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

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

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

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

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

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

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

Dotā studiju programmā “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas” RTU ievēroti minētie dokumenti, jo programma aptver ļoti plašu un mobilu 
apmācības kursu piecos studiju virzienos. 

Studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas”  izstrādāta uz dažādu zinātņu nozaru saskares vietas, ietverot apmācību 
fundamentālos virzienos fizikā,  elektrotehnikā un plašus praktiskos pielietojumus tādās jomās 
kā transporta radioelektroniskās un telekomunikāciju sistēmas,  transporta datorsistēmas un 
tīkli,  transporta datorvadības un sakaru sistēmas, avionika.  
 Studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas”   ir ļoti tuva   bakalauru un maģistru studiju programmām Drēzdenes Tehniskajā 
universitātē, Torino Politehniskajā skolā Itālijā, Čalmeras Tehnoloģiskajā universitātē, 
Dānijas Tehniskajā universitātē, Tventes universitātē (Nīderlandē) un Stokholmas Karaliskajā 
Tehnoloģiskajā institūtā. Līdzīgas programmas Latvijā  ir tikai privātajā Transporta un sakaru 
institūtā.   Visi salīdzinošie materiāli doti turpmāk 11. nodaļā.  
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
 Studiju programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas” galvenais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurences spējīgi 
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 radioelektronisko, telekomunikācijas un 
datorsistēmu tīklu izveide un sasaiste, saimniekošana īpašās ekonomiskās zonās, 
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reģionālo un globālo informācijas sistēmu veidošanās, vienoto saimniekošanas 
datorvadības, informācijas, drošības un vides saderības sistēmu īstenošanās visās 
saimniekošanas jomās, virzība uz augsti izglītotas, zinošas un prasmīgas, patstāvīgi 
attīstošas sabiedrības veidošanos). 

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

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

• Aptvert galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas 
un pētniecisko darbu ( piem., katru gadu studentu zinātniskajā konferencē 
programma ir pārstāvēta ar  2  sekcijām, ar kopējo referātu skaitu no 40 līdz 
60 ). 

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

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

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

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

• Pilnveidot studiju programmas realizētāju (Transporta elektronikas un 
telemātikas katedras un Dzelzceļa transporta institūta) galvenās pamatvērtības 
(Latvijas Republikas divu zinātnisko grantu izstrāde, profesoru darbība 
Latvijas Zinātņu akadēmijā, profesoru darbība Latvijas Profesoru asociācijā, 
Amerikas Optikas biedrībā, Latvijas Automātikas nacionālajā asociācijā, 
Latvijas imitācijas un modelēšanas asociācijā u.c.). 

• Popularizēt studiju programmas vienreizējās un atšķirīgās īpašības ( programma 
apvieno piecus virzienu studēšanu ar plašām iespējām izvēlēties sev 
piemērotāko, sākot ar, piem., " Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības 
sistēmām "  līdz pat "Transporta radioelektroniskām sistēmām" ;  
programmas virzieni  inženiertehnikas jomā sagatavo speciālistus darbam uz 
divu vai vairāku zinātņu nozaru robežas, piem., " Transporta datorsistēmas 
un tīkli", "Transporta telekomunikācijas" ). 
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2. Studiju programma un tās studiju plāni  
 
 Studiju programma ietver 5 specializācijas virzienus, kuri doti  2.1. tabulā, uzrādot 
vadošo struktūrvienību vai profesora grupu. Bakalaura studiju līmenī programma ir vienota, 
orientācija uz tālāko studiju specializācijas virzienu realizējas ar izvēles priekšmetiem (2.2. 
tabula). Tādā veidā dotajā studiju programmā studējošiem ir dotas ļoti plašas iespējas 
izvēlēties vēlamo specializācijas virzienu pēc otrā kursa pabeigšanas. Kā redzams no tabulas 
2.1. visos specializācijas virzienos ir pilnīgi izstrādātas  programmas visu grādu iegūšanai. Šis 
darbs ir paveikts laika posmā no programmas iepriekšējās akreditācijas 2002. gadā, 
pilnveidojot doktora un maģistra studiju programmas.  

2.1. tabula  
 

Profils Elektrozinību 
Fakultāte Elektronikas un telekomunikāciju 

Programmas vadītājs Asoc. prof. Ansis Klūga 
 

Iegūstamais akad. 

grāds 

 

Studiju programmas 

specializācijas virzieni Maģistra Doktora 

 

Vadošā struktūrvienība, profesora 

grupa 

1. Transporta 
radioelektroniskās 
sistēmas  

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas un 
telemātikas katedra. 

2. Transporta 
telekomunikācijas   

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas un 
telemātikas katedra. 

3. Transporta 
datorsistēmas un 
tīkli   

 

+ 
 

+ 
ETF Transporta elektronikas un 
telemātikas katedra. 

4. Dzelzceļa transporta 
sakaru un 
informācijas 
sistēmas  

 

+ 
 

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

5. Dzelzceļa 
elektroiekārtu 
datorvadības 
sistēmas 

 

+ 
 

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

 
 

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

saistītas ar elektrozinībām. 
Programmas mērķis ir sasniegt akadēmisko pamatizglītību elektrozinātņu nozares 

transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu apakšnozarē un sagatavot 
tālākām studijām maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. 

Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti. Studiju programma paredz lekcijās, 
praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgajās literatūras studijās apgūt 
fundamentālo zinātņu pamatus, virziena teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī 
vispārizglītojošos un sociālos priekšmetus. 

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes tālākām 
studijām maģistrantūrā vai studijām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: 
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• prasme izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai 
ar transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu saistītos jautājumos; 
• prasme veikt stāvokļa analīzi kādā ar transporta datorvadības, informācijas un 
elektronisko sistēmu saistītā problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamās 
informācijas izpēti;  
• prasme lietot datorus un nepieciešamo programmatūru darbā un tālākās studijās; 
• prasme veikt eksperimentālus pētījumus transporta sistēmu un elektronisko iekārtu 
darbības izpētē. 

Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā pamatizglītība nodrošina zināšanas, kas veido 
nepieciešamo kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties 
ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām aprindām. 
 Bakalauru studiju programma  ietver 121 kredītpunktu studiju apjomu ar mācību 
ilgumu 3 gadi, kura rezultātā tiek iegūts "Inżenierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē" 
akadēmiskais grāds. Kopējais mācību priekšmetu saraksts un apjoms dots 1. pielikumā, bet 
2.2. tabulā rekomendētais ierobežotās izvēles priekšmetu sadalījums pa programmas 
specializācijas virzieniem (pēc 2.1. tabulā dotās numerācijas)   

2.2. tabula 
Bakalauru studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas” rekomendētais ierobežotās izvēles mācību priekšmetu sadalījums pa programmas 
specializācijas virzieniem  

Nr. Mācību priekšmets Specializācijas 
virzieni 

Kredītpunkti 

  1 2 3 4 5   
B. 1.1. Signālu ciparapstrāde uz signālu procesoru 

bāzes  
+     3 KP 

B. 1.2. Intranet transporta sistēmas     + 3 KP 
B. 1.3. Transporta vadības datu bāzes   +  + 5 KP 
B. 1.4. Transporta elektroniskās sistēmas + +    3 KP 
B. 1.5. Transporta vadības diskrētie modeļi   +   3 KP 
B. 1.6. Transporta mobilās sakaru sistēmas  +  +  3 KP 
B. 1.7. Globālie informācijas resursi   +  ⊗ 3 KP 
B. 1.8. Transporta procesu datormodelēšana   ⊗   3 KP 
B. 1.9. Programmēšana Mikroasemblera un 

Turboasemblera valodās 
⊗ ⊗    3 KP 

B. 1.10. Transporta iekārtu datorprojektēšana               ⊗  3 KP 
B. 1.11. Transporta reāllaika elektroniskais bizness                 ⊗ ⊗   3 KP 
B. 1.12. Transporta šķiedru optiskās pārraides 

sistēmas                                                       
   +  3 KP 

B. 1.13. Datortehnoloģijas transportā    + + 3 KP 
B. 1.14. Vadības datorizētas sistēmas transportā   +  + 5 KP 
B. 1.15. Radioraidītāju un uztvērēju ierīces + +    4 KP 
B. 1.16. Programmēšanas valoda C ⊗ ⊗ ⊗   2 KP 
B. 1.17. Transporta elektroniskās vadības sistēmas ⊗ ⊗ ⊗   2 KP 
Piezīme: “+” - rekomendētie mācību priekšmeti, “⊗” -iespējamās ierobežotās izvēles mācību 
priekšmeti. 
 
 Bakalaura studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas" kalendārais plāns attiecīgi pirmajam, otrajam un trešajam mācību 
gadam pa semestriem parādīts 2.3. - 2.5. tabulās. 
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2.3. tabula 
Bakalaura studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums I. kursam (RTU obligāto studiju priekšmeti). 

Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  
KP 

Pavasaris 
KP 

1.1. Matemātika 5 4 
1.2. Fizika 3 3 
1.3. Vispārīgā ķīmija 2  
1.4. Datormācība 3 2 
1.5. Ievads studiju nozarē 1  
1.6. Svešvaloda (A, V, F) 1 1 
1.7. Latviešu valoda * 2*   
1.8. Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus** 2*   
1.9. Sports 0 0 
1.10. Elektrotehnika un elektronika  2 
1.11. Komercdarbība 2  
1.12. Elektrotehnikas teorētiskie pamati   4 
1.13. Elektrība un magnētisms  2 
1.14.  Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija   3 
1.15. Civilā aizsardzība 1  
 Kopā : 20 21 
*Obligātās izvēles priekšmets skolu ar krievu mācību valodu absolventiem, kas nav izturējuši 
pārbaudes testu 
**Obligātās izvēles priekšmets skolu ar latviešu mācību valodu absolventiem un skolu ar 
krievu mācību valodu absolventiem, kas  izturējuši pārbaudes testu 

2.4. tabula 
Bakalaura studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

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

KP 
Pavasaris 
KP 

1. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2  
2. Elektriskie mērījumi 2  
3. Matemātikas papildnodaļas 2  
4. Ķēžu teorija 5  
5. Fiziskā audzināšana 0 0 
6. Signālu teorijas pamati 3  
7. Elektronu ierīces 3  
8. Ierobežotas izvēles specializējošie 

priekšmeti 
3  

9. Svešvaloda (A, V, F) 1  
10. Informācijas pārraides un ciparu sakaru 

transporta sistēmu pamati 
 4 

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

 Kopā : 21 21 
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2.5. tabula 
Studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 
mācību priekšmetu sadalījums III. kursam (programmas obligātie studiju priekšmeti)  

Nr Priekšmeta nosaukums Rudens 
KP 

Pavasaris 
KP 

Gadā 
KP 

1. Transporta mikroprocesoru sistēmas 4  4 
2. Transporta reāllaika sistēmu projektēšana 3  3 
3. Tīklu datu bāzes 2  2 
4. Transporta telekomunikāciju sistēmu 

kanālveidojoša aparatūra 
 4 4 

5. Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija  2 2 
6.  Transporta sakaru līnijas  3 3 
7. Bakalaura darbs  10 10 
8. Ierobežotā izvēle 8  8 
9. Humanitārie/ sociālie izvēles priekšmeti 2  2 
 Kopā: 19 19  38 
 
Pavisam kopā: I+II+III : 41+42+38=121 KP. 
 
 Raksturojot bakalaura studiju programmas mācību priekšmetu apjomus kredītu 
punktos pa daļām A, B un C (t.i.,  "Obligātie mācību priekšmeti"  pret "Ierobežotās 
izvēles priekšmeti" un pret " Brīvās izvēles priekšmeti" ) ir šāda attiecība (skat.: 2.2. 
tabulu):  A : B : C = 97 : 20 : 4 . Tātad, studiju programmas ietvaros ir iespējams studēt un 
papildināt zināšanas līdz 20 % [(20+4) : 121] arī humanitāro/sociālo un dabas zinātņu 
virzienos pēc savas izvēles. 

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

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

Pašreiz bakalauru programmā studējošo skaits ir apmēram 60 – 70. 
 

 
2.1.1. Izmaiņas bakalaura studiju programmā 

 
 Pēc studiju programmas akreditācijas 2002. gada 27. februārī tās realizācijā  veiktas 
sekojošas izmaiņas: 

- ar RTU senāta 2002. gada 29 aprīļa lēmumu mainīta programmas struktūra, lai tā 
atbilstu bakalaura akadēmisko studiju programmu struktūrai, kas akceptēta RTU 
senātā 2002. gada 25. februārī. Šīs izmaiņas palielināja bakalaura darba apjomu no 3 
uz 10 KP, palielināja ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apjomu no 13 uz 20 
kredītpunktiem, samazināja brīvās izvēles studiju priekšmetu apjomu no 7 uz 4 
kredītpunktiem, kā arī nedaudz samazināja obligāto studiju priekšmetu apjomu no 97 
uz 87 kredītpunktiem; 

- ar RTU mācību prorektora 2003.gada 11.augusta rīkojumu, sakarā ar programmas 
piestiprināšanu Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei, tajā obligātais studiju 
priekšmets „Sociālās attīstības modeļi” (2KP) aizstāts ar visai fakultātei lasīto studiju 
priekšmetu „Komercdarbība”, obligatais studiju priekšmets „Transporta sistēmu 
funkcionēšana” (3KP) aizstāts ar fakultātei raksturīgiem studiju priekšmetiem: 
„Regulēšanas teorijas pamati” (2KP) un „Datortīkli” (2KP); 

- ar RTU senāta 2004. gada 29. marta sēdes lēmumu studiju programmas studiju 
programmas kvalitātes uzlabošanai studiju priekšmeti „Transporta vadības datu bāzes” 
(5KP) un „Vadības datorizētas sistēmas transportā” (5KP) no obligātās sadaļas 
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pārvietoti uz obligātās izvēles sadaļu, bet to vietā obligāto studiju priekšmetu grupā 
pievienoti sekojoši studiju priekšmeti: „Analogās ierīces” (4KP), „Tīklu datu bāzes” 
(2KP), un „Transporta sakaru līnijas” (3KP). 

Saskaņā ar izmaiņām studiju programmā veiktas arī izmaiņas studiju plānos.  
Pēc šīm būtiskām izmaiņām programmas īstenošanā -  pārejas uz sev tuvu profesionālu vidi, 
programmas relizācijas kvalitāte un efektivitāte uzlabojās. To sekmēja kopējo priekšmetu 
apguve vienā plūsmā ar pārējām ETF programmām Elektronika un Telekomunikācijas, 
pieredzes apmaiņa starp vienāda profila priekšmetu pasniedzējiem, jaunu metodisko materiālu 
pielietošana utt. 
  
 

2.2. Maģistra akadēmiskā studiju programma  
 

 
Studiju uzsākšanai nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds elektrozinātnē. 

Programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus transporta  
datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu projektēšanas un zinātniski pētniecisku 
darbu veikšanai. 

Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti. Studiju programmai ir sekojoši 
specializācijas virzieni: 
� transporta radioelektroniskās sistēmas; 
� transporta telekomunikācijas; 
� transporta datorsistēmas un tīkli; 
� dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas; 
� dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas. 

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un 
patstāvīgajās literatūras studijās apgūt programmas fundamentālo zinātņu pamatus,  viena no 
specializācijas virziena teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī humanitāri 
sociālos priekšmetus. 

Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā 
kvalifikācija: 

• transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu  projektēšanā un 
izstrādāšanā;  

• zinātniski pētniecisku darba veikšanai transporta  datorvadības, informācijas un 
elektronisko sistēmu nozarē; 

• lai veiktu eksperimentālus pētījumus transporta sistēmu un telekomunikaciju iekārtu 
darbības izpētē; 
Paredzēts arī, ka šī  izglītība nodrošina zināšanas, kas veido nepieciešamo kultūras un 

inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju 
akadēmiskām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā. 
 Maģistra akadēmiskajā studiju programmā "Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas" arī ir pieci specializācijas virzieni. Programma ietver 82 
kredītpunktu studiju apjomu ar mācību ilgumu 2 gadi, kura rezultātā tiek iegūts akadēmiskais 
grāds - Inženierzinātņu maģistrs transporta telemātikā. 
 Studiju programma ietver obligātos priekšmetus (A daļu)  38 KP apjomā, obligātās 
izvēles priekšmetus (B daļu) - 20 KP apjomā, t.sk.: specializējošos priekšmetus -  16 KP un 
humanitāros un sociālos priekšmetus - 4 KP apjomā, • brīvās izvēles priekšmetus (C daļu) - 
4 KP apjomā, •••• maģistra darbu - 20 KP apjomā. Maģistra studiju programmas "Transporta 
datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" kalendārais plāns attiecīgi pirmajam un 
otrajam mācību gadam pa semestriem parādīts 2.6. un 2.7. tabulās.  
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 2.6. tabula 
Maģistra studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums I. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Sakaru sistēmu teorija 5  
1.2. Objektorientētā projektēšana 

transporta uzdevumos 
3  

1.3. Globālās navigācijas satelītu sistēmas 4  
1.4. Tīklu operētājsistēmas 3  
1.5. Transporta šķiedru optiskie tīkli un 

sistēmas 
3  

1.6. Sakaru sistēmu modeļi  3 
1.7. Sistēmu teorija  4 
1.8. Šūnu mobilo sakaru sistēmu 

projektēšana 
 2  

1.9. Statistisko datu datorapstrādes 
metodes 

 4 

1.10. Informācijas kompresijas un 
kodēšanas teorija 

 3 

1.11. Tehniskā elektrodinamika   4 
1.12. Kriptogrāfija un datu aizsardzība   2 
1.13. Humanitārie/sociālie priekšmeti 4  
 Kopā : 22 22 
 
 

2.7. tabula 
Maģistra studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums II. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Specializējošie studiju priekšmeti 16  
1.2. Brīvās izvēles studiju priekšmeti 4  
1.3. Maģistra darbs   20 
 Kopā : 20 20 
 

Kopējais mācību priekšmetu saraksts un to apraksti katram no pieciem specializācijas 
virzieniem doti  2. pielikumā.  
Galvenā atšķirība maģistru apmācībā, salīdzinot ar bakalauru studijām ir tā, ka maģistranti 
tiek piesaistīti konkrētam zinātniskam vadītājam, ar kuru otrajā studiju gadā notiek personīgie 
kontakti darba zinātniskās daļas izstrādāšanā un publikāciju sagatavošanā. Parasti visi 
maģistri katru studiju gadu piedalās studentu zinātniskajās konferencēs. 
 Pašreiz maģistra studiju programmā studē 20 – 25 studenti. 

  
2.2.1. Izmaiņas maģistra studiju programmā un studiju plānā 

 
 Pēc studiju programmas akreditācijas 2002. gada 27. februārī tās realizācijā veiktas 
sekojošas izmaiņas: 

- ar RTU senāta 2002. gada 27 maija lēmumu mainīta programmas struktūra, lai tā 
atbilstu maģistra akadēmisko studiju programmu struktūrai, kas akceptēta RTU senātā 
2002. gada 25. februārī. Šīs izmaiņas nedaudz izmainīja attiecības starp obligāto, 
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ierobežotās izvēles un brīvās izvēles priekšmetu grupām (palielināja obligāto studiju 
priekšmetu apjomu), bet pats galvenais, tika apvienotas atsevišķās dažādu virzienu 
programmas vienā kopējā programmā, kurā specializācija notiek ar izvēles priekšmetu 
palīdzību; 

- ar RTU senāta 2004. gada 29. marta sēdes lēmumu studiju programmas studiju 
programmas kvalitātes uzlabošanai obligātie studiju priekšmeti „Tīklu analīze un 
projektēšana” (4KP), „Transporta informācijas sistēmas” (4KP) un “Transporta 
vadības diskrētie modeļi” (3KP) tika aizstāti ar “Kriptogrāfija un datu aizsardzība” 
(2KP), “Sakaru sistēmu modeļi” (3KP), “Globālās navigācijas satelītu sistēmas” (4KP) 
un “Tehniskā elektrodinamika” (3KP), bet obligātās izvēles studiju priekšmets 
“Kriptogrāfija un datu aizsardzība” (2KP) Transporta datorsistēmu un tīklu  
specializācijā aizstāts ar studiju priekšmetu “Tīklu analīze un projektēšana” (4KP). 

Saskaņā ar izmaiņām studiju programmā veiktas arī izmaiņas studiju plānos.  
Pēc šīm būtiskām izmaiņām programmas īstenošanā - pārejas uz sev tuvu profesionālu vidi, 
programmas realizācijas kvalitāte un efektivitāte uzlabojās. To sekmēja kopējo priekšmetu 
apguve vienā plūsmā ar pārējām ETF programmām Elektronika un Telekomunikācijas, 
pieredzes apmaiņa starp vienāda profila priekšmetu pasniedzējiem, jaunu metodisko materiālu 
pielietošana utt. 
 
 

2.3. Doktora studiju programma 
 
 Lai uzsāktu studijas doktorantūrā ir nepieciešams inženierzinātņu maģistra grāds: 
transporta  telemātikā, telekomunikācijās, elektronikā vai enerģētikā un elektrotehnikā. 
      Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus transporta 
elektronikas, telekomunikācijas, datorsistēmu un tīklu nozarē, kuri spētu risināt zinātniskās 
inovācijas uzdevumus un gatavot kadrus augstskolām un zinātniski pētnieciskajām iestādēm. 
    Doktora studiju galvenie uzdevumi ir sekojoši: 
• dot doktorandiem zināšanas par sarežģītu transporta elektronikas, telekomunikācijas, 

datoru sistēmu un tīklu pētniecības uzdevumiem un metodēm; 
• dot doktorandiem iemaņas un zināšanas pedagoģiskā darba veikšanai; 
• nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamajam 

līmenim; 
• sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darba rezultātu izziņošanu. 

Doktoru  studijas notiek piecos specializācijas virzienos: 
- Transporta radioelektroniskās sistēmas, 

- Transporta telekomunikācijas, 

- Transporta datorsistēmas un tīkli, 

- Dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmas, 

- Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas. 

