronovs  6,0 D 15B07 
  Aleksandrs 
 3 TDM010  Prakse maģistriem  Urbahs Aleksandrs 6,0 D 15B04 
  

E bloks 4 
 1 TST002 Maģistra darbs  Urbahs Aleksandrs 4,0 0,0 0,0 0,0 I 15B04 
  
 2 TRR002 Maģistra darbs  Martinovs Jurijs 4,0 0,0 0,0 0,0 I 15B02 
  
 3 TMN002  Maģistra darbs  Andronovs  4,0 0,0 0,0 0,0 I 15B07 
  Aleksandrs 
 Kopā 21 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Transporta un mašīnzīnību fakultāte 

15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts 

RMGLO 08 
STUDIJU PLĀNS 

Uzņemšanas gads 2008 
Studiju pusgads 4 
 Nr Šifrs Nosaukums atbild. pasn. KP L Pr Lab I E D strukt 
A bloks 4 
 1 TDT510 Multimodālie un intermodālie  Urbahs Aleksandrs 4,0 2,0 1,5 0,5 E D 15B04 
 pārvadājumi  

E bloks 16 
 1 TST002 Maģistra darbs  Urbahs Aleksandrs 16,0 0,0 0,0 0,0 D 15B04 
  
 2 TRR002 Maģistra darbs  Martinovs Jurijs 16,0 0,0 0,0 0,0 D 15B02 
  
 3 TMN002 Maģistra darbs  Andronovs  16,0 0,0 0,0 0,0 D 15B07 
  Aleksandrs 
 Kopā 20 
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24. pielikums  
 

Akreditacijas lapa 
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25. pielikums  
 
 

AKREDITĀCIJAS LAPA 
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26. pielikums  
 

Ārzemju studentu saraksts 
 
 

1. Olcaytu Serhan (Pakistana) 
2. Kopušar Dino (Slovēnija) 
3. Bhandari Krishn-Prasad (Pakistana) 
4. Črlenec Alen (Slovēnija) 
5. Ayoun Paul-Andre (Francija) 
6. Raykov Ivaylo-Valentinov (Bulgārija) 
7. Almustafa Khaled (Pakistana) 
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27. pielikums  
 

1. A. SADAĻA – PROJEKTA PAMATDATI 
 

 
1.1. Projekta nosaukums  Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli 

tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai 
„Transporta sistēmu inženierija” 

 
1.2. Attiecināmās vienotā programmdokumenta 
(VPD) un programmas papildinājuma (PP)  
prioritātes / pasākuma / aktivitātes / 
apakšaktivitātes kods 
  3. 2. 3. 2. 

 
1.3. Investīciju joma  kods  nosaukums 

  23  Ar konkrētu nozari  nesaistīta izglītības un 
arodmācību izvēršana  

 
1.4. Plānotais projekta  01.09.2006 – 20.08.2008 
sākuma un beigu datums  dd/mm/gggg – dd/mm/gggg 
 
1.5. Plānotais kopējais projekta 
īstenošanas 
ilgums (mēnešos)  24 

 
1.6. Projekta izmaksas, LVL 

 % 2005 2006 2007 2008 Kopā 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 

K
op
ēj
ās

 iz
m

ak
sa

s 

Kopējās izmaksas  
 

0.00 11316,1
4 

153559,
07 

38445,79 203321,0
0 

K
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ēj
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tt

ie
ci

nā
m
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 iz
m
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sa

s 

Kopējās attiecināmās 
izmaksas 

100 
% 

0,00 11316,1
4 

153559,
07 

38445,79 203321,0
0 

Sa
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ed
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m

s 

Sabiedriskais 
finansējums 

100 
%

0,00 11316,1
4 

153559,
07 

38445,79 203321,0
0 

Attiecināmais Eiropas 
Sociālā fonda finansējums 

75% 0,00 8487,1
0 

115169
,30 

28834,3
4 

152490,
74 

Attiecināmais valsts 
budžeta finansējums 

25% 
 

0,00 2829,0
4 

38389,
77 

9611,45 50830,2
6 

Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attiecināmais pašvaldības 
budžeta finansējums3 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attiecināmais cits 
finansējums4 

0,00 
 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Privātās attiecināmās izmaksas4  0,00  
 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                                                 
1 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (6) = (2) + (3) + (4) + (5) 
2 Aizpilda tikai pašvaldības vai to iestādes, norādot aprēķinu 1.6.1. tabulā. Nav attiecināms VPD un PP aktivitātēm Nr. 3.1.2.2.; 
3.2.1.; 3.2.5.2.; 3.2.6.3.; 3.3.2.; 3.3.6. un 3.3.7. 
3 Nav attiecināms VPD un PP aktivitātēm Nr. 3.1.2.2.; 3.2.1.; 3.2.5.2.; 3.2.6.3.; 3.3.2.; 3.3.6. un 3.3.7.  
4  Nav attiecināms VPD un PP aktivitātēm Nr. 3.1.2.2.; 3.2.5.2.; 3.3.2.; 3.3.6. un 3.3.7. 

(ne vairāk kā 100 rakstu zīmes) 
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28. pielikums  
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29. pielikums  
 

SENĀTA LĒMUMS 
no RTU 2008. gada 25. februāra Senāta sēdes (protokols Nr.520) 

  
Par budžeta dotācijas un maksas studentu līdzekļu sadales un izlietojuma metodiku RTU 

struktūrvienībām 2008./2009. m. g. 
  
            Noklausoties kanclera R.Taraškeviča ziņojumu,  RTU Senāts nolemj: 
  
-         apstiprināt budžeta dotācijas līdzekļu sadales un izlietojuma metodiku 2008./2009.m.g. pilnā apjomā; 
-         apstiprināt maksas studentu līdzekļu sadales un izlietojuma metodiku 2008./2009.m.g., izslēdzot no 
metodikas atskaitījumu fakultāšu Domēm (19%, kas attiecās tikai uz pārējo līdzekļu fondu). 
Pielikumā: Budžeta dotācijas un maksas studentu līdzekļu sadales un izlietojuma metodikas RTU 
struktūrvienībām teksts uz 6 lapām. 
  
Senāta priekšsēdētāja   M.Jure 

Gatavo:R.Kleine 

Metodiku skatīt pielikumā. 
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30. pielikums  
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31. pielikums  
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32. pielikums  
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33. pielikums  
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34. pielikums  
 

Aizpildīts diploma pāraugs ar pielikumiem, kas tiek izsniegts programmas apgūšanas rezultātā 
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