Programma ietver 144 kredītpunktu studiju apjomu ar mācību ilgumu 3 gadi, kura rezultātā 
tiek iegūts " Inženierzinātņu doktora " zinātniskais grāds. Programma ietver obligātos studiju 
priekšmetus 15 KP apjomā, ierobežotās izvēles studiju priekšmetus 21 KP apjomā, tajā 
skaitā specializējošos studiju priekšmetus -  15 KP apjomā un ierobežotās izvēles valodas 
studiju priekšmetus – 6 KP apjomā un brīvās izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā.  
Zinātniskais darba apjoms disertācijas sagatavošanai  ir 102 KP. Doktorandam studiju laikā 
doktorantūrā jānokārto 3 - 5 promocijas eksāmeni un ieskaites, atbilstoši studiju plānam. No 
kopējā eksāmenu skaita vismaz trijiem eksāmeniem ir jābūt specialitātē, t.i., attiecīgajā 
apakšnozarē (no tiem vienam izvēlētā zinātniskā darba virzienā), bet vienam - svešvalodā 
(rekomendējams angļu, vācu vai franču valodā).  
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Doktora studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" kalendārais plāns attiecīgi pirmajam, otrajam un trešajam mācību gadam pa 
semestriem parādīts 2.8., 2.9. un 2.10. tabulās.  

 2.8. tabula 
Doktora studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums I. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Datorsistēmu un tīklu veiktspējas 
novērtēšanas teorija 

5  

1.2. Valodas 3 3 
1.3. Zinātniskais darbs 16 11 
1.4. Sakaru sistēmu signālu ciparapstrāde  5 
1.5. Transporta mobilie tīkli un sistēmas  5 
 Kopā : 24 24 
 

2.9. tabula 
Doktora studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums II. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Specializējošie studiju priekšmeti 15  
1.2. Zinātniskais darbs 9 24 
 Kopā : 24 24 
 
 

2.10. tabula 
Doktora studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas" mācību priekšmetu sadalījums III. kursam . 
Nr. Priekšmeta nosaukums Rudens  

KP 
Pavasaris 
KP 

1.1. Zinātniskais darbs 24 24 
 Kopā : 24 24 
 

Kopējais mācību priekšmetu saraksts un to apraksti katram no specializācijas 
virzieniem doti   3. pielikumā. 
   Doktorandu studijas atšķiras no maģistru studijām galvenokārt ar to, ka katru gadu ir 
paredzēts darbs pie disertācijas izstrādāšanas kopā ar starptautiski atzītu publikāciju 
sagatavošanu. Tā nolūkā visi doktorandi piedalās zinātniskajos semināros un konferencēs, 
kur mācās izklāstīt savu zinātnisko darba rezultātus. 
    Doktora studijās, līdzīgi citām, paredzētas vairākas priekšmetu grupas. Visi obligātie 
priekšmeti satur tikai 2 auditorijas stundas nedēļā, bet doktorandam patstāvīgi jāveic darbs 6 
stundu apjomā. Katrs priekšmets beidzas ar eksāmenu, kuru pieņem komisija, doktorandam 
iepazīstinot to ar paveikto darbu, kā arī atbildot uz jautājumiem par mācību rezultātiem. 

Paredzētais eksāmenu kopskaits ir 3 eksāmeni (ieskaitot valodas). Tas viss sakrīt ar 
starptautisko pieredzi.  

Doktora darba izpilde paredzēta visos 3 apmācības gados un darba kopapjoms tiek 
novērtēts ar 102 KP.  

Pašreiz doktora studijas apgūst septiņi studenti. 
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     Doktora studiju programma tika pārstrukturizēta 2004 gada 29. martā (RTU Senāta lemums 
Nr.485), apvienojot iepriekšējās atsevišķās programmas katrā no virzieniem vienā 
programmā, kurā specializācija notiek ar izvēles priekšmetiem. 
 
 

2.4. Studējošo un akadēmiskā personāla pašnovērtējuma secinājumi par studiju 
programmu 

 
 Studiju programmu "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 
augstu novērtējuši gan studējošie gan darba devēji un paši pasniedzēji. Transporta 
elektronisko un datorvadības speciālisti nepieciešami Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, 
lielajām transporta organizācijām Latvijas Dzelzceļam un Latvijas Gaisa satiksmei kā arī 
daudzajām Latvijas auto pārvadātāju firmām. Kā piemēru var minēt ap 20 speciālistu 
sagatavošanu pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma Latvijas republikas gaisa spēkiem 1998. 
gadā (atbildīgais as. prof. A.Klūga). Pēdējos gados ir palielinājies to studentu skaits, kas pēc 
studiju beigšanas strādā izraudzītajā virzienā, apmēram līdz 40-50%, jo studējošie rūpīgāk 
izvēlas programmas virzienus, domājot par iespējām strādāt izvēlētā specialitātē kādā no 
transporta organizācijām. 
 Iegūtās izglītības novērtējums kopumā. Bakalauru un maģistru programmu beidzēji un 
viņu darba devēji tika lūgti novērtēt studiju programmas kopumā ar sekojošām atzīmēm: 4 – 
ļoti labi; 3 – labi; 2 – viduvēji; 1 – vāji. Iegūtie rezultāti redzami 2.1. att. 
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2.1. att. Kopējais programmas vērtējums 
 
Bez tam studiju programmu beidzēji un viņu darba devēji tika lūgti novērtēt iegūtās zināšanas 
atsevišķās zināšanu grupās pēc iepriekš minētā vērtējuma. 2.11. tabulā parādīti aptaujas 
rezultāti atsevišķās zināšanu grupās bakalauru un maģistru programmu beidzējiem, kā arī 
darba devēju kopējais vērtējums. Grafika formā rezultāti redzami 2.2., 2.3. un 2.4. attēlos.  

  
2.11. tabula 

Zināšanu grupas un vidējie vērtējumi 

Zināšanu grupas Bakalauri Maģistri 
Darba 
devēji 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ciparu signālu procesori  2,00 2,00 1,80 
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10. Programmējamās integrētās shēmas  1,83 1,67 2,33 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Svešvalodas 2,33 2,67 3,00 
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2.2. att. Bakalauru programmas beidzēju vērtējumi 
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2.3. att. Maģistru programmas beidzēju vērtējumi 
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2.4. att. Darba devēju vērtējumi 
 

Aptaujas rezultāti parāda, ka ne vienā no zināšanu grupām vidējais vērtējums nav 
zemāks par vāji, tomēr ir priekšmetu grupa, kurā zināšanas vajadzētu uzlabot un tā ir: 
Transporta sistēmu struktūra un funkcionēšanas principi. Par zināšanām elektronisko shēmu 
ražošanas tehnoloģijās jāteic, ka programmā tiešām nav studiju priekšmetu šajā virzienā un arī 
nākotnē netiek plānotas apmācības šajā virzienā. 

Par programmas augsto novērtējumu var spriest arī pēc daudzajiem apbalvojumiem ko 
studējošie ir saņēmuši no Latvijas Izglītības fonda: 2002. gadā -7, 2003. gadā – 8, katru gadu 
vairāki studenti saņem Lattelekom SIA vai a/s Dati stipendijas. Interesanti ir aptaujas dati par 
to kāpēc studējošie izvēlējušies "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" studiju programmu. Tā 2004. gada aptaujā, kurā piedalījās 32 studenti no 46 
atbildes bija sekojošas: 

- programma nodrošina labas perspektīvas nākotnē – 81%, 
- nodrošina iespēju dabūt darbu – 59%, 
- atbilst studējošā interesēm – 40%, 

un tikai viens aptaujātais atbildēja, ka programma ir vieglāka kā citas un to izvēlējies kļūdas 
dēļ. 
 

3. Studiju programmas perspektīvu novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 
 

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

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



 16

4. Studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" attīstības plāns  

 
 Attīstības plāns ietver studentu skaita pieaugumu, ārzemju studentu piesaistīšanu no 
Rietumiem un Austrumiem, esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un  
jaunu kadru sagatavošanu, materiālās bāzes pilnīgu atjaunošanu, modernās skaitļošanas 
tehnikas iegādi, metodisko materiālu izdošanu, zinātniskās darbības paplašināšanu. Galvenie 
attīstības plāna posmi doti 4.1. tabulā. Tabulā dotie rādītāji bāzējas uz iepriekšējo gadu 
pieredzi studentu apmācībā RTU Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes transporta 
elektronikas un telemātikas katedrā un Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedrā. Piemēram, studējošo skaits 2004/2005.m.g. studentu 
skaits pieaudzis par apmēram 10% salīdzinājumā ar 2003/2004.m.g. un pašreiz ir 90 studenti 
(4.1. tabulā uzrādītais pasniedzēju skaits nodarbināts arī profesionālajā studiju programmā un 
citās studiju programmās ). 
 Galvenā problēma, kas būs jāpārvar perspektīvā, ir kadru atjaunošana, jo esošā 
profesūra ir ar ievērojamu vecumu. Sakarā ar akadēmiskā personāla zemo atalgojumu, pēdējo 
10 gadu laikā nav būtiski izmainījies pasniedzēju sastāvs, jo jaunie speciālisti nevēlas turpināt 
pedagoģisko darbību. Tāpat trūkst līdzekļu modernas materiālās bāzes atjaunošanai. No 2004. 
gada 1. septembra attalgojums ir jūtami paaugstinājies un varam sagaidīt jauno speciālistu 
interesi par akadēmisko karjeru. Galvenais apmācības līdzeklis ir skaitļotājs ar INTERNET 
pieslēgumu, kas palīdz daļēji kompensēt grāmatu trūkumu. Tomēr neskatoties uz iepriekš 
minētiem trūkumiem, pašlaik programmā ir septiņi doktorandi .Gandrīz visi doktoranti 
piedalās pedagoģiskā darbā, kas vieš cerības, ka nākotnē viņi varētu kļūt par pasniedzējiem. 
Jāatzīmē arī, ka šogad būtiski palielinājās mācību spēku atalgojums un līdz ar to bija arī liels 
konkurss doktorantūrā (programmā bija pieteikušies 4 pretendenti uz divām vietām). Tātad ir 
cerība, ka nākotnē var būtiski celties pasniedzēja darba prestižs un notiks jaunu mācību spēku 
pieplūdums. 

4.1. tabula 
Studiju programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 

ilgtermiņa attīstības plāns   
.Laika periods Kopējais 

studējošo 
skaits 

Ārzemju 
studentu 

skaits 

Asoc. profesoru  
un profesoru 

skaits 

Materiālā bāze, 
skaitļošanas 

tehnika 

Metodisko 
materiālu un 

grāmatu izdošana 

Zinātnisko 
rakstu 
skaits 

2006. – 2010. g. 200 10 20 Modernizācija +5 grāmatas 100 
Akreditācija       

2011 – 2015. g. 300 20 30 Nomaiņa +5 grāmatas 125 
Akreditācija       

2020 – 2025 . g. 400 30 40 Modernizācija 
un nomaiņa 

+5 grāmatas 150 

Akreditācija       

 
 Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Katru gadu pirmajā 
kursā bakalaura studijās tiek uzņemti 25 – 30 studenti, maģistra studijās 10-20 studenti, bet 
doktorantūras – 2-3 studenti. Apmēram tāds pats ir arī studentu skaits, kas saņem attiecīgos 
diplomus. 2003. gadā bakalaura diplomu studiju programmā ieguva 28 studenti, bet 2004. 
gadā – 21 students. Attiecīgi maģistra grādu 2003. gadā ieguva 19 studenti, 2004. gadā – 26 
studenti. Doktora studijas beidz visi, bet tikai apmēram 30% procenti aizstāv doktora 
disertāciju noteiktajā laikā. Tā 2004. gadā no 3 doktoru studiju beidzējiem tikai viens 
aizstāvēja disertāciju (J.Čaiko). 
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5. Studiju programmas finansiālais un materiāli tehniskais nodrošinājums 
 

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

Kā viens no galvenajiem instrumentiem studiju procesā tiek lietots plēvju projektors, 
kuru skaits katedrās ir pietiekams. Laiko posmā no 2002. gada apmācības procesā ir ieviesti 
divi video projektori ar piezīmju datoriem, kas jūtami uzlabojuši apmācības procesa 
kvalitāti. Tomēr to izmantošanas efektivitāte vēl ir zema, jo nav sagatavoti metodiskie 
materiāli. Lai veicinātu šādu materiālu izstrādi ir pieteikts Eiropas Sociālais fonda projekts 

Studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
materiāli tehniskās un metodiskās bāzes izveidošana, paredzot izstrādāt 4 mācību grāmatas 
un 2 laboratorijas darbu aprakstus: Mikroprocesori un mikroprocesoru sistēmas, Informācijas 
pārraides un ciparu sakaru sistēmu pamati, Transporta sakaru līnijas, ANGĻU-KRIEVU-
LATVIEŠU VĀRDNĪCA un laboratoriju darbu aprakstus - Kļūdu atklājoša cikliska koda 
traucējumnoturības pētīšanas ierīce, Datu pārraides pa elektrotīklu vadiem pētīšanas ierīce. 
 Studiju programmā galvenokārt tiek izmantota mācību literatūra, kas atrodas RTU ZB 
Aviācijas filiālē un ETF filiālē. Bibliotēku kopējais literatūras fonds ir vairāk par 800 000  
vienībām, pie tam mācību literatūras fonds ir 508 000 vienību, bet zinātniskās literatūras – 
306 000 vienību. Bibliotēkās ir plašas lasītavas ar vairāk kā 60 sēdvietām, plaša zāle, kurā 
izvietotas kartotēkas. Tas viss ļauj secināt, ka programmas nodrošinājums ar literatūru ir ļoti 
labs. Katru gadu bibliotēkas tiek papildinātas ar jaunām grāmatām un žurnāliem, kuru skaits 
katru gadu pieaug. Lai arī izjūtamas literatūras trūkums, tomēr interneta pieejamība lielā mērā 
kompensē šo trūkumu. 
 Apmācības dotajā programmā ir organizētas galvenokārt Lomonosova ielas 1 
kompleksa V un 3. korpusos. Tajos izvietota Transporta elektronikas un telemātikas katedra.  
Korpusos ir divas lekciju auditorijas, trīs datoru klases (auditorijā V-201 – 15 datori, 
auditorijā V-312a – 12 datori, auditorijā 3-104 – 12 datori) un liels skaits specializēto 
laboratoriju. Jāatzīmē šādas specializētās laboratorijas, kas ir unikālas Latvijas republikā: 
Radionavigācijas sistēmu laboratorija, Radiolokācijas sistēmu laboratorija, Aviācijas 
virszemes sakaru laboratorija, Specializēto aviācijas trenažieru laboratorija u.c. Lai arī visas 
datorklases nav vienādi aprīkotas, tomēr racionāli izmantojot dažāda līmeņa datorus iespējams 
labi apmācīt studentus sākot ar vienkāršāko uzdevumu risināšanu un beidzot ar sarežģītu 
modelēšanas programmu izmantošanas apmācību. 
  Daudzus mācību priekšmetus studenti apgūst Dzelzceļu institūtā Indriķa ielā 8. 
Auditorijās 205, 206, 207, 213, 214 katrā ir ap 10 Pentium dažāda tipa datoriem, bet auditorijā 
320 - 4 Pentium tipa datori (minētie datori tiek izmantoti arī citu programmu apguvē). Arī 
Dzelzceļa institūtā ir daudz unikālu specializētu laboratoriju, kā piemēram, Dzelzceļa 
dispečeru centralizācijas, Dzelzceļa elektrisko sistēmu, Automātiskās diagnostikas, 
Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras, Dzelzceļa sakaru sistēmu un 
Transporta sakaru līniju laboratorijas. 
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6. Studiju programmas vadība  
 
 Studiju programmu "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" vada programmas komisija šādā sastāvā: priekšsēdētājs - Dr. habil.sc.ing.,  prof. 
A.Zeļenkovs; sekretārs - Dr.sc.ing, asoc. prof. A. Klūga; locekļi: Dr. habil.sc.ing.,  prof. 
Ē.Pētersons; Dr. habil.sc.ing., prof. V.Karpuhins;   Habil.dokt.fiz., prof. V.Popovs; Dr.sc.ing., 
asoc. prof. L.Sergejeva. 
 Stratēģiskie studiju programmas jautājumi tiek apspriesti RTU Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes Domes sēdēs. 
 

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

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

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

Bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmā nodarbināto pasniedzēju saraksts 
dots attiecīgi tabulās 7.1., 7.2. un 7.3., bet dzīves un darba gājums pielikumos 1, 2 un 3. 

 
7.1. tabula 

Bakalaura  studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 
grāds, 

nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniegtie priekšmeti 

1. Andronovs 
Aleksandrs 

Dr. habil. sc.ing., 
profesors  

Pamatdarbs Transporta vadības diskrētie 
modeļi, Transporta procesu 
datormodelēšana 

2. Antimirovs 
Maksimilijāns 

Dr.habil. phys, 
profesors 

Pamatdarbs Matemātikas papildnodaļas 
(elektrozinībās) 

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

4. Biezā Līga Dr. math., 
docente 

Pamatdarbs Matemātika 

5. Boicovs Viktors Dr. sc.ing., 
docents 

Blakus-
darbs 

Transporta reāllaika sistēmu 
ekspuatācija, Tīklu datu bāzes, 
Globālie informācijas resursi 

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

Pamatdarbs Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 

7. Girsova Laila Docente Pamatdarbs Mazās grupas un personības 
socioloģija 

8. Jakubāne Judīte Ek. zin. maģ., 
lektore 

Pamatdarbs Komercdarbība 

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

Pamatdarbs Elektrība un magnētisms 
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10. Jemeļjanovs 
Anatolijs 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Civilā aizsardzība 

11. Jeremejevs 
Vitālijs 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Blakus- 
darbs 

Signālu ciparapstrāde uz signālu 
procesoru bāzes 

12. Kampars Valdis Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Vispārīgā ķīmija 

13. Karpuhins 
Vladimirs 

Dr.habil.sci.ing., 
profesors 

Blakus- 
darbs 

Elektriskie mērījumi 

14. Klūga Ansis Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Ievads studiju nozarē, Ciparu 
elektronika un datoru arhitektūra, 
Regulēšanas teorijas pamati, 
Transporta mikroprocesoru 
sistēmas,     Transporta 
elektroniskās  sistēmas 

15. Anatolijs 
Ļevčenkovs 

Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Intranet transporta sistēmas 

16. Mirtovs 
Vladimirs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Transporta iekārtu 
datorprojektēšana 

17. Mirzagitovs 
Nikolajs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Transporta mobilās sakaru 
sistēmas,   

18. Muižnieks Jānis Docents Pamatdarbs Sports 
19. Otlāne Ingrīda Lektore Pamatdarbs Franču valoda 
20. Ozols Andris Dr. habil. phys., 

profesors 
Pamatdarbs Fizika 

21. Ozolzīle Gunārs Dr. sc. soc., 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Vispārējā socioloģija, 
Politoloģija 

22. Pētersons Ernests Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Datortīkli, Transporta reāllaika 
sistēmu projektēšana, Transporta 
reāllaika elektroniskais bizness 

23. Plutahins Viktors Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Elektronu ierīces, Analogās 
ierīces 

24. Popovs Valentīns Dr.habil. phys., 
profesors 

Pamatdarbs Transporta telekomunikāciju 
sistēmu kanālveidojoša aparatūra, 
Transporta sakaru līnijas,   
Transporta šķiedru optiskās 
pārraides sistēmas  

25. Sergejeva 
Ludmila 

Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Datortehnoloģijas transportā, 
Transporta vadības datu bāzes 

26. Sikeržickis Jurijs Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Blakus- 
darbs 

  Radioraidītāju un uztvērēju 
ierīces 

27. Siliņa Ilze Pedagoģijas 
maģistre 

Pamatdarbs Vācu valoda 

28. Taraškevičs 
Ronalds 

Dr. sc. oec., 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Vadības socioloģija 

29. Zeļenkovs 
Alberts 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Informācijas pārraides un ciparu 
sakaru transporta sistēmu pamati,  
Programmēšanas valoda C 

30. Ziemelis Juris Dr.habil.sc.ing., 
doktors, 
profesors 

Pamatdarbs Datoru mācība (pamatkurss), 
Datoru mācība (speckurss) 

31. Ziņkovskis Dr.sc.ing., Pamatdarbs Elektrotehnikas teorētiskie 
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Aleksandrs docents pamati, Ķēžu teorija, Signālu 
teorijas pamati 

32. Zītars Uldis Dr.sc.ing., 
docents 

Pamatdarbs Elektrotehnika un elektronika 

33. Žirovecka 
Anastasija 

Dr.sc.ing., 
docente 

Pamatdarbs Angļu valoda 

 
7.2. tabula 

Maģistra  studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 
grāds, 

nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniegtie priekšmeti 

1. Andronovs 
Aleksandrs 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors  

Pamatdarbs Statistisko datu datorapstrādes 
metodes; Transporta procesu 
optimizācijas metodes; Transporta 
plūsmu analīzes un prognozēšanas 
matemātiskās metodes; 

2. Asars Alfrēds Inž.zin.maģ. Blakus-
darbs 

Integrētie servisa cipartīkli; 

3. Boicovs Viktors Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus-
darbs 

Tīklu operētājsistēmas; Datoru 
tīklu kontrole, diagnostika un 
pārvaldība; Tīklu datu bāzes un 
bankas; 

4. Gudzuka Sandra Docente Pamatdarbs Sociālā psiholoģija; 
5. Jeremejevs 

Vitālijs 
Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Blakus-
darbs 

Signālu ciparapstrāde transporta 
telekomunikāciju sistēmās;  

6. Klūga Ansis Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Sistēmu teorija; Globālās 
navigācijas satelītu sistēmas; 
Transporta līdzekļu lokalizācijas 
sistēmas; Transporta elektroniskās 
vadības sistēmas; Intelektuālās 
transporta sistēmas; Transporta 
radioelektronisko sistēmu 
modelēšana;  

7. Kuņickis 
Valērijs 

Docents Pamatdarbs Biznesa socioloģija; Industriālās 
attiecības 

8. Ļevčenkovs 
Anatolijs 

Dr. sc. soc., 
asoc. profesors 

Pamatdarbs Objektorientētā programmēšana 
transporta uzdevumos; Java 
programmēšana transporta 
tīkliem; Tīmekļa vietnes 
projektēšana; 

9. Mezītis Mareks Dr.sc.ing., 
docents 

Pamatdarbs Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmas; 
Dispečeru vadības informācijas 
tehnoloģijas dzelzceļa transportā; 
Dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas sistēmu 
projektēšana; 

10. Mirtovs 
Vladimirs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Eksperimenta un diagnostikas 
automatizācija; Transporta 
sistēmu optimāla vadība; 
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11. Mirzagitovs 
Nikolajs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus- 
darbs 

Transporta mobilās sakaru 
sistēmas; Satelītu sakari un 
radioreleju līnijas;  

12. Pētersons 
Ernests 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Kriptogrāfija un datu aizsardzība; 
sakaru sistēmu modeļi; 
Komunikācija transporta 
intelektuālajās sistēmās; 
Datorsistēmu teorija; Tīklu analīze 
un programmēšana; 

13. Popovs 
Valentīns 

Dr.habil.phys. 
profesors 

Pamatdarbs Tehniskā elektrodinamika; 
Transporta šķiedru optiskie tīkli 
un sistēmas; Šūnu mobilo sakaru 
sistēmu projektēšana; Transporta 
sakaru līnijas; Dzelzceļa 
telekomunikācijas sistēmas; 
Dzelzceļa mobilās sakaru 
sistēmas; Dzelzceļa sakaru 
sistēmas; Transporta 
augstfrekvences ciparu pārraides 
informācijas sistēmas; 
Menedžments dzelzceļa 
transportā; 

14. Sergejeva 
Ludmila 

Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Dinamisko objektu monitoringa 
un diagnostikas mikroprocesoru 
sistēmas; Dzelzceļa transporta 
datortīklu administrēšana; 

15. Skaļskis 
Anatolijs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Blakus-
darbs 

Kanālu un pakešu komutācijas 
sistēmas (speckurss); 

16. Urbahs 
Aleksandrs 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Loģistika un transporta sistēmas; 

17. Zeļenkovs 
Alberts 

Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Sakaru sistēmu teorija 
(speckurss); Informācijas 
kompresijas un kodēšanas teorija; 
Ciparu sakaru sistēmu teorija; 
Signālu ciparapstrādes algoritmi 
sitēmās; Optimāla uztveršana un 
sakaru sistēmu traucējumnoturība; 

18. Ziņkovskis 
Aleksandrs 

Dr.sc.ing., 
docents 

Pamatdarbs Datortehnoloģijas pētniecībā;  

19. Zvejnieks Andris Docents Pamatdarbs Ētika; Prezentācijas prasme; 
Eiropas klasiskā filozofija; 
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7.3. tabula 
Doktora  studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 

akadēmiskā personāla saraksts 
Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 

grāds, 
nosaukums 

Darba 
attiecības 

Pasniegtie priekšmeti 

1. Klūga Ansis Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Intelektuālo transporta sistēmu 
teorija; Globālās pozicionēšanas 
sistēmas; 

2. Ļevčenkovs 
Anatolijs 

Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Transporta plūsmu teorija; 
Informācijas tehnoloģijas 
transporta intelektuālām 
sistēmām; 

3. Mezītis Mareks Dr.sc.ing., 
docents 

Pamatdarbs Diskrētie signālprocesori; 

4. Pētersons Ernests Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Datoru tīklu kvalitātes 
nodrošināšanas teorija un 
metodes; 

5. Popovs Valentīns Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Transporta mobilie sakaru tīkli un 
sistēmas; Transporta šķiedru 
optiskie tīkli un sistēmas; 
Transporta dinamisko sistēmu 
modelēšana; Dzelzceļa transporta 
telekomunikācijas tīkli; Ultra 
augstas frekvences signālu 
pārraide neviendabīgās 
telekomunikāciju līnijās; 

6. Sergejeva 
Ludmila 

Dr.sc.ing., asoc. 
profesors 

Pamatdarbs Eksperimenta plānošana un datu 
analīze; Datu apstrāde sadalītās 
sistēmās; Negraujošas kontroles 
metodes dzelzceļa transportā; 

7. Siliņa Ilze Ped. maģistrs. Pamatdarbs Vācu valoda 
8. Zeļenkovs 

Alberts 
Dr.habil.sc.ing., 
profesors 

Pamatdarbs Sakaru sistēmu signālu ciparu 
apstrāde; Ciparu sakaru sistēmu 
teorija (speckurss); 
Traucējumnoturīgas kodēšanas 
teorija un prakse; Ciparu spektrālā 
analīze un tās pielietošana; 

9. Žiravecka 
Anastasija 

Dr.sc.ing., lekt. Pamatdarbs Angļu valoda 

 

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

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

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

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

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

- Mihails Stetjuha, bakalaurs, 
- Igors Liplandskis bakalaurs 
- Vita Narņicka, maģistre, 
- Vadims Bistrovs, maģistrs, 
- Jevgenijs Golovins, maģistrs, 
- Jelena Caiko, doktorande 
- Sergejs Iļņickis, doktorands. 

Latvijas izglītības fonda stipendijas 2003. gadā  ieguvuši Transporta datorvadības, 
informācijas un elektronisko sistēmu programmas maģistri Tatjana Pozdņakova un Sergejs 
Šarkovskis. 2004. gadā stipendijas saņēma minētie studenti, bet balvas ieguva M.Kuļikovs, 
O.Bondarenko un S.Šarkovskis. 
  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. 
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9. Sadarbība studiju programmu realizācijā  
 
 Kā ļoti pozitīvu momentu programmas "Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas" realizācijā var minēt divu RTU fakultāšu Elektronikas un 
telekomunikāciju un Transporta un mašīnzinību sadarbību. Transporta elektronikas un 
telemātikas katedra programmas realizācijā sadarbojas ar Transporta un mašīnzinību 
fakultātes Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedru.  Šī sadarbība saistīta ar  
minēto katedru ciešo saikni ar transporta speciālistu sagatavošanu. Sadarbība programmas 
realizācijā ir  arī ar citām  Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes struktūrvienībām, jo 
pirmajā kursā apmācības notiek pēc vienotas RTU programmas. Bez tam programmai ir arī 
vienota profila priekšmetu daļa ar citiem RTU elektrozinātņu bakalauriem. 
 Tātad faktiski tikai trešajā studiju gadā sākas studentu apmācība programmas 
specializācijas studiju priekšmetos. Lai uzlabotu  studijas programmas realizāciju, no 2003. 
gada palielināts speciālo programmas priekšmetu skaitu otrajā kursā , kā arī sākta 
specializāciju  jau pirmajā kursā (atsevišķos priekšmetos kā piemēram Ievads specialitātē, 
Datormācība u.c. ).   
 Maģistru un doktorantu sagatavošanā arī  ir cieša minēto katedru sadarbība, bez tam 
no 2003. gada ir izveidota arī laba sadarbība ar Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti 
(studentu zinātnisko dabu konkursu organizācijā, doktorandu ziņojumu apspriešana, maģistra 
darbu izvērtēšanā utt.) un šī sadarbība cerams nākotnē būs vēl ciešāka.  
 Sadarbība ar darba devējiem notiek studentu prakses laikā, kā arī vadošo nozares 
speciālistu pieaicināšana maģistrantu lekciju kursu lasīšanā. Šāda sadarbība ir ar SIA 
“GAREKS” direktoru N.Mirzagitovu, kas regulāri piedalās studiju kursa “Mobilo sakaru 
sistēmu” pasniegšanā un ar VAS Latvenergo filiāles Tehniskais centrs datu pārraides dienesta 
vadītāju A.Asaru, kas piedalās studiju priekšmeta Integrētie servisa cipartīkli (Integrated 
Service Digital Networks) pasniegšanā. 

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

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

10.1. tabula 
Mutvārdu pārbaudes veidi (darbs paliek arhīvā) 

Darba veids Studiju darbs  Bakalaura darbs Maģistranta 
darbs 

Doktoranta darbs 

Darba   
aizstāvēšana 

Darba satura 
mutvārdu 
izklāsts, 
diskusija ar 
vadītāju 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
informācija, 
diskusija  
 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
uzstāšanās, 
recenzenta 
ziņojums, 
diskusija 

Darba satura 
izklāsts, vadītāja 
ziņojums, 
recenzentu 
uzstāšanās, 
diskusija 
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11. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu studiju programmām 
11.1.  Bakalaura studiju programmu salīdzinājums 

 
 Bakalaura studiju programma "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas" (RTU 3 g.) tika salīdzināta ar analoģiskām elektrozinātņu studiju programmām  
Drēzdenes Tehniskajā universitātē Vācijā ( http://www.et.tu-dresden.de/infos/grundstudium/et-
studienablaufplan.html, http://www.et.tu-dresden.de/infos/hauptstudium/pflichtfaecher_inf.html) un  
Torino Politehniskajā skolā Itālijā (http://www.polito.it/ateneo/facolta/III_fac_ing/index.en.html,  
http://www.corsiadistanza.polito.it/presentazione/stampe.html) 
 Salīdzinājumu pa priekšmetu grupām kredītpunktos (KP) var redzēt 11.1.tabulā un 
11.1.attēlā. No diagrammām redzams, ka visās programmās ir relatīvi ļoti līdzīgs priekšmetu 
sadalījums pa grupām, bet katras valsts programmai ir arī sava specifika. Salīdzinot 
priekšmetu apjomus jāņem vērā, Itālijas universitātē viena mācību gada apjoms ir 60 
kredītpunkti (ECTS), bet RTU  – 40. Bez tam atšķiras arī apmācības laiks: Drēzdenes 
Tehniskajā universitātē Vācijā ir 5 gadi. Vislielākās atšķirības vērojamas prakses un 
noslēguma darba apjomos: RTU prakses bakalauru programmās nav un arī bakalaura darba 
apjoms ir tikai 10 KP (15 ECTS). 

11.1. tabula 
Bakalauru programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 
(RTU EBY0) salīdzinājums ar Torino Politehniskās skolas Itālijā (PolTor) un Drēzdenes 
Tehniskās universitātes Vācijā  (Dresden TU) studiju programmām 

Grupa Priekšmets (priekšmetu grupa) RTU 
EBY0 

(ECTS) 

PolTor 
(ECTS) 

Dresden 
TU 

(ECTS) 
1. Matemātika 19,5 24 26 
2. Fizika 12 10 9 
3. Vispārīgie inženierzinātņu mācību 

priekšmeti 
9 13 14 

4. Vispārīgie elektrozinātņu mācību 
priekšmeti 

27 25 39 

5. Vispārīgie datorzinātņu mācību 
priekšmeti 

15 15 32 

6. Speciālie elektrozinātņu un 
datorzinātņu mācību priekšmeti 

54 38 29 

7. Izvēles priekšmeti vienā no virzieniem 19,5 35 25 
8. Ekonomika un citi netehniskie mācību 

priekšmeti 
10,5 18 8 

9. Prakse 0 0 20 
10. Noslēguma darbs 15 2 24 

Kopā 181,5 180 226 
Apmācības laiks, gadi:  3 3 5 

 
Tabulā ievietotie dati iegūti izmantojot informāciju par sekojošām studiju programmām: 
1. Dresden TU, Studiengang Elektrotechnik, Informationstechnik, Studienablaufplan des 

Grundstudiums (1-4 Sem.)+Studienablaufplan der Pflichtfächer (5-8,9,10 Sem.) 
http://www.et.tu-dresden.de/infos/grundstudium/et-studienablaufplan.html 
http://www.et.tu-dresden.de/infos/hauptstudium/pflichtfaecher_inf.html 

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

Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Delle Telecomunicazioni (formato .pdf 42 KB) 
Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Informatica (formato .pdf 40 KB) 
Modulo Piano degi Studi in Ingegneria Elettronica (formato .pdf 43 KB) 
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http://www.polito.it/ateneo/facolta/III_fac_ing/index.en.html 
http://www.corsiadistanza.polito.it/presentazione/stampe.html 
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11.1. att. Bakalauru programmas "Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas" (RTU-EBY0)  salīdzinājums ar Torino Politehniskās skolas Itālijā 
(PolTor) un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vācijā  (Dresden TU) studiju programmām. 

  
11.2. Maģistru studiju programmas salīdzinājums 

 
 Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
tika salīdzināta ar: 
- Čalmeras Tehnoloģiskās universitātes (http://www.s2.chalmers.se/imp/applicants/courses.htm), 
- Dānijas Tehniskās universitātes (http://www.adm.dtu.dk/studier/ik/studin/msc/msc-dtu.htm), 
- Tventes Universitātes (http://www.el.utwente.nl/onderwijs/studieprog/masters/studieprog.php) 
attiecīgajām studiju programmām. 

Salīdzinājums pa priekšmetu grupām KP parādīts 11.2. tabulā un 11.2. attēlā. Kā 
redzam no  tabulām un diagrammām priekšmeti  RTU programmās pamatvilcienos sakrīt ar 
Eiropas augstskolu attiecīgo studiju programmu mācību priekšmetiem. Tomēr arī maģistru 
programmās atšķiras  apmācības laiks: Čalmeras Tehnoloģiskajā Universitātē tas ir 1,5 gadi, 
bet Dānijas Tehniskajā Universitātē un Tventes Universitātē tāds pats kā RTU - 2,0 gadi. 
Vislielākās atšķirības vērojamas inženierprojekta un maģistra darba apjomos: ČTU un DTU 
inženierprojekta nav, bet  Tventes Universitātē  – ir. RTU atšķiras no citām  Eiropas 
universitātēm ar  netehniskiem mācību priekšmetiem. Eiropas universitātēs šādu priekšmeti ir 
tikai izvēles studiju priekšmetu sadaļā (ekonomika un  angļu valoda). 
Jāatzīmē, ka Studiju programmā Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas ir liela izvēles priekšmetu daudzveidība, kas raksturo attiecīgās specializācijas 
virzienu. Tāda pati daudzveidība ir raksturīga Dānijas Tehniskās universitātes  un Tventes 
Universitātes attiecīgajām studiju programmām, kurās izvēles priekšmetu īpatsvars ir 
līdz.36%. 
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11.2.tabula 
Maģistra akadēmiskās studiju programmas “Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas” (RTU-EMY0) salīdzinājums ar Čalmeras Tehnoloģiskās universitātes 
(ČTU), Dānijas Tehniskās universitātes (DTU) un Tventes Universitātes attiecīgajām studiju 
programmām (TU) 

Grupa Priekšmets  (priekšmetu 
grupa) 

RTU-   
EMY0 
(ECTS) 

ČTU 
(ECTS) 

DTU 
(ECTS) 

TU 
(ECTS*) 

1.  Sakaru sistēmu teorija un 
telekomunikācijas  

16,5 20 17,5 15,5 

2.  Radio (mobilo, satelītu) un 
optikas sakaru tīkli un 
sistēmas 

16.5 15 20 15,8 

3.  Signālu un datu datorapstrādes 
metodes 

9 6 10 8,6 

4.  Tehniskā elektrodinamika un 
antenas  

4,5 6 10 3,6 

5.  Datortīkli, datu pārraide un 
tīklu operētājsistēmas 

24 16,5 15 25,8 

6.  Elektronisko sistēmu 
datormodelēšana 

4,5 0 0 4,3 

7.  Informācijas kompresija, 
kodēšana un datu aizsardzība 

7,5 9 15 8,6 

8.  Obligātie netehniskie mācību 
priekšmeti 

6 0 0 0 

9. Izvēles netehniskie mācību 
priekšmeti 

6 0 10 0 

10. Prakse (Industrial training) 0 0 0 0 
11. Maģistra darbs (Thesis 

project) 
30 30 30 30+10 

 Kopā: 121,5 102,5 127,5 122,2 
 Apmācības laiks, gadi: 2 1,5 2,0 2,0 

*) ECTS = European Credit Transfer System 
 
Tabulā ievietotie dati iegūti izmantojot informāciju par sekojošām studiju programmām: 
 
1. DTU, MSC in Telecommunications Program at DTU for International Students – 

http://www.adm.dtu.dk/studier/ik/studin/msc/msc-dtu.htm 
2. ČTU, International Master’s Program in Digital Communication Systems and 

Technology - 
http://www.s2.chalmers.se/imp/applicants/courses.htm 

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

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

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

3.3. Telecommunication Networks. Program structure: 
http://www.el.utwente.nl/onderwijs/studieprog/masters/telecommunication/pro
grammastructuur.php 
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11.2. att. Maģistra akadēmiskās studiju programmas “Transporta datorvadības, informācijas 
un elektroniskās sistēmas” (RTU-EMY0) salīdzinājums ar Čalmeras Tehnoloģiskās 
universitātes (ČTU), Dānijas Tehniskās universitātes (DTU) un Tventes Universitātes 
attiecīgajām studiju programmām (TU) 
 

11.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums 
 

Tā kā doktoru studijas notiek kādā no šauro zinātnes virzieniem to salīdzinājums ar 
citu augstskolu programmām pēc priekšmetiem ir gandrīz neiespējams. Vienīgā mācību 
iestāde, kura atklāti pasludināja savu doktora programmu  „Electrical Engineering” virzienā ir 
Technical University of Denmark. Zemāk tiks dots salīdzinājums pēc priekšmetiem tieši ar šo 
programmu. Bet sākumā dosim tikai salīdzinājumu pēc KP skaita un īsu programmas virzienu 
apskatu. 

Kopējais 3 gadīgo doktora studiju apjoms ir 144 KP, t.i., 48 KP katrā mācību gadā., 
bet doktora disertācijas darba izpildei – 102 KP. Līdzīgs sadalījums ir arī citās Eiropas 
augstskolās, piemēram, Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiskajā institūtā: kopējais apjoms – 
160 KP, no tiem  doktora disertācijas darba izpildei – 100 KP. Atšķirība ir studiju ilgumā: 
Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiskajā institūtā tas ir četri gadi salīdzinot ar trīs gadiem  
RTU studiju programmā. 
 Detalizētākam programmu salīdzinājumam apskatīsim  Technical University of 
Denmark doktora studiju programmu „Electrical Engineering” virzienam. Šajā programmā ir 
sekojoši studiju priekšmeti (nosaukumi doti oriģinālvalodā): 

1. Broadband Networks - 10KP, 
2. Digital Communications - 7,5KP, 
3. Information Theory - 5KP, 
4. Optical Communication Systems - 7.5KP, 
5. Physics of Semiconductor Optical Devices - 5KP, 
6. Telecommunication Networks of the Future – Performance & Evaluation - 5KP.  

Studiju priekšmets Digital Communications ir pilnīgi pārklāts ar Ciparu sakaru sistēmu 
priekšmeta saturu Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas studiju 
programmā. Studiju priekšmets Information Theory RTU doktora studiju programmā nav 
paredzēts tamdēļ ka līdzīgs priekšmets  ietilpst maģistru studiju programmā. 
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Studiju priekšmeti Optical Communication Systems  un Physics of Semiconductor Optical 

Devices  atbilst studiju priekšmetam Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas (10KP)  no 
Transporta datorsistēmas un tīkli virziena. Studiju priekšmets Telecommunication Networks 

of the Future – Performance & Evaluation  no Dānijas TU programmas pilnīgi sakrīt ar 
priekšmetu Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija RTU programmā. 
 Katrā no doktoru studiju specializācijām tiek piedāvāti ierobežotās izvēles priekšmeti 
15KP apmērā un brīvās izvēles priekšmeti 6KP apmērā, līdzīgi kā citās Eiropas augstskolās. 
Piemēram, Transporta radioelektronisko sistēmu specializācijā tiek piedāvāti studiju 
priekšmeti Intelektuālo transporta sistēmu teorija un Globālās pozicionēšanas sistēmas, bet 
Dzelzceļa iekārtu datorvadības sistēmu virzienā – Transporta plūsmu teorija, Negraujošās 

kontroles metodes dzelzceļa transportā un Datu apstrādes sadalītās sistēmas. 
 Izejot no piedāvāta salīdzinājuma varam secināt, ka studiju programma Transporta 
datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas pārsvarā ir līdzīga programmām no 
Eiropas Savienības valstu universitātēm. 
 

12. Kopsavilkums 
 
 Akadēmiskā studiju programma "Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas" ļauj sagatavot speciālistus uz vairāku zinātņu nozaru robežas, kas ir 
raksturīgi akadēmiskās izglītības attīstībai visā pasaulē. Programma veidota uz katedru 
profesoru zinātnisko interešu un speciālistu pieprasījuma vēsturiskās attīstības bāzes. 
Bakalauru, maģistru un doktora studiju programmas ir pakļautas ikgadējām korekcijām, kā 
cēloņi ir gan Latvijas valdības un RTU senāta lēmumi, gan nepieciešamība reaģēt uz pasaules 
transporta un informācijas nozaru straujajām attīstības izmaiņām.  
 Programmām ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs; tās atbilst arī 
daudzveidīgajam darba piedāvājuma tirgum Latvijā. 

 Lielais darbs, kas ieguldīts programmas pilnveidošanā pēc tās akreditācijas 
2002. gadā (programmas realizācija nodota RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei, 
pārstrukturizētas maģistru un doktoru studiju programmas, izveidotas divas jaunas katedras, 
kurās tiek mācīti studenti specializējošos studiju priekšmetos, kā arī pilnveidota materiāli 
tehniskā un metodiskā bāze) ļauj cerēt uz pozitīvu akreditācijas iznākumu 2004. gadā. Visi 
galvenie trūkumi, kurus uzsvēra akreditācijas komisija: 

- nepietiekošā integrācija ar citiem sev tuviem studiju virzieniem RTU iekšienē, 
- studiju programmas sadrumstalotība; 

ir novērsti. 
 Galvenās problēmas ar kurām nākas saskarties šobrīd ir: 
� nepietiekamais programmas finansējums, kas ietekmē studiju procesā izmantotās materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanu; 
� grūtības ar jaunu un kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu. 
 Programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 
stiprās puses: 
• mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija transporta datorvadības, 

informācijas un elektronikas priekšmetu pasniegšanā; 
• darba tirgū programmas "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" 

studenti ir ļoti pieprasīti; 
• apmācību procesā tiek izmantotas daudzas transporta elektronisko sistēmu laboratorijas 

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

• datoru klases lielākoties atbilst mūsdienu prasībām; 
• pasniedzēji veic nozīmīgu grantu un citu starptautisku līgumdarbu izpildi; 
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• Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes struktūrvienību sadarbība programmas 
realizācijā.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 "Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" bakalaura, maģistra 
un doktora studiju programmas realizācijas nepieciešamību Rīgas Tehniskajā universitātē 
nosaka  gan datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu straujie attīstības tempi un 
ieviešana visās transporta nozarēs kā Latvijā tā arī visā pasaulē, gan arī unikālā materiāli 
tehniskā un metodiskā bāze (trenažieri, stendi, specializētās laboratorijas). 
 

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

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

Pielikums 3 (atsevišķā sējumā). Doktoru studiju mācību programmas, 
priekšmetu apraksti, akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums. 



  

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests un apstiprināts programmas "Transporta 

datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas" komisijas sēdē 2004. gada 22. decembrī 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

           Transporta un mašīnzinību fakultāte  
                                                                                    

Studiju progr.apstiprināta RTU Senāta sēdē 
2000. g. 28. aprīlī, prot. Nr. 449  un, 
saskaņā ar RTU Senāta 2002.g.25.februāra 
lēmumu “Par bakalaura akadēmisko studiju 
programmu struktūru”, tajā izdarītas 
izmaiņas, kas akceptētas   RTU Senāta 
2002.g. 29.aprīļa sēdē, prot.Nr….. 
Mācību prorektors ………………………... 

E.Beķeris 
 
 

 
STUDIJU PROGRAMMA 

 
Programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas  
Nominālais studiju ilgums: 3 gadi  
Studiju apjoms: 121 kredītpunkts  
Iepriekšējā izglītība:  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē 

 
Studiju programmas šifrs: EBY0    

        Uzņemšana no 2002. / 2003. akad. g.  
 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  87 KP  
1.  Matemātika  9 KP 
2.  Fizika  6 KP 
3.  Elektrība un magnētisms  2 KP 
4.  Elektrotehnika un elektronika  2 KP 
5.  Vispārīgā ķīmija  2 KP 
6.  Datormācība (pamatkurss) 3 KP 
7.  Datormācība (speckurss) 2 KP 
8.  Sociālās attīstības modeļi 2 KP 
9.  Civilā aizsardzība 1 KP 
10.  Fiziskā audzināšana 0 KP 
11.  Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās) 2 KP 
12.  Varbūtības teorija un matemātiskā statistika  2 KP 
13.  Ķēžu teorija 5 KP 
14.  Ievads studiju nozarē 1 KP 
15.  Elektrotehnikas teorētiskie pamati 4 KP 
16.  Elektronu ierīces 3 KP 
17.  Elektriskie mērījumi 2 KP 
18.  Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija 3 KP 
19.  Ciparu elektronika un datoru arhitektūra 3 KP 
20.  Signālu teorijas pamati 3 KP 
21.  Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati                      4 KP 
22.  Transporta reāllaika  sistēmu projektēšana 3 KP 
23.  Transporta reāllaika  sistēmu ekspluatācija 2 KP 
24.  Transporta mikroprocesoru sistēmas 4 KP 
25.  Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra 4 KP 
26.  Transporta vadības datu bāzes 5 KP 
27.  Vadības datorizētas sistēmas transportā 5 KP 



28.  Transporta sistēmu funkcionēšana 3 KP  
    
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  20 KP  
1. Specializējošie priekšmeti  13 KP  
1.1. Signālu ciparapstrāde uz signālu procesoru bāzes   3 KP 
1.2. Intranet transporta sistēmas  3 KP 
1.3. Speciālās nozīmes elektriskās mašīnas  3 KP 
1.4. Transporta elektroniskās sistēmas  3 KP 
1.5. Transporta vadības diskrētie modeļi  3 KP 
1.6. Transporta mobilās sakaru sistēmas  3 KP 
1.7. Globālie informācijas resursi  3 KP 
1.8. Transporta procesu datormodelēšana  3 KP 
1.9. Programmēšana Mikroasemblera un Turboasemblera valodās  3 KP 
1.10. Transporta iekārtu datorprojektēšana             3 KP 
1.11. Transporta reāllaika elektroniskais bizness                  3 KP 
1.12. Transporta šķiedru optiskās pārraides sistēmas                                                       3 KP 
1.13. Datortehnoloģijas transportā  3 KP 
1.14. Radioraidītāju un uztvērēju ierīces  4 KP 
1.15. Programmēšanas valoda C  2 KP 
1.16. Transporta elektroniskās vadības sistēmas  2 KP 
2. Humanitārie un sociālie priekšmeti 4 KP  
2.1. Vispārējā socioloģija  2 KP  
2.2. Vadības socioloģija  2 KP 
2.3. Mazās grupas un personības socioloģija  2 KP 
2.4. Politoloģija  2 KP 
2.5. Latvijas politiskā sistēma  2 KP 
2.6. Apvienotā Eiropa un Latvija  2 KP 
3. Valodas 3 KP  
3.1. Angļu valoda  3 KP 
3.2. Vācu valoda  3 KP 
3.3. Franču valoda  3 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  4 KP  
E. GALA PĀRBAUDĪJUMI  10 KP  
1. Bakalaura darbs  10 KP 
 Kopā: 121 KP  
 
 
Programma akceptēta Transporta un mašīnzinības fakultātes domes 2002. g.                  sēdē, prot. Nr. 

Priekšsēdētājs G. Liberts 
 
 
Programma izvērtēta Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu  nozares studiju programmu 
komisijas sēdē 2002. g. 10. aprīlī, prot. Nr. 2 

Priekšsēdētājs A.Zeļenkovs 
 
 



TRANSPORTA DATORVADĪBAS, INFORMĀCIJAS UN 
ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS 

BAKALAURU AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA 

Apraksts 
1. Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība  
Studiju uzsākšanai nepieciešama vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība nozarēs, kas 

saistītas ar elektrozinībām. 
2. Programmas īstenošanas nosacījumi 
2.1.  Programmas mērķis 
Sasniegt akadēmisko pamatizglītību elektrozinātņu nozares transporta datorvadības, 

informācijas un elektronisko sistēmu apakšnozarē un sagatavot tālākām studijām 
maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. 

2.2.  Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un 

patstāvīgajās literatūras studijās apgūt fundamentālo zinātņu pamatus, virziena teorētiskos 
pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī vispārizglītojošos un sociālos priekšmetus. 

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes tālākām 
studijām maģistrantūrā vai studijām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: 
• prasme izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar 
transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu saistītos jautājumos; 
• prasme veikt stāvokļa analīzi kādā ar transporta datorvadības, informācijas un 
elektronisko sistēmu saistītā problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamās 
informācijas izpēti;  
• prasme lietot datorus un nepieciešamo programmatūru darbā un tālākās studijās; 
• prasme veikt eksperimentālus pētījumus transporta sistēmu un elektronisko iekārtu 
darbības izpētē. 

Paredzētas arī, ka šī akadēmiskā pamatizglītība nodrošina zināšanas, kas veido 
nepieciešamo kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar 
Latvijas un ārzemju akadēmiskajām aprindām. 

2.3.  Piedāvājamās izglītības saturs 
Studiju programma paredz visām universitātes inženierzinātņu nozares apakšnozarēm 

kopēju pirmā gada studiju plānu, kura laikā tiek apgūti fundamentālie un vispārizglītojošie 
priekšmeti: 
• matemātika; 
• fizika 
• elektrība un magnētisms; 
• vispārīgā ķīmija; 
• elektrotehnika un elektronika; 
• datormācība; 
• ievads studiju nozarē 
un daži citi humanitārie un sociālie priekšmeti. Šajā gadā vienīgais speciālais priekšmets ir Datormācības 
speckurss. 

Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu programmai paredzēts 
kopējs otrā gada studiju plāns, kura laikā tiek apgūti kopējie  profila priekšmeti: 
- matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās); 
- varbūtības teorija un matemātiskā statistika ; 
- elektrisko ķēžu teorija; 
- elektrotehnikas teorētiskie pamati; 
- elektronu ierīces; 



- elektriskie mērījumi; 
- elektroinženieru matemātikas datorrealizācija; 
- ciparu elektronika un datoru arhitektūra; 
- signālu teorijas pamati, 
kā arī humanitārie un sociālie priekšmeti. 

Trešajā studiju gadā paredzēti transporta datorvadības, informācijas un elektronisko 
sistēmu apakšnozares teorētisko pamatu priekšmeti: 
• transporta mikroprocesoru sistēmas; 
• transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra; 
• informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati; 
• transporta vadības datu bāzes; 
• transporta reāllaika sistēmu projektēšana; 
• transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija; 
• vadības datorizētas sistēmas transportā,  
kā arī daži humanitāri – sociālā cikla priekšmeti. 

2.4.  Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums  
D. Obligātie studiju priekšmeti……………………………87 KP 
E. Ierobežotās izvēles priekšmeti…………………………20 KP 
F. Brīvās izvēles priekšmeti …………...............................  4 KP 
G. Gala pārbaudījumi……………………………………  10 KP 
 KOPĀ:     121KP 

2.5.  Gala pārbaudījumu sarakstā iekļautie priekšmeti un bakalaura darba 
         īpatnības 
Gala pārbaudījumu sarakstā iekļauti apakšnozares galvenie teorētiskie priekšmeti, kas 
raksturo apakšnozares pamatvirzienus: 

• elektrisko ķēžu teorija; 
• elektrotehnikas teorētiskie pamati; 
• ciparu elektronika un datoru arhitektūra; 
• signālu teorijas pamati; 
• transporta mikroprocesoru sistēmas; 
• transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra; 
• informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati; 
• transporta vadības datu bāzes; 
• transporta reāllaika sistēmu projektēšana; 
• transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija; 
• vadības datorizētas sistēmas transportā . 

Bakalaura darbs paredz stāvokļa analīzi kādas ar transporta datorvadības, 
informācijas un elektronisko sistēmu saistītas problēmas jomā. Darba mērķis ir iemācīt 
apkopot dažādās publikācijās un datortīklos pieejamo informāciju, formulēt uzdevumus 
tālākam darbam šajā jomā. 

Paredzēta bakalaura darba publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir 
katedras (profesoru grupas) vadītājs, bakalaura darba vadītājs un katedras (profesoru grupas) 
vadītāja nozīmēts recenzents. 

3. Gala pārbaudījumu sarakstā iekļautie pasniedzēji 
Alberts Zeļenkovs Dr. habil sc. ing. Transportlīdzekļu radioelektronikas un 

telekomunikāciju sistēmu profesora grupas profesors, profesora 
grupas  vadītājs, 

Ansis Klūga   Dr. sc. ing. Transportlīdzekļu radioelektronikas un 
telekomunikāciju sistēmu profesora grupas asoc. profesors 



Ernests Pētersons  Dr. habil sc. ing. Transporta reāllaika sistēmu profesora grupas 
profesors, profesora grupas vadītājs, 

Aleksandrs Andronovs Dr. habil. sc. ing. Transporta sistēmu vadības matemātiskais 
nodrošinājums  profesora grupas profesors, profesora grupas  
vadītājs, 

Ludmila Sergejeva Dr. sc. ing., Transporta iekārtu automātizācijas un datorvadības 
sistēmu profesora grupas asoc. profesore, profesora grupas  
vadītāja,  

Valentins Popovs Dr. habil fiz . Transporta sakaru un informācijas sistēmu profesora 
grupas profesors,  profesora grupas  vadītājs, 

P. Trifonovs-Bogdanovs       Dr. habil. sc. ing. Avionikas profesora grupas  profesors, 
profesora grupas  vadītājs. 

4. Struktūrvienības, kas nodrošina gala pārbaudījumu sarakstā iekļauto priekšmetu 
pasniegšanu 

RTU Transportmašīnu tehnoloģiju  institūts ar tā sastāvā ietilpstošām profesora grupām:  Transporta 
reāllaika sistēmas,  Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikācijas sistēmas, Transporta 
vadības datorsistēmu matemātiskais nodrošinājums.  

Dzelzceļa transporta institūts ar tā sastāvā ietilpstošām profesora grupām: Transporta iekārtu 
automatizācijas un datorvadības sistēmu profesora grupa, Transporta sakaru un informācijas sistēmu 
profesora grupa; 

Aviācijas institūts ar tā sastāvā ietilpstošo profesora grupu Avionika. 
5. Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un 

kvalifikācija 
Novērtējums izdarīts tikai par tiem pirmā, otrā un trešā kursa mācību priekšmetiem, kuru 

pasniegšanā ir iesaistītas Transporta un mašīnzinību fakultātes struktūrvienības (kopumā šie 
priekšmeti dod 60 kredītpunktus).   
1. Elektrisko ķēžu teorija, Elektrotehnikas teorētiskie pamati, Elektronu ierīces, Elektriskie 
mērījumi, Regulēšanas teorijas pamati, Ciparu elektronika un datoru arhitektūra, Signālu teorijas 
pamati, Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati, Transporta 
mikroprocesoru sistēmas, Vadības datorizētas sistēmas transportā, Transporta reāllaika sistēmu 
projektēšana, Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija. Šīs disciplīnas nodrošina  
Transportmašīnu tehnoloģiju  institūts  ar 10    laboratorijām un 5 datorklasēm, kurās kopumā ir 
40 darba vietas. 

Vajadzīgi: 4 inženieri (augstākā izgl,) un 6 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). 
2. Transporta vadības datu bāzes,  Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša 
aparatūra. Disciplīnas nodrošina  Dzelzceļa transporta institūta laboratorijas un datorklases, 
kurās kopumā ir 50 darba vietas. 

Vajadzīgi: 1 inženieris (augstākā izgl.), 3 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). 
Ierobežotās izvēles un brīvās izvēles priekšmetus nodrošina tās pašas laboratorijas, tādēļ speciālu 

personālu šiem priekšmetiem var neplānot. 
Kopā:  5 inženieri ar augstāko izglītību; 

       9 laboranti ar vidējo speciālo izglītību. 
Piezīme: laborantu skaits vērtēts gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 

100.  
6. Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 

6.1. Esošā materiālā bāze 
Ar datortehniku saistītos priekšmetus:  Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija, 

Ciparu elektronika un datoru arhitektūra,    Transporta reāllaika sistēmu projektēšana, 
Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija,             Transporta   mikroprocesoru   sistēmas      var  



nodrošināt esošās Transportmašīnu tehnoloģiju  institūta datorklases. Vienlaicīgi strādājošo 
studentu darba vietu skaits visās minētajās datorklasēs kopumā sasniedz 40.  

 Ar datortehniku saistītos priekšmetus: Transporta vadības datu bāzes un Datortehnoloģijas 
transportā var nodrošināt dzelzceļa transporta institūta datorklases. Vienlaicīgi strādājošo 
studentu darba vietu skaits Dzelzceļa transporta institūta  datorklasēs kopumā sasniedz 50. 
Klasēs uzstādīti modernākie Pentium tipa datori ar visiem nepieciešamiem programmas 
paķetiem.   

Priekšmetus: Varbūtības teorija un matemātiskā statistika , Elektriskie mērījumi,   
Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati,  Signālu teorijas pamati,  
Vadības datorizētas sistēmas transportā ,kā arī  visus brīvās izvēles mācību priekšmetus var 
nodrošināt esošās laboratorijas.  

6.3. Vispārējs vērtējums 
Fakultātes laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot elektrozinātnes bakalaurus nozarē 

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas.  
7. Izmaksu novērtējums uz vienu studentu 
Saskaņā ar RTU pieņemto vērtējumu nozares “Transporta datorvadības, informācijas un 

elektroniskās sistēmas” studiju programmas izmaksas uz vienu stundu ir 1,78 reizes lielākas 
nekā vidējās. Tātad izmaksu aptuvenais vērtējums ir : 650*1,78=1160 Ls. 

 
Transporta datorvadības, informācijas un 
 elektronisko sistēmu  nozares programmu 
 komisijas priekšsēdētājs:                                               Prof. A.Zeļenkovs 
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RTU Datorzinātnes  un informācijas  tehnoloģijas fakultāte 
Inženiermatemātikas katedra 

 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību priekšmeta nosaukums: DMF 101  Matemātika 
                                                       
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā. 
Priekšmeta statuss: RTU obligātais. 
Studiju veids: akadēmiskā programma. 
Studiju līmenis: bakalaura studijas. 
 
Mācību priekšmeta apjoms : 9 KP, 176 stundas, no tām lekcijas – 80 stundas, semināri – 96 
stundas. 
Pārbaudes forma: eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.  
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes, 
loģiski un precīzi formulēt apgalvojumus. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988, 
534 lpp., 527 lpp. 
2.K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un 
dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 
3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu      
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp. 
4. M. Buiķis, B. Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne, 1997, 
288 lpp. 
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. 
Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 
6. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko 
augstskolu  
    studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp. 
7. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp. 
8. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā.  Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU,  
    LLU, 2002, 288 lpp. 
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri. 
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un 
prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā. 
Vērtējuma  svaru sadalījums: 
        Eksāmeni un kontroldarbi                 70% 
        Darbs grupā                                        5% 
        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās - aktivitāte     5% 



        Patstāvīgais darbs                              20% 
           Kopā :                                            100% 
 
 
 
 
 
Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, 
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju 
programmas tehnisko priekšmetu prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot 
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu 
mājās. 
 

Nodarbību plāns 
1. semestris 

 
N.p.k. Tēma Lekciju skaits Semināru 

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

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

skaits 
1. Nenoteiktais un noteiktais integrālis, neīstie 

integrāļi 
5 8 

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

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

Jēdziens par augstākas kārtas determinantiem. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. semestris 

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

integrēšana. 



2. Racionālas daļas, īstas  un neīstas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. Īstas 
racionālas daļas izteikšana elementārdaļu summas veidā. 

3. Irracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku izteiksmju integrēšana. Noteiktā 
integrāļa definīcija. 

4. Noteiktā integrāļa īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un parciālā 
integrēšana notektajam integrālim. Noteiktā integrāļalietojumi plaknes figūras laukuma 
aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.  Pārskata lekcija. 
   

Semināru plāns 
1. semestris 

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

metodi. 
4. Vektoru algebra. 
5. Vektoru algebra. 
6. Vektoru algebra. 
7. Analītiskā ģeometrija plaknē. 
8. Analītiskā ģeometrija plaknē. 



9. Analītiskā ģeometrija telpā. 
10.  Pamatjēdzieni par funkcijām. 
11.  Robežas. 
12.  Robežas. Funkcijas nepārtrauktība. 
13.  Atvasināšana (saliktas funkcijas). 
14.  Saliktas funkcijas atvasināšana. Parametriski un apslēpti dotas funkcijas atvasināšana. 
15.  Atvasinājuma ģeometriskā jēga. Lopitāla likums. 
16.  Funkcijas monotonitātes un ekstrēmu noteikšana. 
17.  Funkcijas grafika pārliekuma punktu noteikšana. Funkciju grafika asimptotes. 
18.  Funkciju pētīšana.  
19.  Parciālā atvasināšana. 
20. Parciālā atvasināšana. 
21. Augstākas kārtas parciālie atvasinājumi. 
22.  Pilnais diferenciālis. 
23.  Divu argumenta funkcijas ekstrēmu noteikšana. 
24.  Kompleksie skaitļi. 

 
 

INDIVIDUĀLIE  MĀJAS  DARBI:  1. Lineārā algebra; 
                                                            2.  Analītiskā ģeometrija; 
                                                            3.  Viena argumenta funkciju pētīšana;                            
                                                            4.  Divu argumentu funkciju ekstrēmi. 

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

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

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

konstanšu variācijas metodi. 
19. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences intervāls. 
20.  Alternējošas rindas, to konverģence. 



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

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

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

  



Mācību priekšmeta apraksts  
 
Mācību spēks : Andris Ozols, Dr.habil.phys.,profesors  
Mācību priekšmeta nosaukums: Fizika  

Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas 
un elektronikās sistēmas 
Studiju veids: Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis: Bakalara 
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP 

Mācību priekšmeta mērķis:  
Priekšmeta “FIZIKA” mērķis ir:  

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



16. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre, 
A.Ķiploka. – R.: RTU, 1997. – 113 lpp.  
17. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski norādījumi 

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

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

R.: RPI, 1982. – 65 lpp.  
21. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977. – 270 lpp.  
22. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985. – 104 lpp.  
23. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas praktikums 

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

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

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

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

 
Priekšmeta mācīšanas metode  

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

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

noteikšana”  
 
II semestrī arī veic 6 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem :  
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”:  



 
a)metālu elektriskā vadītspēja,  
b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja.  
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar 
tangensgalvanometru”.  
3) “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”.  
4) “Gaismas interference”  
a) Junga dubulsprauga,  
b) Ņūtona gredzeni.  
5) “Plakans difrakcijas režģis”.  
6) “Gaismas polarizācija”.  
7) “Fotoefekts”.  
8) “Spektroskopija” .  
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”.  
4.Kontroldarbi 
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.  
5.Patstāvīgais darbs  
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:  
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām,  
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai,  
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei,  
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai.  
 
6.Konsultācijas 
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un patstāvīgo uzdevumu 
veikšanai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Vērtēsanas skala  
Priekšmeta 

programmaas 
prasības  

Prasmes  Papildus pazīmes  Vērtējuma 
atzīme  

Zināšanas pārsniedz 
priekšmeta 

programmas prasības  

Spēja veikt patstavīgus 
pētījumus  

Dziļa problēmas 
izpratne  

Izcili ( 10 )  

Pilnā mērā apgūtas 
programmas prasības  

Spēja patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas  

 Teicami ( 9 )  

Pilnā mērā apgūtas 
programmas prasības  

Ir grūtības sarežģītu 
uzdevumu risināšanā  

 Labi ( 8 )  

Apgūtas 
programmas prasības  

Daļējas grūtības iegūto 
zināšanu izmantošanā  

Nepietiekama 
atsevišķu 

pamatkoncepciju 
izpratne  

Viduvēji ( 7 
)  

Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Grūtības iegūto zināšanu 
izmantošanā  

Nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne  

Gandrīz labi 
( 6 )  

Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā pielietošanā  

Konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu 
nepietiekoši dziļa 

izpratne  

Viduvēji ( 5 
)  

Visumā apgūtas 
programmas prasības  

Ievērojamas grūtības 
iegūto zināšanu 

praktiskā izmantošanā  

Konstatējama 
nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne  

Gandrīz 
viduvēji  

( 4 )  

Ziināšanas 
virspusējas un 

nepilnīgas  

 Nespēja zināšanas 
lietot konkrētās 

situācijās  

Vāji ( 3 )  

Virsspusējas 
zināšanas tikai par 

atsevišķām 
problēmām  

 Priekšmeta lielākā 
daļa nav apgūta  

Ļoti vāji ( 2 )  

Nav izpratnes par 
priekšmeta 

problemātiku  

 Priekšmetā praktiski 
nav zināšanu  

Ļoti ļoti vāji 
( 1 )  

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

 



FIZIKAS PROGRAMMA  
 

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

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

 
1.semestris  

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

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

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

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

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

 
MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA  

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

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

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas gāzes molekulāri 
kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas kustības 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
2.semestris 

 
ELEKTROMAGNĒTISMS  

(turpinājums)  
 

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

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



 
STAROJUMA KVANTU DABA.  

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

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

CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI  

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

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

 
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS 

ELEMENTI  

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

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

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

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



Tematiskais plāns  
1. semestrs  

 
Nedēļas  Temati  Literatūra  Tehniskie līdzekļi  

1  Ievads materiāla punkta un 
absolūti cieta ķermeņa 
kinemātikā  

[1] 15÷30 
lpp.  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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

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

5  Mehāniskie viļņi  [1] 419÷438  Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

6  Termodinamiskās sistēmas. 
Ideāla gāze. Molekulāri 
kinētiskās teorijas fizikālie 
pamati  

[1] 122÷135  
145÷155  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

7  Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati .Pārneses procesi  

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

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

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

10  Elektriskais lauks dielektriķos. 
Vadītāji elektriskajā laukā.  

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

11  Līdzstrāva. Magnētiskais lauks 
vakuumā  

[1] 272÷292  
312÷316  
330÷340  

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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

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

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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



2.semestrs  
 

Nedēļas  Temati  Literatūra  Tehniskie līdzekļi  

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

2  Elektromagnētiskās svārstības  
Elektromagnētiskie viļņi.  

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

3  Gaismas dispersija  
Gaismas interference  

[1] 530÷546  
461÷470  

Datorprojektors, kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

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

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

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

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

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

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

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

11  Kvantu mehānikas elementi  
Atoma uzbūves modeļi.  

[1] 595÷602  
603÷620  

Datorprojektors, kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

12  Gaismas emisija un absorbcija 
atomā  

[1] 629÷640  
682÷686  

Datorprojektors, kodoskops, 
fizikas eksperimentu 
demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors  

13  Enerģētisko zonu veidošanās 
kristālos  

[1] 660÷667  
641÷645  
652÷660 

Datorprojektors, kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju iekārtas, 
kinoprojektors   



14  Pusvadītāju pašvadītspēja un 
piejaukumvadītspēja  

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

15  Atoma kodola uzbūve un sastāvs  
Radioaktivitāte un tās veidi.  

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

16  Kodolreakcijas un nezūdamības 
likumi  
Elementārdaļiņas  

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

 
 
Pasniedzējs ______________________  
Datums  
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Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas 
 profesora grupa 

 
APSTIPRINĀTS 
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Profesora grupas sēdē 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
Šifrs RRE 102.0 

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

     - 24 stundas lekcijas; 

-   8 stundas laboratorijas darbi. 

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

pamatteorijas un praktisko iemaņu jomā, akcentējot daudzveidīgo elektromagnētisko 

parādību fizikālo dabu. 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

− ar sistemātiskām teorētiskā materiāl studijām un laboratorijas darbu izpildi 

panākt gan izpratni, gan apgūt arī svarīgāko kvantitatīvo sakarību praktisku 

izmantošanu; 

− laboratorijas darbu gaitā apgūt prasmi eksperimentāli noteikt svarīgākos 

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

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

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



4. Laboratorijas darbu apraksti / datorsalikums/. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 
 Lekcijas. 

 Laboratorijas darbi. 

 Patstāvīgais darbs. 

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

sekmes laboratorijas un mājas darbu izpildē. 

 

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

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

literatūru), laboratorijas dabu un mājas darbu izstrādāšana un rezultātu noformēšana un 

aizstāvēšana; iegūto zināšanu atspoguļošana eksāmenā. 

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

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

materiālu. 

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

Lekciju temats Laboratorijas darba 
 nosaukums (2 st.) 

1. Elektromagnētisko parādību daudzveidīgums  

2. Elektrostatiskais lauks brīvā telpā  

3.  Iepazīšanās ar laboratorijas 

pamatmēraparatūru 

4. Uzlādētu objektu elektrostatiskās parādības  

5. Vielas elektrostatiskajā laukā  

6. Dielektriskās vielas, to pielietojumi  



7.  Elektriskās (elektromagnētiskās) 

svārstības 

8. Elektriskā strāva  

9. Elektriskās ķēdes pamatlikumi  

10. Elektrovadāmība dažādiem materiāļiem un vidēm  

11.  Elektromagnētiskā indukcija 

12. Magnētiskā lauka parādības brīvā telpā  

13. Magnētiskā lauka parādības sistībā ar vielu  

14. Elektromagnētiskās indukcijas izpausmes  

15.  Elektromagnēsiskie viļņi 

16. Elektromagnētiskais lauks un viļņi  

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

(kr. val.); 

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

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

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

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

kurām katra komplektēta ar: ģeneratoru, oscilogrāfu, sprieguma mērītājiem, darba meketiem 

un RLC komponentu paraugiem; elektromagnētisko viļņu ģenerēšanas un uztveršanas 

iekārtām. 

 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Transporta un mašīnzinību fakultāte 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Šifrs EEE 209 
 

Mācību priekšmeta 
nosaukums:   

Elektrotehnika un elektronika 

Mācību spēks: Uldis Zītars, dr.sc.ing., docents 
Studiju programma: T 
Studiju līmenis: Profesionālās bakalaura studijas 
Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
 
Mācību priekšmeta apjoms 2 KP; 32 stundas ar sadalījumu: 

16 stundas lekcijas 
16 stundas laboratorijas darbi 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 

Dot studentiem iespēju apgūt pamatzināšanas un iemaņas elektrotehnikā un elektronikā.  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts. 

1. J. Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika. R., 1974. 543 lpp. 
2. Ē. Priednieks. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. R., 2002. 101 lpp.  
3. Ē. Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. R., 1992. 61. lpp. 
4. U. Zītars. Elektronikas pamati. R., 2002. 79 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode. 

� lekcijas, 
� laboratorijas darbi 
� uzdevumu risināšana  
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme. 
Desmit baļļu sistēmā izvērtē studenta zināšanas elektrotehnikā un elektronikā programmas 
tēmu ietvaros. Eksāmenu var kārtot tikai tie studenti, kuriem ieskaitīti visi plānā paredzētie 
laboratorijas darbi un patstāvīgā darba uzdevumi 
Vērtējuma svari 

Eksāmens 80% 
Praktiskie darbi 20% 
Kopā  100% 

 
Prasības priekšmeta apguvei 

Lekciju apmeklēšana, regulāra dalība laboratorijas nodarbībās un savlaicīga patstāvīgā darba 
uzdevumu nodošana, eksāmena nokārtošana termiņā. 
 
 
Priekšmeta situācijas apraksts un analīze: 



Priekšmets bāzējas uz fizikas un matemātikas pamatiem. Tā sekmīgai apgūšanai jāzina tādas 
fizikas un matemātikas nodaļas, kā elektrība un magnētisms, trigonometrija, komplekso 
skaitļu metodes, diferencēšana un integrēšana, diferencialvienādojumu atrisināšana, vektoru 
algebra. Priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes speciālistam ļaus ar izpratni praktiski 
izmantot elektriskās un elektroniskās ierīces, orientēties elektromagnētiskajos procesos.   
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām. 

Patstāvīga iepriekšējo lekciju materiāla atkārtošana un regulāra patstāvīgo darbu izpildīšana. 
 
Mācību literatūra 
 

1. Mācību grāmatas 
 

1,1.  J.Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika. R.,Zvaigzne, 1968., 579 lpp. 
1.2.  A.Kasatkins, M. Perekaļins. Elektrotehnika. R. 1961. 541 lpp.  
1.3.  И.Данилин и др. Общая электротехника с основами электроники. М. 

1998. 752 стр. 
1.4.  А.Касаткин и др. Электротехника. М. 1983. 440 срт. 
1.5.  Б.Волынский и др. Электротехника. М. 1987. 528 стр. 
1.6.  Ē.Priednieks. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. R. 2002., 101 lpp. 
1.7.  Ē.Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. R.1992., 62 lpp. 
1.8. U.Zītars. Elektronikas pamati. R. 2002.,  79 lpp. 
1.9.  M.Iļķēns. Elektriskie mērījumi. R. 1984., 74 lpp. 
 
2. Uzdevumu krājumi 

 
2.1.  Vispārīgās elektrotehnikas uzdevumu krājums. R. 1970., 370 lpp. 
2.2.  Grafoanalītisko darbu uzdevumi elektrotehnikā. R. 1990., 76 lpp. 
2.3.  Ē.Priednieks. Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas metodika. R. 1982., 137 lpp. 

 
3. Laboratorijas darbu apraksti 

 
3.1.  Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi. R. 1999., 80 lpp 
3.2.  Mikroprocesoru iekārtu laboratorijas darbi. R. 1988., 69 lpp.  

 
 



Studiju priekšmeta apraksts 
 
Mācību spēks Valdis Kampars, Dr.h.chem, profesors 
   
Nosaukums: Vispārīgā ķīmija (ĶVĶ115) 
 
Šifrs:  ĶVĶ 109 
 
Studiju programma  – Transporta datorvadības informācijas un elektroniskās sistēmas 
 
Studiju līmenis         – Bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas - 16 stundas, praktiskie darbi - 0 stundas, 
laboratorijas darbi - 16 stundas. 
 
Kontrole – ieskaite semestrī, kurā priekšmets ieplānots. 
             
Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt studentus ar inženierzinātnēm un vides kvalitātei 
nozīmīgiem ķīmijas pamatlikumiem, jaunāko tehnoloģiju pamatprincipiem un aktuāliem 
pētījumiem jaunu materiālu izstrādē. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
-dot pamatzināšanas par ķīmiskiem procesiem, to virzienu un ātrumu ietekmējošiem 
faktoriem, kā arī metāliem, organiskiem un neorganiskiem materiāliem ap mums; 
-iemācīt studentiem praktiski izmantot pamatzināšanas vienkāršu konkrētu uzdevumu 
risināšanai un konkrētu parādību izzināšanai un interpretācijai. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. V. Brunere, L.Kamzole, A.Blūms, J.Kacens. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām 

specialitātēm. - Rīga, 1986.- 345 lpp. 
2. Laboratorijas darbi ķīmijā. Sastādīja J.Kreicberga, V. Kampar. - Rīga, 2002,- 112 lpp. 
3. W.R.Stine. Applied Chemistry. - D.C.Heath and Company, 1999, - p.600. 
4. S.Zumdahl. Chemistry. –HM Company, 2000, - p.1143. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas un laboratorijas darbi 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi : 
 
• Laboratorijas darbu teorētiskajā apskatā, kolokvijā un ieskaitē studentam jāparāda 

apskatīto tematiku principiāla izpratne, bet iegūto rezultātu analīzes daļā - spēja izmantot 
iegūtās zināšanas 

• Laboratorijas darbu noformējumā studentam jāparāda prasme fiksēt un sagrupēt 
novērojumus tālākai analīzei 

 
 



 
Vērtējuma “svari”: laboratorijas darbi, kolokvijs, ieskaite – 100% 
 

 
Prasības priekšmeta apguvei:  
- protokolu teorētiskās daļas sagatavošana uz nodarbību; 
- laboratorijas darbu savlaicīga izpilde 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  
- apgūt lekciju konspekta vai uzrādītās literatūras attiecīgās sadaļas 
- sagatavot protokola teorētisko daļu 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Visas apskatītās tematikas aizstāvot laboratorijas darbus 
 

Kalendārais plāns 
N Lekcijas Laboratorijas 
1 1. Termodinamika. Ķīmisko procesu siltumefekti. Entalpija 

un tās maiņa. Pārtika un degvielas. Ķīmisko pārvērtību 
virziens. Entropija. Priekšstats par nelīdzsvarotu sistēmu 
termodinamiku un termodinamikas likumu izpausmi 
sabiedrībā un Visumā.  

  

2   1. Nomenklatūra. Drošības tehnika. 
Sākumkontrole. 

3 2.  Kinētika. Reakciju ātrums. Sadegšana un detonācija. 
Sprādzieni. Reakciju iniciēšana. Reakciju mehānisms. 
Aktivācijas enerģija. Katalizatori un to nozīme. Ķīmiskais 
līdzsvars. Ārējo apstākļu maiņas ietekme. 

  

4   2.  Siltumnīcas efekts. Reakciju 
siltuma efekts. Pārtikas vielu 
enerģētiskā vērtība. 
 

5 3. Tīras vielas, maisījumi un materiāli. Maisījumu 
sadalīšana. Agregātstāvokļi. Gaiss, tā sastāvs un 
piesārņojums. Smogs. Ozona slānis. Siltumnīcas efekts.. 
Kritiskā temperatūra un spiediens. Adsorbcija. 

  

6   3. Reakciju virziens un ātrums. 

7 4. Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Dispersas sistēmas un 
šķīdumi. Skābes un bāzes. Ūdens šķīdumi. pH. Tīrs ūdens. 
Skābie lieti.  

  

8   4. pH kontrole. Skābes, bāzes, sāļi. 
Ūdens analīze. Detergenti.  

9 5. Ūdens, tā izmantošana un nozīme. Ūdens kā bioķīmisku 
reakciju vide. Buferi dabā un cilvēka organismā. Dzeramais 
ūdens, tā piesārņojums. Ūdens izmantošana rūpniecībā.  

  

10   5. Kolokvijs 
11 6. Metālu vispārīgās īpašības. Supravadītāji. 

Elektroķīmija. Metālu korozija. Metālu vispārīgās 
īpašības. Metaliskā vadītspēja. Supravadītāji. Metālu 
ķīmiskās īpašības. Metāli skābās, bāziskās un neitrālās 

  



vidēs. Galvaniskie elementi un akumulatori. Ķīmiskā un 
elektroķīmiskā korozija.  

12   6. Metālu ķīmiskās īpašības un to 
korozija 

13 7. Organiskie savienojumi. Ogleklis kā dzīvās dabas 
pamatelements. Oglekļa atomu virknes un funkcionālās 
grupas. Savienojumu klases. Degvielas. Pārtikas produkti. 
Zāles. Molekulārā elektronika un optoelektronika. 

  

14    7. Organiskie polimēri. 

15 8. Nemetāli. Silīcijs kā nedzīvās pasaules pamatelements. 
Nemetālu raksturīgās īpašības. Silīcija savienojumu 
daudzveidība dabā. Pusvadītāji. Ūdeņraža kurināmā 
elementi. Dabiskā radioaktivitāte. 

  

16   8. Ieskaite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

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

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

prof., V.Jansons, doc.,  A.Ratnieks, lektors, M.Uhanova, lektore.  

 

 Mācību priekšmeta nosaukums DIP101.0 DATORU MĀCĪBA (pamatkurss) 

 

 
    Studiju programma visiem RTU studiju programmām 

    Studiju profils visiem RTU studiju profiliem 
    Studiju veids  akadēmiskā, profesionālā 
    Studiju līmenis bakalaura, profesionālās studijas koledžā 
    Studiju virziens visiem RTU studiju virzienam 
 
 
Mācību priekšmeta apjoms  3 KP; eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis apgūt: datoru elementāriem praktiskiem pielietojumiem 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi  apgūt: datorizēto darba vietu, aprēķinu uzdevumu 

algoritmizāciju, programmēšanas pamatus, prasmi pašam pilnveidot savas zināšanas 

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

programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzeļīi un izdales materiāli Spalis 

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

 

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

priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam  

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

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

specifikāciju, projektēšana, reālu aplikāciju izveidošana. 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām praktisks patstāvīgs darbs ar 

datoru 



      

 

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

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

Laboratorijas darbu tēmas 
 

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

risināšana specialitātei raksturīga uzdevuma risināšana) 
• Teksta informācijas apstrādes uzdevums 
 

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



RIP 101  Datormācība (pamatkurss) 
  3 KP  lekc –1.5,  pr.d. -0,  lab.d. –1.5 ;  E 
  Atbildīgais pasniedzējs:  doc. J.Lavendelis.       Lektors:  prof. J.Ziemelis 
 

Programma 
Ievads informātikas pamatos 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Lietotāja funkcijas veidošana. 

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

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

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

9.  C++ ievades un izvades funkcijas. 

10. C ievades un izvades funkcijas. 

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

12. Darbs ar klasi complex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratorijas darbu tematika. 
1.  Iepazīšanās ar darbu RSF datoru klasē (Nowell tīkls). MS DOS galvenās komandas. 

2.  Iepazīties ar kompilatora Borland C vidi. Ievadīt, kompilēt un izpildīt pasniedzēja dotu programmu. 
Programmas izpildes rezultātu ieraksts failā. 

3.  Programma ar datu ievadi no klaviatūras un izvadi uz ekrāna.  

4.  Summu aprēķins, kuras satur pakāpes un faktoriālus. Iepazīties ar programmas skaņošanas 
līdzekļiem (debugger). Programmas izpilde pa soļiem. 

5.  Vienādojuma saknes meklēšana ar dihatomijas metodi. 

6.  Vienādojuma saknes meklēšana ar Ņutona metodi. 

7.  Funkcijas ekstrēma meklēšana ar zelta šķēluma metodi. 

8.  Programma ar individuālu uzdevumu par iepriekš apgūto materiālu. 

9.  Skaitļu masīvu kārtošana. 

10. Skaitliska integrēšana. 

11. Izveidot programmu darbam ar strukturētu datu tipa masīvu uz magnētiskā diska. 

12. Kompleksas funkcijas aprēķins. 
 
 
 

Patstāvīgi studējamie kursa jautājumi 
Ievads informātikas pamatos 

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

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

 
Skaitļošanas matemātiskās metodes 

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

 
Laboratorijas darbu tehniskais nodrošinājums 

   20 IBM PC Pentium 133 datori RSF SC datorzālē. Borland C++ 3.1 kompilators. 
 
    Radioelektronikas profesors J.Ziemelis 
2003.g. 10.VI. 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks J. Lavendels as.prof.,  dr.sc.ing.; S. Kozlova, as.prof,.  dr.sc.ing.; 

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

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

 

 Mācību priekšmeta nosaukums DIP102.0 DATORU MĀCĪBA (speckurss) 

 
    Studiju programma visām RTU studiju programmām 

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

 
Mācību priekšmeta uzdevumi  iegūt iemaņas WINDOWS lietošanā, apgūt programmatūras 

lietišķās paketes, pilnveidot algoritmizācijas un programmēšanas iemaņas 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts Informātikas un 

programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzekļi un izdales materiāli Spalis 

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

 

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

izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam iegūtās prasmes 

un iemaņas 

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

posma līdz reālas aplikācijas izveidošanai 

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

apgūtu lekciju materiālu 

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

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

• Darbs WINDOWS vidē 
• Failu apstrāde 
• Apakšprogrammas un moduļi 
 

Studiju darbu tēma saistīta ar specialitāti un paredz reāla programmprodukta izstrādi. 
 
Mācību procesu nodrošina Informātikas un programmēšanas katedras datorklase ar 
datorizētiem mācību līdzekļiem un ASTF Skaitļošanas centra datorklases. Katram studentam 
ir nodrošināta individuāla darba vieta 
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RIP 102  Datormācība (speckurss) 
2 KP  lekc -1,  pr.d. -0,  lab.d. -1 ;  KD., I 
  Atbildīgais pasniedzējs:  prof. J.Ziemelis 
 

Programma 
 

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

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

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

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

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

JavaScript valoda 
    Valodas JavaScript pamatjēdzieni. Datu tipi. Mainīgie lielumi. Operatori. Atšķirības no valodas C. 
JavaScript iebūvētie datu tipi un funkcijas. Objekti. Prototipi un pārmantojamība. Rindas un regulāras 
izteiksmes. JavaScript sadarbība ar pārlūkprogrammu. Objekts Window un Document. Logi un freimi un 
to hierarhija.  
   Notikumi un notikumu apstrāde. Formas un formu elementi. JavaScript scenārija ievietošana HTML 
dokumentā. JavaScript programmu piemēri. Dinamiskās HTML. Dinamisko lapu veidošana atšķirīgām 
pārlūkprogrammām. 
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Programmas darbam serverī 
   Aphace serveris. Web lapai nozīmīgu katalogu izvietojums un failu piederība. 
Jēdziens par valodu Perl. Common Gateway Interface (CGI). CGI scripta piesaiste HTML dokumentam. 
ETF Skaitļošanas Centra serverī novietotās formu apstrādes programmas. 
   Jēdziens par Server Side Include (SSI). Iespējas ar SSI iekļaut C valodā rakstītu scenāriju. ETF 
Skaitļošanas Centra serverī novietotie SSI scripti. 
 
Literatūra 
1. J.Ziemelis. Tīkli, dati un WWW lapas. Lekciju konspekts. Rīga, 2002., 134 lpp. 
2. Дж.Такет, С.Барнет. Использование Linux., Вильямс, Москва, 1999.,с.701. 
3. Стен Келли-Бутл. Введение в UNIX., М., ЛОРИ, 1995., с.596. 
4. Э.Кролл. Все об Internet. BHV. Киев, 1995., с.591. 
5. A.Kenedijs. Interneta rokasgrāmata. Nordik, Rīga, 1999., 351 lpp. 
6. J.Uzulāns. Internet ABC., Zvaigzne, Rīga, 1998., 52 lpp. 
7. E.Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Turība, Rīga, 1999., 167 lpp. 
8. Ф.Джеймс. Netscape communicator 4. Официальное руководство. Питер, Санкт-Петербург, 

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

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

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

 

Lekciju tematika. 
1. Ievads. LINUX vide. 
2. Datoru tīkli. Datu uzglabāšana un drošība. 
3. Pārlūkprogrammas un Web lapu veidošanas rīki. 
4. HTML 
5. JavaScript valodas gramatika. 
6. JavaScript un pārlūkprogramma. 
7. JavaScript notikumi un formas. Dinamiskās HTML. 
8. CGI, SSI.  

Laboratorijas darbu tematika. 
1. MS Word, MS Excel. 
2. MS PowerPoint 
3. PSpice Student 
4. Darbs ar tīklu 
5. Flash 
6. Flash  
7. HTML 
8. JavaScript 
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Kursa darba saturs 
   Katram studentam tiek dots individuāls uzdevums, kura satur Web mājas lapu ETF 
serverī un atskaiti MS PowerPoint prezentācijas veidā, kura autoram būs publiski 
jāaizstāv. 
 Web lapa, kura satur sekojošus dokumentus, ir jāgatavo ievietošanai Apache serverī: 

1) Sākuma lapa ar pēc autora ieskatiem būtisku informāciju.  
2) Otrā lapa satur pasniedzēja izsniegtā individuālu uzdevuma realizāciju ar Flash.  
3) Trešā lapa satur individuālu JavaScript uzdevuma realizāciju.  
4) Ceturtā dokumenta tematika tiek izvēlēta pēc autora ieskatiem. 

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

1) Titullapu. 
2) Darba moto. 
3)  Uzdevumā dotās matemātiskās formulas. 
4) Uzdevumā dotais MS Draw zīmējums ir jāveido kā PowerPoint animācija. 
5) Ar MS Excel izveidoto grafiku. 
6) Ar PSpice Student veidotās shēmas. 
7) Web sākuma lapas attēls. 

Patstāvīgi studējamie kursa jautājumi 
MS Windows vide 

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

Laboratorijas darbu tehniskais nodrošinājums 
   20 IBM PC Pentium 133 datori ETF SC datorzālē.  
   Programatūra: OS Windows 95. MS Office, Student PSpice 9.1, Netscape Navigator 4.75 (Free), Flash 
5 (Trial). OS LINUX  (Free), Aphace Web serveris (Free). Perl kompilators (Free). 
     Radioelektronikas prof. J.Ziemelis 
2003.g.10.VI. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks  Judīte JAKUBĀNE, Mag. oec., lektore 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 

KOMERCDARBĪBA (IRO 398) 
 

Studiju programma – Transporta datorvadības, informācijas un 
elektroniskās sistēmas 

Studiju līmenis         - Bakalaura  studijas 
 

Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas  - 32 stundas, praktiskie darbi – 0 stundas,  
lab. darbi – 0 stundas. 
 

Kontrole – ieskaite semestrī. 
 

Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar komercdarbības veidiem, formām un izvēles 
faktoriem. Iemācīt nodibināt uzņēmumu, sagatavot dokumentu paketi komercreģistram. Izvairīties no 
riskiem un problēmām komercdarbībā. 
  
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- izprast komercdarbības būtību; tās mērķus; 
- atšķirt komercdarbības formas un uzņēmējdarbības formas; 
- iemācīt studentiem dibināt uzņēmumu. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 

1. M. Rurāne. Uzņēmējdarbības pamati. R.,Turība, 1999.g.,183.lpp. 
2. Likums „Par uzņēmējdarbību” 
3. Komerclikums 
4. M. Rurāne un aut. kol. „Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana” R.,”Kamene”, 1999.g., 

264.lpp. 
5. Mazā biznesa kurss. R.: „Jumava”, 1999.g., 333.lpp. 
6. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. R. :”Kamene”, 1999.g. 
7. Philip Kotler Marketing Management. 9. Ed., Chapter 11. Print ice - Hall International Ed., 1997. 
8. Henrik Herlau and Helge Tetzschner. The Cube Model: A Human Software. For Training and 

Managing Entrepreneurship. Copenhagen Business Sschool, 1994. 
9. Бусыгин A.B. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов  - 

 М.  :ИНФРА-М, 1997. - 608стр. 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, diskusijas, patstāvīgie darbi. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaitīts vai neieskaitīts. 
Vērtējuma “svari”: kontroldarbi      –  60 % 
                              patstāvīgais darbs   –  40 % 
                                                                                         100 %  
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Prasības priekšmeta apguvei :  
- patstāvīgo darbu savlaicīga izpilde; 
- ieskaites kārtošana termiņā. 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām  

• atkārtot izņemto vielu; 
• sagatavot patstāvīgos darbus  
 

 

Kalendārais plāns 

Lekcijas 
 

Lekcijas 

numurs 
Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību  

grāmatas 
1 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) organizatoriskās formas [ 2; 3 ] 
2 

Uzņēmējdarbības (komercdarbības) ietekmējošie faktori 
[ 6 ] 

3 Komerclikuma būtība [ 3 ] 
4 Komercdarbības formas 

Individuālais komersants 
Pilnsabiedrība 
Kapitālsabiedrība 

 
[ 3 ] 

 

5 Komercdarbības dibināšana 
dibināšanas līgums 
statūti 
dibināšana 

 
[ 3 ] 

 

6 Uzņēmējdarbības un uzņēmuma jēdziens un būtība 
uzņēmējdarbības process 
uzņēmējdarbības loģika 
uzņēmuma kultūra 

 
[ 2; 5 ] 

 

7 Uzņēmējdarbības sfēras un mēroga izvēle 
uzņēmējdarbības formu izvēle 
uzņēmuma atrašanās vieta 
finansēšana un investīcijas 

 
[ 6 ] 

 

8 Uzņēmuma pārveidošana [ 4 ] 
9 Uzņēmējdarbības krīzes cēloņi 

uzņēmuma maksātnespēja 
uzņēmuma sanācija 
bankrots 
uzņēmuma likvidācija 

 
 

[ 1; 5; 9 ] 
 

10 Uzņēmējdarbības risku klasifikācija 
riska līmeņi 
riska vadīšana 

 
[ 8; 9 ] 

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi:  

- komercdarbības formu dibināšanas dokumentu paketes sastādīšana.   
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks Ēriks Pālītis, Dr.chem., docents 
 

Mācību priekšmeta nosaukums  
Civilā aizsardzība (ICA105) 

 
 

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

Kalendārais plāns 
 

Lekcijas 
 

 

Nr.p/k 
 

Lekcijās aplūkojamās tēmas 
Mācību 

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

sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas 
 

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

 
Patstāvigi apgūstamie jautājumi:  
CA Likums un citi normatīvie akti 
 

Praktiskās un laboratorijas nodarbības 
 

 
Nr.p/k 

 
Praktisko un laboratorijas nodarbību tēmas 

Sagatavot nākamai 
nodarbībai  

Mācību 
grāmatas 

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

zonas aprēķins ārkārtējās situācijas gadījumā) 
  

[3,6] 
 

Laboratorijas un mājas darbu saraksts 
 

 

Nr.p/k 
Laboratorijas darba 

nosaukums 
Atskaites 

 forma 
Izsniegšanas 

 datums 
Nodošanas 

termiņš 
 

1 
 

Prakt.d. – 7 uzd. 
Būrtnicā  

uz A4 lapam 

 

1. nodarbība  
 

3. nodarbība 

2 CA pasākumu plāns protokols 3. nodarbība  7. nodarbība 
 

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

Mācību spēks Jānis Muižnieks, Dr.paed., docents 
Mācību priekšmeta nosaukums 

SPORTS (HFA  101) 
 

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

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

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

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

 

Mācību priekšmeta apraksts 

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

Nodarbību plāns 
 
 
 

Ne- 
dēļa 

Lekcijas Semināri 

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

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

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

Vektoru lauka plūsma. 

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

Potenciālie un bezvirpuļu lauki. 
Potenciāla aprēķināšana.  

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

Teilora un Lorāna rindas. 
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11.-12. Analītiskās funkcijas integrālis. Košī 

teorēma un integrāļa formula. Rindas. 
Pakāpju rindas. Teilora un Lorāna 
rindas. 
 

Funkciju rezīdiji. Integrāļu 
aprēķināšana ar rezīdiju metodi. 

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

Laplasa transformācijas īpašības. 

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

Diferenciālvienādojumu atrisināšana ar 
operatoru metodi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Saturs. 
7.1. Priekšmeta saturs.  
 

Topic Number  Of hours 
 On the 

whole 
Lectures Training 

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

4 2 2 

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

4 2 2 

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

4 2 2 

Divu dimensiju gadījuma lielumi, kovariācija un 
korelācija, nosacītā varbūtība, gadījuma lielumu 
lineārā kombinācija, Čebiševa teorēma. Lielā 

4 2 2 
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lineārā kombinācija, Čebiševa teorēma. Lielā 
skaitļa likums. Centrālā robežteorēma.  
Datu apstrāde ar EXCEL.  Gadījuma skaitļu 
ģenerēšana. Datu vākšana un statistiskā 
apkopošana un organizēšana. Datu attēlojuma 
diagrammas, histogrammas, grafiki. 
 

4 2 2 

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

4 2 2 

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

4 2 2 

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

4 2 2 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT216 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ĶĒŽU TEORIJA 

           (angļu valodā: Circuit Theory) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: Bakalaura programmas A daļa, profila obligātais priekšmets 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 5 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

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

sistēmas – REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

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

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot bāzes zināšanas ķēžu analīzei laika apgabalā, kā arī par 

procesiem rezonanses ķēdēs, nelineārās rezistīvās ķēdēs, izkliedētu parametru ķēdēs. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
- iemācīt analizēt pārejas procesus kā pirmās tā otrās kārtas ķēdēs, izmantojot klasisko, 

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

veikšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Rezonanses ķēdes. Pārejas procesi. Ķēdes reakcija līdzsprieguma, 
maiņsprieguma un impulsveida iedarbībai. Funkciju kompozīcija. Stāvokļa mainīgo metode. 
Laplasa transformācija. Operatoru metode. Četrpoli. Ķēdes pārvades funkcijas. Nelineārās 
rezistīvās ķēdes. Izkliedētu parametru ķēdes. 
Angļu valodā: Resonant circuits. Transient analysis. First order and second order circuits. 
Step response and impulse response. Convolution. Laplace transforms. State variable 
analysis. Two-port networks. Transfer functions. Distributed parameter circuits. 
Transmission lines. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 

1.Virknes un paralēlais rezonanses kontūri. 
2.Pārejas režīms elektriskajās ķēdēs. 
3.Pārejas procesu klasiskā analīzes metode. 
4.Pārejas procesu operatoru analīzes metode. 
5. Jēdziens par stāvokļa mainīgo metodi. 
6. Izkliedētu parametru ķēdes. Ekvivalentā shēma. 
7.Telegrāfa vienādojumi un to atrisināšana. 
8.Viļņu režīmi garajās līnijās. 
9.Salāgošana garajās līnijās un tās nodrošināšanas iespējas. 
10.Nelineārās rezistīvās ķēdes, to grafiskā analīzes metode. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, kursa darbs, eksāmens;  
iepriekš apgūstamie priekšmeti: Fizika, Matemātika, Elektrotehnikas teorētiskie pamati. 
13. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
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14. Literatūra: 
1. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. I. Dūmiņa redakcijā. 

- Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 
2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Stacionārie procesi. Lineārās ķēdes. K.Tabaka redakcijā. - 

Rīga, Zvaigzne, 1985. 
3. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Pārejas procesi, garās līnijas un nelineārās ķēdes. 

K.Tabaka redakcijā. - Rīga, Zvaigzne, 1989. 
4. Elektriskās ķēdes. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei. Sastādītājs A. 

Ziņkovskis. Rīga, RAU, 1997. 
5. Бакалов В.П. и др. Основы теории цепей. М.: Радио и связь, 2000. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT273 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Ievads studiju nozarē 

 (angļu valodā: Introduction in Speciality) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 1 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., asoc.profesors A.Klūga  
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt nākošas specialitātes virzienus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā, studentam ir:  
- jāorientējas nākamās specialitātes dažādajos virzienos; 
- jāzina galvenie transporta elektronikas un telemātikas procesi. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

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

11.  Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu vēsture 
2.   Telemātika 
3.   Intelektuālās transporta sistēmas un to darbības principi 

4.   Transporta radioelektroniskās sistēmas 

5.   Transporta telekomunikācijas 
6.   Transporta datorsistēmas un tīkli 
7.   Dzelzceļa transporta sakaru un vadības sistēmas 
8.  Satelītu globālās sakaru un navigācijas sistēmas  
12. Prasības klausītājiem:  ieskaite;  
13. Kontrole: rakstisks pārbaude – ietver trīs jautājumus. 
14. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās 
15. Literatūra 

1. A. Klūga. Aeronavigācija. - Rīga, RTU, 2000. 
2. C. Drane. Positing Systems in Intelligent Transportation Systems._ Hardcover, 1998.  
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT214 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTROTEHNIKAS TEORĒTISKIE PAMATI 

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

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

0 4 3 0.5 0.5 paredzēts ieskaite, 
eksāmens 

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

maiņstrāvas stacionārajā režīmā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 

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

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

veikšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

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

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

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

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

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

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

4. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Metodiskie norādījumi studiju darba “Elektrisko 
ķēžu aprēķins stacionārajā režīmā” izpildei. Sastādītājs A. Ziņkovskis. Rīga, RTU, 
2004. (Datorfails) 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT219 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTRONU IERĪCES 

 (angļu valodā: Electron Devices) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalauru programmas A daļa, virziena obligātais 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 1.5 0 1.5 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas – REBY0 , piešķiramā akadēmiskais grāds– inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. Sc. Ing., docents V. Plutahins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt fizikālos procesus, kas norisinās elektronu ierīcēs, to 

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

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina elektronu ierīču daudzveidība, to darbības 
pamatprincipi un raksturojumi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Maza signāla parametri. Ierīču darbības fizikālie pamati. Diodes: 
taisngriežu, p- i- n, augstfrekvences, impulsa, tuneļ-, apvērstās, mirdz-, lāzera, stabilitroni, 
varikapi. Bipolārie un lauktranzistori. Lādiņsaites ierīces. Tiristori. Foto-: rezistori, diodes, 
tranzistori, tiristori. Optroni. Fotoelektriskie pavairotāji. Katodstaru lampas, kineskopi. 
Indikatori. Trokšņi. 
Angļu valodā: Parameters of small signal. Basic operational principles of devices. Diodes: 
rectifier diode, p- i- n diode, high- frequency diode, pulse diode, tunnel diode, backward 
diode, light- emitting diode, laser diode, stabilitron, varicap. Bipolar transistors and field- 
effect transistors. Charge- coupled devices. Thyristors. Photo-: resistors, diodes, transistors, 
thyristors. Optrons. Photoelectric multiplicators. Cathod- ray lamps, kinescopes. Displays. 
Noise. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. 

Daļu un tēmu nosaukumi 

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

2.  Elektronu ierīces darbības fizikālie pamati. 
3.  Pusvadītāju diodes. 
4.  Bipolārie tranzistori. 
5.  Lauktranzistori. 
6.  

Tiristori. 

7.  Lādiņsaites ierīces. 
8.  Fotoelektriskās ierīces. 
9.  Katodstaru lampas. 
10.  Indikatori. 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, kursa darbs, eksāmens; 

          iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Fizika 
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13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
14. Literatūra 

1. E.Vainovskis. Pusvadītāju radioelektronika.- Rīga, Zvaigzne, 1985.- 211 lpp. 
2. В.Батушев. Электронные приборы.- М., Высшая школа, 1980.- 383 lpp. 
3. J.Beķeris, I.Prūsis, A.Gulbis. Bipolārais tranzistors.- Rīga, RPI,1990. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT202 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI 

 (angļu valodā: Electical Measurement) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura programmas A daļa, virziena obligātais 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas- REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. hab. sci. ing., profesors V. Karpuhins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mērīšanas 

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

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina:  
metroloģijas un standartizācijas pamatjēdzieni; mērīšanas precizitāte, ticamība un faktori, 
kuri ietekmē un ierobežo precizitāti; mērīšanas metodes; enerģētisko un neenerģētisko 
parametru mērīšanas metodes un līdzekļi; signāla formas un spektra pētīšanas metodes un 
līdzekļi; elektroradioķēdes parametru mērīšana. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Metroloģijas un standartizācijas pamatjēdzieni. Mērīšanas kļūdu 
klasifikācija. Mērīšanas precizitāte. Mērīšanas līdzekļu daudzveidība un to 
pamatraksturojumi. Elektroradiomērījumu vispārīgie jautājumi. Enerģētisko parametru 
mērīšana. Sprieguma un strāvas mērīšana (līdzsprieguma, maiņsprieguma, impulsu 
sprieguma ). Jaudas mērīšana. Signālu formas un spektra pētīšana. Oscilogrāfi. Spektra 
analizatori. Signālu laicisko parametru (frekvences un laika intervāla) mērīšana. Mērīšanas 
automatizācija. 
Angļu valodā: The basic concepts of standardization and metrology. Classification of 
measurement error. Measurements accuracy. Measurements diversity and their basic 
characteristics. Electro and radio measurements general questions. Energetic parameters 
measurement. Voltage and a current measurement (constant, variable, pulse). Power 
measurement. Research of the signal form and a spectrum research. Oscillographs. Spectrum 
analyzers. Signal time and frequency parameters measurement. Measurements automation. 
 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Metroloģija un standartizācija: tās saistība ar citiem priekšmetiem.  

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

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

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

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

Pamatliteratūra 

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

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

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

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

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

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

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

Papildliteratūra  

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

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

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

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

Н. Н. Евтихиев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Евтихиева. - М.: Энергоатомиздат., 1990 – 
352 с. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT217 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: ELEKTROINŽENIERU MATEMĀTIKAS   

       DATORREALIZĀCIJA 
 (angļu valodā: Computering Realization of 

 Mathematical Tasks for Electrical Engeneering) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: Bakalaura programmas A daļa, profila obligātais priekšmets 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

0 3 1.5 0 1.5 nav paredz. Ieskaite 
5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas – REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

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

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot pamatzināšanas tipisko elektrotehnikas uzdevumu 

risināšanas skaitliskajās metodēs un to pielietošanā, izmantojot lietojumprogrammu 
pakotnes. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
- iemācīt formulēt praktiskus uzdevumus no skaitlisko metožu pielietošanas viedokļa, 
- iemācīt efektīvi pielietot skaitliskās metodes, pielietojot lietojumprogrammu pakotnes, 
- iemācīt efektīvi pielietot lietojumprogrammu pakotnes darba rezultātu noformēšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Elektrotehnisku uzdevumu risināšanas skaitliskās metodes un to īpatnības. 
Skaitlisko metožu galvenie algoritmi vienādojumu sistēmu, nelineāru vienādojumu un 
diferenciālvienādojumu risināšanai. Skaitliskās diferencēšanas un integrēšanas metodes. 
Angļu valodā: Electrotechnical tasks for calculating methods for systems of equations, 
distoring equations and differenting equations. Differenting integrating methods. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 

12. Matemātiski orientētu pakotņu apskats. Pakones Mathcad interfeiss. 
13. Kompleksie skaitļi, komplekso argumentu funkcijas. Darbības ar tām. 
14. Lineāro algebrisko vienādojumu sistēmas, to atrisināšanas metodes. 
15. Interpolācija. Splaini. Interpolācijas uzdevumu atrisināšanas metodes. 
16. Skaitliskā diferencēšana. 
17. Skaitliskā integrēšana. 
18. Diferenciālvienādojumu un to sistēmu atrisināšanas skaitliskās metodes. 
19. Nelineāro algebrisko un trnscedenta vienādojumu atrisināšanas skaitliskās metodes. 
20. Aprēķinu rezultātu vizualizācija. 

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

13. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
14. Literatūra: 

1.A. Zviedris Datorrealizācijas matemātiskās metodes. – Rīga, RTU, 1999. 
2. Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке и образовании. Практика 
применения систем MathCAD Pro. – М. "Высшая школа", 2003. 
3. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 
математическом моделировании: Учеб. пособие. –  М. "Финансы и статистика", 1999. 
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4. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. – СПб. Питер, 2003. 
5. Боглаев В.П. Вычислительная математика и программирование. – М. "Высшая 
школа", 1990. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT261 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: CIPARU ELEKTRONIKA UN DATORU   

     ARHITEKTŪRA 
(angļu valodā: Digital Electronic and Computer Architecture) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 0 1 paredzēts eksāmens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papildliteratūra  

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

Горячая линия-Телеком, 2003, 311 с. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT225 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  SIGNĀLU TEORIJAS PAMATI 

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

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

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

sistēmas – REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сиязь", 1986. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT301 

 
 

1. Studiju priekšmeta nosaukums: INFORMĀCIJAS PĀRRAIDES UN CIPARU SAKARU  
 TRANSPORTA SISTĒMU PAMATI 
 (angļu valodā: Transmission of  Information and Principles of  
 Transport  Digital Communication Systems) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Traucējumnoturīgas kodēšanas principi. Grupas kodi.  

11.  Cikliskie kodi. Veidotājpolinoma izvēle. Goleja kods, Faira kods, BČH 
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 kods, Rīda-Zālamana kods. Kodēšanas un dekodēšanas tehniskie līdzekļi 
cikliskajam kodam. 

12. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 
varbūtības teorija un signālu teorija 

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

Pamatliteratūra 

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

Радио и связь, 1999. 433с. 
 

Papildliteratūra  

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

Elmārs Beķeris. Signālu teorijas elementi. Rīga – 1998. 

Дж. Прокис. Цифровая связь. /Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 
2000. 800с. 
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PRIEKŠMETA PIETEIKUMS 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
A1. Priekšmeta šifrs: TRL-201 
A2. Priekšmeta statuss:  obligātais studiju priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums     TRANSPORTA REĀLLAIKA SISTĒMU PROJEKTĒŠANA 
                                                                 (Transport Real - Time System Design) 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darb
i 

Laborat.darbi Pārbaude 

0 3 2 1 - ieskaite 
A6. Priekšmeta satura anotācija: Transporta reāllaika sistēmu (TRS) definīcija. TRS  
       pielietošanas sfēras. TRS uzbūve un galvenie elementi. Datu pārraides tīkli. TRS struktūra 

     un arhitektūra. Datoru sistēmas TRS. TRS standarti. TRS veiktspēja. TRS drošums.  
      Priekšmeta satura anotācija angļu valodā:  Transport real-time systems definitions. Transport 

real-time systems principles and main components. Data networks. Transport real-time 
systems structure and architecture. Computer systems in transport real-time systems. Models 
and approach for performance evaluation. 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: augstākā matemātika, datortehnika, telekomunikācija. 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits: 100 
A9. Atbildīgais pasniedzējs: 
B1. Uzvārds, vārds:          ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 
B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU prof., dr.hab.inž. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Mācību līdzekļi:  

1.  A.Tanenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
2. W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
3. B.Sklar. Digital Communications. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 2003.  
4. A.Tanenbaum. Structured Computer Organization. Prentice Hall PTR. 1999. 

B5. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
tehniskā bāze. 
 
Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Praktiskie darbi 

Vērtējuma “svari” 
                  Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektroniku, sakaru līnijas un datorus. 
 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas 

1.  Transporta reāllaika sistēmu (TRS) definīcija.   

2.  TRS  pielietošanas sfēras. 
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3.  TRS pielietošanas sfēras. 

4.  TRS uzbūve un galvenie elementi  

5.  TRS uzbūve un galvenie elementi 

6.  TRS uzbūve un galvenie elementi  

7.  TRS uzbūve un galvenie elementi 

8.   Datu pārraides tīkli. 

9.   Datu pārraides tīkli. 

10.   Datu pārraides tīkli. 

11.   Datoru sistēmas TRS 

12.   Datoru sistēmas TRS 

13.  TRS standarti.  

14.   TRS veiktspēja 

15.  TRS veiktspēja 

16.  TRS drošums. 

 
.. 
 
 

.. 
 
 
 
 
 
 

  

Nr  Praktisko darbu tēmas    
1. Datoru veiktspējas novērtēšana.  
2. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
3. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
4. Datoru veiktspējas novērtēšana. 
5. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
6. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
7. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
8. Tīklu  veiktspējas novērtēšana 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta           Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija 
Nosaukums:                     (Transport Real –Time System Exploitation)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL-203 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EBY0, ECT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli  
Priekšmeta apjoms             2 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par transporta reāllaika sistēmu 
                                           ekspluatāciju un datoru  tīklu apkalpošanu; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datoru tīklu kontroli un 
                                           diagnostikas vadības procesiem; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar datoru tīklu bojāšanas problēmām un 
                                            to atstādināšanu. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                              -     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas un datoru tīklu 
                                               apkalpošanas pamati; 

-     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas raksturojumi; 
-     Transporta  reāllaika sistēmu ekspluatācijas drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     uzstādīt datoru tīklu un telekomunikācijas pārbaudes 
                                                sistēmas un pārbaudes testi; 

-  atestēt datoru tīklu un telekomunikācijas ar diagnostikas sistēmas 
un kontrole    mērīšanas aparatūru; 

-  likvidēt datoru tīklu un telekomunikācijas bojāšanas. 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 

1. Kathy Ivens. Windows NT Troubleshooting. -  Mc. Graw – Hill. Osborne. 2000. 588p. 
2. Gary N. Higginbbottom. Perfomance evaliation of Communication network. Artech 

Haus. Boston., London. 1999. 396 p. 
3. V. Boicovs. Diagnistic problems, measurement and modeling in Computer Network. 

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and 
Management. ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16-17. 135 – 140 pp.  

4. V. Boicov. Computer Networks diagnostically in the measurement and analysis. ASC 98 
The Fifth International conference. Zshezen. Poland. 1998.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

75

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  TRLS  ekspluatācija un apkalpošanas pamati 
2.  TRLS  ekspluatācija raksturojumi 
3.  TRLS  ekspluatācija drošības 

4.  TRLS  ekspluatācija automātiskās pārbaudes sistēmas 
5.  Pārbaudes testi 
6.  TRLS diagnostikas sistēmas 
7.  TRLS kontrolmērēšanas aparatūra 
8.  TRLS ekspluatācijas apkalpošanas procesi 
9.  Failu sistēmu ekspluatācija 
10.  Disku partīcijas FAT, NTFS, NFS 
11.  BOOT un sistēmas partīcijas 
12.  Volume setu veidošana formatēšana 
13.  Diska Administratore izmantošana 
14.  Defekttolerances vadība 
15.  Failu sistēmas un tīklu arhitektūras draiveri 
16.  TCP/IP ekspluatācija 
17.  Datortīklu dienesti 

 
N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Datora pievienošana domeinim 
2.  Kontrole Paneļa lietošana 
3.  Sistēmu Nolicies ieviešana 
4.  Partīcijas konvertēšana no FAT uz NTFS 
5.  TCP/IP konfigurēšana 
6.  DHCP serveru izmantošana 
7.  WINS instalēšana un konfigurēšana 
8.  DNS instalēšana un konfigurēšana 
9.  Internet Information Server instalēšana 
10.  Darbs ar NTFS kompresiju 

 
N# Kursa darbu nosaukumi 
1.  nav 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT302 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA MIKROPROCESORU SISTĒMAS    

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

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

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

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

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

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
- zināt MPS ierīču struktūru pamatus un pielietošanu; 
- zināt MPS ierīču funkcionēšanas principus, to mijiedarbību darba procesā, to raksturojumus; 
- prast programmēt MPS asamblera valodā; 
- zināt daudzveidīgo mikroprocesoru komplektu un mikrodatoru īpašības, to pielietošanu 

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

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

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

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

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

Pamatliteratūra 

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

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

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

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

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

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

Papildliteratūra  

1. Смит Б.Э., Джонсон М.Т. Архитектура и программирование микропроцессора INTEL 
80386. - М.: Конкорд, 1992.- 334 с. 
2. И.Шагурин, Е.Бердышев Процессоры семейства INTEL P6. Архитектура, 
программирование, интерфейс. – М. : Горячая линия - Телеком, 2000, 248 с. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil. phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša 
aparatūra 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes 
Studiju līmenis Bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 4 2 0 2 ir paredzēts E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras 
 shēmas, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas sistēmas  transporta uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1.  Popovs V. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra. Lekciju konspekts. 

Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V. Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra. Laboratorijas 

praktikums. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2004. 
3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots,    1991. 
4. Горелов Г., Волков А., Шелухин В. Каналообразующие устройства железнодорожной  
     телемеханики и связи. М.: Транспорт, 1994, 239 с.  
5. Шмытинский В., Котов В., Здоровцев И. М. Цифровые системы передачи 
   информации на железнодорожном транспорте. М.:Транспорт, 1995, 238 с. 
6. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
7. Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
8. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998 (Дональд 
Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,   
                              1998, 288 с. ) 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras tehnoloģija, 
ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu , projektēt sistēmu 
elementus. 
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  . Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras  klasifikācija 

2.   Transporta ciparu pārraides informācijas līnijas un kanāli.  
 

3.  Elektriskie un optiskie  pastiprinātāji.  

4.  Pastiprinātāju pamatparametru aprēķinu metodes. Workbench pastiprinātāju modelēšana 

5.  Elektriskie un optiskie  ģeneratori. Pamatparametru aprēķinu metodes. 

6.  Ģeneratoru pamatparametru aprēķinu metodes. Workbench ģeneratoru modelēšana 

7.  Elektriskas signāli un frekvences pārveidotāji. Pamatparametru aprēķinu metodes 

8.  Elektriskie un optiskie modulatori, demodulatori. Pamatparametru aprēķinu metodes. 

9.  Elektriskie un optiskie multipleksori. Pamatparametri. 

10.  Maršrutizētāji, transporta mezgli. Pamatparametri. 

11.  Elektriskie un optiskie  modemi. Pamatparametri 

12.  Kodētāju un dekodētāju ierīces sakaru sistēmās. Pamatparametri. 

13.  Operatīvās atmiņas iekārtas un programmējamas lasa atmiņas iekārtas darbības principus 

14.  Analogie-Ciparu un Ciparu-Analogie pārveidotāji. Workbench ACP  modelēšana  

15.  Ciparu-Analogie pārveidotāji. Workbench  CAP modelēšana 

16.  Transporta automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmas kanālveidojošās  
aparatūras realizācija. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Pastiprinātāji: divpakāpju pastiprinātājs, operatājpastiprinātāji. Workbench pastiprinātāju 
modelēšana 

2.  Loģiskie elementi Workbench modelēšana un pētījumi.  

3.  Loģisko elementu impulsu ģeneratori, 
 Zāģveida sprieguma ģeneratori uz operacionālo pastiprinātāju bāzes - Workbench  
modelēšana un pētījumi 

4.   Binārie skaitītāji un reģistri Workbench  modelēšana un pētījumi 

5.  Multipleksori Workbench  modelēšana un pētījumi.  

6.  Modemi un interfeisi modelēšana un pētījumi 

7.  Operatīvās atmiņas iekārtas un programmējamas lasāmatmiņas iekārtas darbības principu 
pētīšana. Workbench  modelēšana. 

8.  Analogie-Ciparu un Ciparu-Analogie pārveidotāji, Workbench  modelēšana un pētījumi. 

Kursa darbu nosaukumi 
1. Operacionālo pastiprinātāju parametru aprēķins 

2 OP ekvalaizeru parametru aprēķins 
3 OP filtru parametru aprēķins 
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4 Augstfrekvenču pastiprinātāju aprēķins un Workbench  modelēšana 
5 Optiskie pastiprinātāji 
6 Impulsu ģeneratori uz operacionālo pastiprinātāju bāzes (parametru aprēķins) 
7 Augstfrekvenču ģeneratoru  aprēķins un Workbench  modelēšana 
8 Frekvenču sintezatori 
9 Optroni 
10 Modernu operatīvās atmiņas iekārtu un programmējamās lasāmatmiņas iekārtu pētīšana  
11 Elektriskie un optiskie multipleksori 
12 Elektriskie un optiskie modemi 
13 Analogo -Ciparu  pārveidotāji, parametru aprēķins 
14 Ciparu - Analogo pārveidotāji, parametru aprēķins. 
15 Optoelektriskās ierīces 
16 DSP 
17 Taimeri 
18 Sakaru sistēmas, modulatori/demodulatori 
19 Sakaru sistēmas, kodeki 
20 Maršrutizētāji, transporta mezgli   
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT226 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Analogās ierīces 

(angļu valodā: Fundamentals of Analog Electronics) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 2,5 0 1,5 paredzēts eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents V. Plutahins 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt analogo ierīču uzbūves principus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: analogo 

ierīču  elementu struktūra un darbības pamatprincipi. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā:  Elektroierīču barošanas bloki. Transformatoru aprēķins. Taisngrieži, 
sprieguma un strāvas stabilizatori. Operacionālie pastiprinātāji (OP). OP amplitūdas 
frekvenču raksturlīknes korekcija, ātrdarbība. Pastiprinātājs ar atgriezenisko saiti (AS). AS 
ietekme uz pastiprinātāja īpašībām. Ģeneratori, speciālas formas signālu formēšana. 
Analogie-diskrētie un diskrētie analogie signālu pārveidotāji, to precizitāte, ātrdarbība un 
pielietošana. 
Angļu valodā:  Electric devices power block. Transform tore calculation. Rectifier, 
stabilising of voltage and current.  Operating amplifier (OP). OP amplitude- frequency 
characteristics correction, high speed operation. Amplifier with feedback (FB). FB influence 
on the amplifier characteristics. Oscillators, oscillators of special form signals. Continuity - 
digital and digital – continuity signal transform, its precision high speed operation, 
application.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Elektroierīču barošanas bloki 
2.  Sprieguma pārveidotāji 
3.  Transformatoru aprēķins 
4.  Taisngrieži   
5.  Operacionālie pastiprinātāji (OP) 
6.  OP amplitūdas -  frekvenču raksturlīknes korekcija, ātrdarbība 
7.  Pastiprinātājs ar atgriezenisko saiti (AS) 
8.  AS ietekme uz pastiprinātāja īpašībām 
9.  Ģeneratori, harmonisko signālu ģeneratori  
10.  Speciālas formas signālu ģeneratori 
11.  Sprieguma un strāvas stabilizatori 
12.  Diskrētie - analogie signālu pārveidotāji 
13.  Analogie - diskrētie signālu pārveidotāji 
14.  Signālu pārveidotāju precizitāte, ātrdarbība un pielietošana 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību   

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

Pamatliteratūra 

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

2.  J.Greivulis, I.Raņķis “Modernās Elektronikas Pamati”, Rīga,  “Avots”, 1992. 
3. P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2nd 

Edition, 1989. 
4. N. Storey, Electronics, a systems approach, 2nd Edition, Addison Wesley, 1998. 
5. D.A. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, 2nd Edition, McGraw 

Hillo, 2001. 
6.  Ю. Опадчий, О.Тлудкин, А.Гуров. Аналоговая и цифровая электроника, - 

М.: 2002, 768 lpp. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta  nosaukums: Tīklu datu bāzes  
                    (angļu valodā: Network Data Base)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL415 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž. Zin. doktors 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
        Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EMY0, EGT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 bakalura, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par datu bāžu izstrādāšanu; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datu bāžu loģisko struktūru; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar relācijas datu bāžu teoriju. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                               -     Tīklu datu bāžu un banku relācijas teorijas struktūras un  
                                                arhitektūras īpatnības; 

-     Datu bāžu objekti un vadības principi; 
-     Datu bāžu un banku tabulas drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     Uzstādīt datu bāžu un banku serveri; 
-  Modelēt SQL serveru drošības sistēmas  un vadību; 
-  Vadīt datu bāžu un banku serveru optimizācijas procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1.      Jack L.Hursch, Carolyn J.Hursch. Works with ORACLE. “ WINDCREST”. 

NewYork., 1998, 620 pp. 
2.      Garry Higginbottom  Performance Evaluation of Communication Networks.   

“Artech  House”.  London. 2001. 586 pp.  
3.      Mark Dodge., Crain Stinson. Running Microsoft Excel 2000. Microsoft Press. USA. 

2001. 1052 pp. 
4.      John Kaufeld. Access 2000 for Windows. - JDG Books Chicago. 2001. 328pp. 
5. V. Boicov., Omer. Gul. New Netsynt technologies and their’s application in Latvia. 

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and 
Management. ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16–17. 140-146 p.  
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Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
Nr. Lekciju tēmas 
1.  Tīklu operētājsistēmu uzbūves pamatprincipi 
2.  UNIX operētājsistēmas apskats 
3.  UNIX un LINUX operētājsistēmu īpašības 

4.  Tīklu operētājsistēmu trūkumi 
5.  FreeBSD operētājsistēma 
6.  Tiklu operētājsistēmu procesi un komandas 
7.  Tiklu operētājsistēmu programmēšana 
8.  Parasta scenārija uzrakstīšana 
9.  Interpretators SHELL 
10.  Komandu izpildīšana interaktīvā režīmā vai no scenārija 
11.  Interpretators BASH 
12.  Interpretators TCSH 
13.  UNIX utilītes sistēmas 
14.  SHELL mainīgie 
15.  Ziņojums par kļūdām izveidošana  
16.  Procesa noslēgšanas kods 
17.  Pārtraukšanas signālu apstrāde 
18.  Tiklu operētājsistēmu NFS 
19.  PERL valoda programmēšanai 
20.  PYTHON valoda programmēšanai 
21.  TCL valoda programmēšanai 

 
 

Nr. Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Tiklu operētājsistēmu instalēšana 
2.  Tiklu operētājsistēmu parametru mērīšana 
3.  Tiklu operētājsistēmu procesu vadība 
4.  Tiklu operētājsistēmu serveri 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT273 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: REGULĒŠANAS TEORIJAS PAMATI 

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

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

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., asoc.profesors A.Klūga  
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt procesus un parādības, kas piemīt regulēšanas sistēmām, 

kā arī nepārtraukto un diskrēto regulēšanas sistēmu analītiskos konstruēšanas pamatus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju prikšmeta apgūšanas rezultātā, studentam ir:  

- jāzina matemātiskā aparāta pamati, kas ir nepieciešami 
regulēšanas sistēmās notiekošo dinamisko procesu 
aprakstīšanai; 

- jāzina galvenie tipiskie regulēšanas algoritmi; 
- jāprot veikt sistēmas stabilitātes un regulēšanas procesa 

kvalitātes analīzi laika un frekvences apgabalā. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

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

11.  Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Regulēšanas sistēmu uzbūves pamatprincipi. 
2.  Nepārtrauktu sistēmu modeļi un tipiskie regulēšanas algoritmi. 
3.  Standartsignāli un tipiskie regulēšanas sistēmas posmi. 

4.  Lineāri operatori un sistēmu struktūrshēmas. 

5.  Regulēšanas sistēmas stabilitātes definēšanas algoritms. 
6.  Regulēšanas procesu kvalitāte nepārtrauktās sistēmās. 
7.  Diskrēto sistēmu uzbūves pamatprincipi. 
8.  Tipiskie impulsu elementi. 
9.  Diskrēto sistēmu analīze, izmantojot z- transformāciju. 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens;  

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

1. I. Raņķis. Regulēšanas teorijas pamati. –Rīga, 1998.. 
2. J.Osis. Automātiskā vadība un regulēšana. –Rīga, Zvaigzne, 1969.  
3. Е.П.Попов. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. 

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

Н.П.Севастьянова.–Рига: РКИИГА, 1975 г.  
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26.09.04. 
PRIEKŠMETA  APRAKSTS 

 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 

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

Daļa 
KP 

Lekcijas Prakt.darbi Laborat.darbi Pārbaude 

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

Standarts IEEE 802.3. Ethernet  tipa tīkliem. Standarts IEEE 802.4 
marķiermaģistrāles tīkliem. Standarts IEEE 802.5 marķiergredzena tīkliem. 
Standarts IEEE 802.6 metropoles tīkliem. Standarts IEEE 802.2, loģiskā posma 
vadība. FDDI saskarne šķiedru optikas tīkliem. Ātrdarbīgie lokālie tīkli Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM.  Lokālo tīklu apvienošanas problēmas un to 
risinājumi.  

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti : datormācība 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits:  50 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits:  1 
 
B1. Uzvārds, vārds:          ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 
B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU prof., dr.hab.inž.,  prof. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  Disertācijas tēma:  "Datoru kompleksu un 
vadības objektu salāgošanas metožu izstrādāšana datu operatīvās apstrādes 
sistēmās, izmantojot sarežģītības mēru",1987.g. 
 
       Publikācijas:  

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

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

Services.1991. 
3. W.Stallings. Data and Computer Communications, 6th ed., Prentice – Hall, 

2000. 
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4. F.Halsall. Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 4th 
ed., Addison-Wesley Publ.Comp.,1995. 

 
Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 
Vērtējuma “svari” 

Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu 
izpildīšana un aizstāvēšana 

50% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
B6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums:  katedras tehniskā bāze. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
  1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un  
20 stundas.  
 

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

 
4 



 
 

89

2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var 
saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-
ROM). 
 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
E1. Priekšmeta satura anotācija angļu valodā: 
Network topologies and topological design. Standard IEEE 802.3 for Ethernet 
networks. Token Bus networks (IEEE 802.4). Token Ring networks (standard 
IEEE 802.5). Metropolitan area networks DQDB (IEEE 802.6). Logical link 
control (standard IEEE 802.2). FDDI token ring operation. Fast Ethernet, ATM 
and Gigabit Ethernet. Local area network interconnection problems and decisions. 
Performance analysis and evaluation. 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta sakaru līnijas  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes  
Studiju līmenis Bakalaura,  bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0   1 ir paredzēts   E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Izskaidrot un apgūt transporta sakaru līniju organizācijas principus, shēmas, parametru aprēķinu, 
ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas sistēmas transporta 
uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V., Nižnika K.  Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 

DzTI  TSIS, 2000., 70 lpp.  
3. Popovs V. Transporta sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI, TSIS, 2003 

4.  Козлов Л.Н, Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на  
      железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
5. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
6. Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
7. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998.  (Дональд 
Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,                               
1998, 288 с. ) 
8. Popovs V., Golovins Je. Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums. Rīga: RTU, DzTI, 
TSIS, 2004, 105 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
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Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru līniju tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar transporta sakaru līnijām, projektēt optiskās sakaru līnijas. 
 
 

Lekciju  nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  sakaru līniju klasifikācija. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

2.  Šķiedru optiskās sakaru līnijas - lineārais  trakts.  

3.  Elektromagnētisko lauku simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijas 

4.  Transporta simetrisko līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes  

5.  Transporta koaksiālo līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes 

6.  Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskās līnijās  

7.  Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

8.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

9.  Aktīvie (izstarotāji un foto - uztvērēji ) elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 

10.  Pasīvie elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 

11.  Simetriskās, koaksiālās un optiskās kabeļu līniju konstrukcijas 

12.  Starplīnijas un ārējās elektromagnētiskās ietekmes. Elektromagnētiskās ietekmes starp 
optiskām līnijām. Pārejas vājinājumi un aizsardzība.  

13.  Parejošo vājinājumu un šķiedru optiskās kabeļu līniju aizsardzības aprēķinu metodes 

14.  Simetrisko, koaksiālo un optisko kabeļu līniju drošums. Maģistrālās šķiedru optiskās kabeļu 
līnijas drošuma aprēķins.  

15.  Transporta sakaru simetrisko un koaksiālo līniju  projektēšana, būvniecība un aizsardzība. 
Dzelzceļa transporta šķiedru optisko kabeļu līniju projektēšana, celtniecība un likšana . 

16.  Transporta  sakaru līnijas stāvoklis, attīstības  perspektīvas  Latvijas Dzelzceļā un pasaulē. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Transporta simetrisko līniju parametru modelēšana un pētīšana 

2.  Transporta koaksiālo līniju parametru modelēšana un pētīšana 

3.  Vien – un daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru modelēšana un pētīšana 

4.  Sakaru līniju nevienveidību impulsu mērījumi 

5.  Trokšņa mērīšana tonālās frekvences kanālā 

6.  Automātikas un sakaru līniju stāvokļu kontroles metodes  

7.  Rimšanas mērījumi līnijās un sakaru kanālos 

8.  Pārejas līniju vājinājumu modelēšana un pētīšana (simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijās) 
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Studiju darbu nosaukumi 
 

1. Dispersiju  simetrisko sakaru līniju parametru ciparu analīze 
2 Dispersiju  koaksiālo sakaru līniju parametru ciparu analīze 
3 Vienmodu šķiedru optiskās sakaru līnijas parametru aprēķins 
4. Daudzmodu šķiedru optiskās sakaru līniju parametru aprēķins 
5 Pārejas vājinājumu un aizsargātības aprēķins šķiedru optiskajās kabeļu līnijās 
6 Maģistrālās kabeļu līnijas drošuma aprēķins 
7 Šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
8 Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
9 Lokālo tīklu šķiedru optisko līniju projektēšana 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT303 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SIGNĀLU CIPARAPSTRĀDE UZ SIGNĀLU PROCESORU 

BĀZES (angļu valodā: Digital Signal Processing by Signal Processors) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura programmas B daļa, virziena ierobežotas izvēles 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 0 1 nav  

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas - REBY0, piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē  

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.h.inž., profesors V. Jeremejevs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas un iemaņas, kas ļaus viņiem 

sekmīgi pielietot tradicionālus risinājumus un risināt jaunus signālu apstrādes praktiskos 
uzdevumus, izmantojot modernu elementu bāzi. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
studentiem, kas apguvuši disciplīnu "Signālu ciparapstrāde uz signālu procesoru bāzes" ir  
jāzin 

- ciparu filtrācijas un spektrālās analīzes pamatalgoritmus; 
- ciparu filtru raksturojumu aprēķina veidus; 
- rekursīvu un nerekursīvu struktūru īpašības un īpatnības; 
- ciparu filtru projektēšanas metodes pie dotām prasībām pret to raksturojumiem un uz dotās 

elementu bāzes; 
- signālu apstrādes sistēmu praktiskās modelēšanas veidi un to parametru kontroles metodes. 
      jāprot 
- programmēt konkrētus ciparu apstrādes algoritmus; 
- risināt ciparu apstrādes ierīču praktiskās projektēšanas uzdevumus, izmantojot 

lietojumprogrammu pakotnes; 
- izstrādāt speciālās nestandartās signālu ciparapsrādes sistēmu lietojumprogrammas. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: TMS320 un ADSP-21xxx tipu signālu procesori un to izmantošana 
modernajās mobilajās un stacionārajās transporta sakaru sistēmās. Sakaru kanālu 
diagnostikas un ātrās ciparu filtrācijas sistēmas. Datormodelēšana un strukturālā sintēze. 
Rekordraksturojumu realizācija pie uzdota kārtu lieluma. Ciparu spektrālā analīze ar 
procesora operāciju skaita minimizāciju. 
Angļu valodā: Signal processors TMS 320 and ADSPxxx and its use into modern mobile 
and stationary transport communication systems. Diagnostic systems of communications 
channels and fast digital filtering. Computer modelling and structure synthesis. Record 
characteristics realization in case are given number of calculations digits. Digital spectral 
analysis with minimum of number processor operations. 
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11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Signālu apstrādes problēmas reāla laika režīmā. 
2. Diskrētas secības un sistēmas. 
3. Diskrētā un ātrā Furjē transformācija. 
4. Ciparu filtri. 
5. Signālu ciparu apstrāde uz SLIS bāzes. 
6. SLIS programmas un aparatūras nodrošinājums. 
7. Signālu ciparu apstrādes ierīču pielietošana. 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību   

   priekšmeti: fizika un ķēžu teorija 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Digital signal processing applications using the ADSP-2100 family, ed. by Amy Mar, 
Prentice Hall, 1992. 

2. Digital signal processing in VLSI, R. Higgins, Prentice Hall, 1990. 
 
Papildliteratūra  

1. Гольденберг П.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. – М. 
«Радио и связь», 1990. 
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Mācību spēks:    Anatolijs Levčenkovs, Dr. sc. ing.. docents 
Mācību priekšmeta  
nosaukums:                          Intranet transporta sistēmas EDE404 
 
Studiju programma:  Transporta datorvadības,informācijas un elektroniskās 

sistēmas 
Studiju profils:  Elektrozinātņu profils 
Studiju veids:   Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis:  Bakalaura studijas 
Studiju virziens:  Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas 

 
Mācību priekšmeta apjoms:   3 KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis:   attiecīgi programmas mērķim. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  

Izskaidrot un  apgūt mūsdienu datortehnoloģiju, lai izveidotu datu bāzes, interfeisus un 
programmas intranetā, lai veiktu transporta uzdevumos. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
 Honeycuff Jerry. Usung the Internet. Que Corporation.1997. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas, specializētas auditorijas ar datorprojektoru. 
Laboratorijas darbi datoru specializētās laboratorijās. 
Kursa darbs, kurā plānots projektēt reālu datoru tīkls  transporta uzņēmumā. 

 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme: 
Vertējuma "svari" 

Ieskaite    25% 
Mājas darbs    25% 
Nodarbību apmekļēšana             50%                       . 

100% 
Prasības priekšmeta apguvei: 

Jāzin, kā transporta notikumi tiek attēloti datorā. Jāprot strādāt ar mūsdienu 
datortehnoloģiju, tai skaitā atrisināt netradicionālu situāciju. 

 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns: 
 
Lekciju tēmas: 
 

  
Internet  un INTRANET.The FrontPage Window.Folders view. Hiperlinks view. Page 
view. To save pages  
Page properties. Previewing pages. Tasks view. Report view. Text an Graphics in 
INTRANET. Text. Fonts.  
Alignment and lists. Placing images. Picture properties. Alternative representations. 
Positioning. 
Image manipulation. Style sheets. Themes. Customising themes.  
INTRANET and active content Animated GIFs. AVI and MOV video clips. Other video 
formats. 
Marquees. Hover buttons. Dynamic HTML. Background sounds. JAVA, ActivX and 
JavaScript. 
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Tables and INTRANET. Creating a table. Editing cells. Adjusting the size. Table 
properties. Drawing tables 
Importing table data. Tables in page design. Complex designs. Bookmarks and links. 
Using Bookmarks 
Links to others page. Links to Web pages. Using  images as links. Recalculating 
hyperlinks.  

  
Laboratorijas darbi: 
 

Checking hyperlinks. Frames and INTRANET. Working with frames. Creating a frame 
set. 
Setting initial pages. Editing frames. Customised frame sets. Target frames. 
Forms and feedback  in INTRANET. Forms. Names and values. Creating a form. Form 
layout.    
Handling form data. Text boxes. Text Box validation. Push buttons. Radio buttons Check 
Boxes. 
Drop-down menus in INTRANET. Components. Include Page. Table of  Contents. 
Substitutions. 
Sheduled components. Shared borders. Navigation structure. Date and Time. Search 
Form.  
Confirmation field. Hit Counter. Banner ad Manager. Publishing web pages in 
INTRANET.  
Network connections. Web Publishing Wizard. Troublesshooting 

 
Kursa darba tēmas: 

 
        Servera administrēšana.. 

Intranet lappušu veidošana in  Frontpage. 
Microsoft Office darba rīķi Intranet tehnoloģijās. 
Programmēšana Intranet  Power Pointa 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT207 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS  

     (angļu valodā: Transport Electronic Systems ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura programmas B daļa, virziena ierobežotas izvēles 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 0 1 nav 

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas – REBY0; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē. 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmas 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt radionavigācijas, radiolokācijas un skaru sistēmu 

uzbūves un darbības principus, kā arī transporta līdzekļu vietas (TLV) noteikšanas metodēm 
un to precizitātes aprēķināšanu. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
- zināt radionavigācijas, radiolokācijas un skaru sistēmu uzbūves un darbības principus, to 
pielietošanu un TLV noteikšanas precizitāti. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Radionavigācijas, radiolokācijas un sakaru sistēmu izmantošana 
transportā. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to precizitāte. Pasīvās 
un aktīvās radiolokācijas sistēmas. Elektrosakaru un radiosakaru sistēmas. Transporta 
elektroniskās sistēmās izmantotie signāli, to apstrāde un frekvenču diapazoni. 
Angļu valodā: Radio-navigation, radio-location and communication transport systems. 
Small range, long rang and global position systems and its precision. Passive and active 
radio-location systems. Electro and radio communication systems. Signals, its processing and 
frequency bands used in transport electronic systems. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  TLV noteikšanas metodes un to precizitāte 
2.  Radioelektronisko ierīču darbības principi 
3.  TLV noteikšanas amplitūdas metodes 
4.  TLV noteikšanas laika (impulsu) sistēmas 
5.  Ātruma un augstuma mērīšanas sistēmas 
6.  Globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību   

            priekšmeti: ciparu skaitļošanas mašīnu pamati 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. А.Клуга Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации. Транспорт, 
М.1990 182 lpp. (kopā ar ATrojanovski un B.Ciļkeru). 
2. А.Клуга Радионавигационное оборудование вертолетов. РАУ,1992 136 lpp. (kopā ar 
A.Fļorovu un J.Oborinu) 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 

TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 
PRIEKŠMETA APRAKSTS 

 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN205.0 
TRANSPORTA VADĪBAS DISKRĒTIE MODEĻI  
DISCRETE MODELS FOR TRANSPORT CONTROL  

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskais nodrošinājums” 

Studiju programma: EEY0 “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss: ierobežotās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis: Bakalauru studiju  
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt diskrētas matemātikas pamatjēdzeņus, modeļus un metodes;                                
iegūt praktiskās iemaņas transporta uzdevumu risinājumā.  
 
Priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar datormatemātikas pamatkoncepcijām, iemācīt     
izstrādāt un realizēt reālo sistēmu modeļus, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes. 
 
Priekšmeta satura anotācija: 
Diskrēto modeļi izveidošanās transporta uzdevumos: transporta plūsmu planošāna, satiksmes 
saraksta sastādīšana, transporta mašīnu izmantošana, loģisko vadīšanas sistēmu projektēšana utt.  
Diskrēto modeļu klasifikācija. Grāfu teorijas pamatjēdzieni. Koki un optimizācijas  grāfos. Tīkli 
un plūsmas tīklos. Transporta plūsmu optimizācija. Loģiskas funkcijas (LF). LF aprakstīšana un 
optimizācija. Loģiskas tīkli. Pielietošana transporta datorvadības sistēmās.    

 

Rise of discrete modeless in the transport problems: traffic flow planning, work out a time-table 
of transport traffic, transport employment, designing of control logical systems etc. 
Classification of the discrete models. Main notions of graph theory. Trees and optimization for 
the graphs. Networks and flows. Optimization of traffic flows. Logical functions (LF). LF 
presentation and optimization. Logical networks. Application for computer systems of transport 
control.  

Priekšmeta struktūra: 

 

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

 
0 

 
3 

 
1.5 

 
0 

 
1.5 

Ir paredzēts  
Ieskaite 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 
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Priekšmeta saturs: 

 
Nr. 

Tēmu nosaukumi  
1 Diskrēto modeļi izveidošanās transporta uzdevumos: transporta plūsmu planošāna, 

satiksmes saraksta sastādīšana, transporta mašīnu izmantošana, loģisko vadīšanas sistēmu 
projektēšana utt. 

2 Diskrēto modeļu klasifikācija. 
3 Grāfu teorijas pamatjēdzieni. Koki un optimizācijas  grāfos.  
4 Tīkli un plūsmas tīklos. 
5 Transporta plūsmu optimizācija.  
6 Loģiskas funkcijas (LF). 
7 LF aprakstīšana un optimizācija. 
8 Loģiskas tīkli. 
9 Pielietošana transporta datorvadības sistēmās. 

 

Mācību līdzekļi : 
• Андронов А.М., Mаслов Н.А. Дискретные модели в управлении производством 

гражданской авиации. РКИИ ГА, Рига, 1983. 
 
• Strazdiņšs I. Diskrētā matemātika. Zvaigzne ABC, Rīga. 2001. 148 lpp. 
 
• Andronov A.M. Algorithm of Confidence Limits Calculation for the probability of the Value 

1 of a Monotone Boolean Function of Random variables. In: Industrial Statistics. Physica-
Verlag, A Springer-Verlag 

 
• Lipschutz S., Lipson M.L. Theory and Problems of Discrete Mathematics. Schaum’s Outline 

Series, McGRAW-HILL, New York, 1997. 
 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Питер, Санкт-Пертербург, 

2000. 304 lpp. 
 

 

 

Struktūrvienības vadītājs                              
 profesors                                                     A.Urbahs 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT309 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA МОВILĀS SAKARU SISTĒMAS    

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents N. Mirzagitovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sagatavot studentus mobilo sakaru sistēmu uzstādīšanas un 

ekspluatācijas jomā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina sakaru 

sistēmu uzbūves principi, standarti un konkrētas realizācijas. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Informācija formatēšana, signālu devēja kodēšana, šifrēšana, kanālu 
kodēšana, multipleksēšana, modulēšana, spektra paplašināšanās, daudzstaciju pieeja, 
dupleksie sakari, sinhronizācija; GSM un TETRA standarti; satelītu sistēmas. 
Angļu valodā: Formatting, source coding, ciphering ,channel coding, multiplexing, 
modulation (bandpass and baseband), spectrum spreading, multiple access, duplex, 
synchronisation. International standards GSM, TETRA. Space telecommunication systems. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ciparu pārraides sistēmas vispārinātā struktūrshēma. 
2 Formatēšana un modulācija. 
3 Sakaru organizācijas šūnu princips. 
4 Trankinga sakari. 
5 GSM standarta sistēmas. 
6 TETRA standarta sistēmas. 
7 Perspektīvie mobilo sakaru standarti. 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību  

    priekšmeti: informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta  
   sistēmas. 

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

Pamatliteratūra 

8. Беллами Дж. Цифровая телефония – М.: Радио и связь, 1986. 
2. B.Sklar. Digital communication.- Prentice Hall, 1988. 

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

4. Mobile Radio Communications. 2nd Edition, Edited by Raymond Steel, Wiley, 1999. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: Globālie informācijas resursi  

Global informational resources  
 

Mācību priekšmeta šifrs: TRL307 
Mācību spēks: Boicovs  Viktors, docents 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EBY0 
Studiju profils: Elektrozinātnes 
Studiju līmenis: Bakalaura 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
  
Mācību priekšmeta mērķis: attiecīgi programmas mērķiem 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
  

 

 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts; 
1. В. Бойцов.  Изучение текстовых редакторов вычислительных   сетей.  РКИИ ГА . Рига. 

1992  
2.   В. Бойцов.  Исследование пропускной способности телефонных станций. 

         Опытно - конструкторская работа. RA VEF. Rīga 1992 g. . 
3.  В. Бойцов. Автоматизированная - обучающая система протоколов   IEEE  802.3., RAU   

Rīga 1994.  
 

Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 
• laboratorijas darbi (specializētā laboratorijā); 
• ieskaite 

  
Prasības priekšmeta apguvei. 
 
 

datoru uzbūves pamati, programmēšana.. 
 

Lekciju un praktisko nodarbību tēmatiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
18.  Tīklošanas pamati.  
19.  Lokālie, teritoriālie un globālie tīkli. 
20.  Interneta protokolu kopa. 
21.  FTP, Telnet, e-mail protokoli un servisi. 
22.  WWW globālā hiperteksta sistēma. 
23.  Valoda HTML. 
24.  Populārie Interneta navigatori kā WWW klienti. 
25.  Praktisko iemaņu apgūšana ar Internet globālajiem informācijas resursiem. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 

TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN208.0 
TRANSPORTA PROCESU DATORMODELĒŠANA (SPECKURSS) 
COMPUTER MODELLING OF TRANSPORT PROCESSES 

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskais nodrošinājums” 

Studiju programma: EPY5 “       ” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss: ierobežotās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis: Bakalauru studiju  
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt modelēšanas teorijas pamatjēdzeņus, modeļus un metodes;                               
iegūt praktiskās iemaņas datorprogrammu izmantošanā un transporta uzdevumu risinājumā. 
 
Priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar priekšmeta pamatkoncepcijām, iemācīt     
izstrādāt un realizēt reālo sistēmu modeļus, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes. 
 
Priekšmeta satura anotācija: 
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, grāfu teorijas un tīklu 
plānošanas palīdzību. Statistiskā modelēšana. Datoru programmu pakešu izmantošana. 
Modelēšanas piemēri no dažādiem transporta veidiem. 
 

Problems classes of transport process modeling: passenger and freight flow forming, passenger  
flow  routing, make use of means of transport, observance of  traffic schedule, operation of 
traffic services, security of transport traffic reliability and regularity etc. Deterministic modeling 
of transport processes using Petri network, graph theory and flow theory. Statistical modeling. 
Computer package use. Modeling examples for various types of transport. 

Priekšmeta struktūra: 

 

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

 
0 

 
3 

 
1.5 

 
0 

 
1.5 

 
ir paredzēts 

 
Eksāmens 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 
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Priekšmeta saturs: 

 
Nr. Tēmu nosaukumi  
1 Transporta procesu modelēšanas uzdevumi: 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.  

2 Transporta procesu determinēta modelēšana ar Petri tīklu un grāfu teorijas palīdzību. 
3 Statistiskā modelēšana un imitācija. 
4 Datoru programmu pakešu izmantošana. 
5 Modelēšanas piemēri no dažādiem transporta veidiem. 

 

Mācību līdzekļi : 

 
• Балашевич В.А., Андронов А.М. Экономико-математическое моделирование 

производственных систем. Изд-во Университетское, Минск, 1995. 240 lpp. 
 
• Яцкив И.В., Толуев Ю.И., Синенко Н.В. Система имитационного моделирования  

GPSS/PC . РАУ, Рига, 1994. 66 lpp. 
 
• Andronov A. Artificial Regeneration Points for Stochastic Simulation of Complex Systems. 

In: Proceedings of the 10th European Simulation Symposium (Nothingam, England, October 
26-28, 1998). SCS, Delft, The Netherlands, lpp. 34-40. 

 

• Питерсон  Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. Мир, Москва, 1984. 264 
lpp. 

 
 

Struktūrvienības vadītājs                              

 profesors                                                     A.Urbahs 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT307 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: PROGRAMMĒŠANA MIKROASEMBLERA UN TURBO 

     ASEMBLERA VALODĀS (angļu valodā: MICROASSEMBLER  
    and TURBOASSEMBLER Programming) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura programmas B daļa, obligātās izvēles studiju 
priekšmets 

3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 0 1 nav 

paredzēts 
ieskaite 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas- REBY0, piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu bakalaurs 
elektrozinātnē 

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing. A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis:  

Iemācīt strādāt Turboasamblera un Mikroasamblera valodās 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  

- apgūt asamblera programmēšanas iemaņas, 
- apgūt Mikroasamblera operatorus, 
- apgūt Turboasamblera valodu 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Mikroprocesoru programmēšanas modelis. 
Asamblera valoda. Programmēšanas Mikroasamblera (MASM) un Turboasamblera (TASM) 
valodas. 

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

1.  Asamblera operatori 
2.  Aritmētisko operāciju instrukcijas 
3.  Loģisko operāciju instrukcijas 
4.  Vadības nodošanas operācijas 
5.  Steka operācijas 
6.  Bitu operācijas 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību   

            priekšmeti: Transporta mikroprocesoru sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Шереметьев К.П. Введение в Турбо-Ассемблер. М.: Издательство “Либрис”, 1993-192 
с. 

2. Финогенов К.Г. Основы языка Ассемблера. М.: “Радио и связь”, 1999.-228 с. 
3. Пустоваров В.И. Язык Ассемблера в программировании информационных и 

управляющих систем .М.”Энтрон”, К, “Век”, 1997.-304 с. 
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RTU programmas „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas „ 
priekšmeta „ Transporta iekārtu datorprojektēšana           ” EDE514 

SATURS 
Priekšmeta parametri:  ierobežotās izvēles priekšmets; 

3KR; Lekcijas-2KP; Lab. darbi-1; E. 
 
Datoru grafikas  pamatjēdzieni. Attēlu izveidošanas principi. AutoCAD un Corel Draw instrumenti dzelzceļa 
transporta iekārtu projektēšanai. Standarta figūras formēšana. Bibliotēkas izstrādāšana. Programmas Autocad 
izmantošana principiālās un montāžas elektriskajās shēmās, hidrauliskās un pneimatiskās shēmas rasēšanai.   
 
Transportation Equipment Computer Design  AutoCad and CorelDraw tooling for transport device 
designing. Shem's designing by AutoCad. CorelDraw using for transport bases and assembly  designing. 
Library Clip art preparing and using. Transport device designing by  Electronics Workbench. 

Lekciju tēmas 

1 Mūsdienu automatizētās projektēšanas programmu apskats. Konstruēšanas programmas uzdevums 
Konstruēšanas programmas instrumenti 

2 AutoCAD izmantošana projektēsanā. AutoCAD instrumenti. Līnijas tipi un resnums. Bultiņas un citi 
gali. Standartfigūras 

3 Elementu bibliotēkas Objektu pārvienošana un kopēšana 
4 Struktūras shēmas formēšana 
5 Objektu līdzināšana. 
6 Elementos izvēles optimizācijas programmas 
7 Svītrojumi. 
8 Simboli un efekti. 
9 Bibliotēkas izstrādāšana. 

10 Iespiestās shēmas plate trases izstrādāšana. 
11 Mērogi, lineāli un leņķiski izmēri un iznesumi. 
12 Bibliotēkas “Clipart” izmantošana un bibliotēkas izstrādāšana. 
13 AutoCAD izmantošana principshēmas un montāžas shēmas rasēšanai  
14 Programmas izmantošana rasējumu rasēšanai. 
15 Hidrauliskās un pneimatiskās shēmas rasēšanai. 
16 Shēmu modelēšana un kopēšana no “ Workbench”. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

А.Чуприн AutoCAD 2000  ДиаСофтЮП   С. Петербург 2000. Справочник CorelDRAW9 ..  

 
Laboratorijas darbi 

 
1 Līnijas tipi un resnums 
2 Bultiņas un citi gali.  
 Standartfigūras 

3 Elementu bibliotēkas.  Objektu pārvienošana un kopēšana 
4 Struktūras shēmas formēšana 
7 Svītrojumi. 
8 Simboli un efekti. 
9 Bibliotēkas izstrādāšana. 

10 Drukātās shēmas plate trases izstrādāšana. 
11 Mērogi, lineāli un leņķiski izmēri un iznesumi. 
12 Bibliotēkas “Clipart” izmantošana un. 

 bibliotēkas izstrādāšana 
 AutoCAD izmantošana principshēmas rasēšanai 

13 AutoCAD izmantošana  montāžas shēmas rasēšanai 
14 Programmas izmantošana rasējumu rasēšanai. 
15 Hidrauliskās un pneimatiskās shēmas rasēšanai. 
16 Shēmu modelēšana un kopēšana no “ Workbench”. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents V. Mirtovs. 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

Transporta reāllaika elektroniskais bizness  

Mācību priekšmeta šifrs: TRL326 
Mācību spēks: Ernests Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EBY0 
Studiju profils: Elektrozinātnes 
Studiju līmenis: Bakalauru 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
Mācību priekšmeta mērķis: - sniegt studentiem akadēmiskās izglītības pamatus transporta 

datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu nozarē. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
 
jāprot: 

• transporta reāllaika sistēmu elektroniskā biznesa teorētiskos 
pamatus; 
• elektroniskā biznesa definīcijas; 
• elektroniskā biznesa pielietošanu transporta sistēmās; 
• elektroniskā biznesa tehnoloģiju. 
• sagatavot WEB mājas lapas HTML redaktorā; 
• pēc standartiem izstrādāt elektroniskos dokumentus 
• iegūt prasmi pielietot zināšanas transporta reāllaika sistēmu  
   elektroniskā biznesa elementu izstrādāšanā. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. A.Tannenbaum. Computer Network. Prentice - Hall. Int.Inc.1996. 
2. O.A.Mahony, M.Peirse, H.Tewari. Elektronic Payment Systems, Aptech House Book, 1997. 
Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 

• laboratorijas darbi (specializētā laboratorijā); 
• eksāmens. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  Elektroniskā biznesa definīcija un principi.  
2.  Kredīta un debetkartes kā  norēķināšanās līdzeklis E-biznesā. 
3.  Datorsistēmu un tīklu loma E-biznesā. 
4.  Standarti uz elektroniskajiem dokumentiem. 
5.  Drošības politika E-biznesā. 
6.  Atslēgas. 
7.  Atslēgu veidošanas matemātiskie pamati. 
N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  INTERNET apgūšana 
2.  Redaktora FrantPage apgūšana 
3.  Redaktora Dreamweaver apgūšana 1.daļa 
4.  Redaktora Dreamweaver apgūšana 2.daļa 
5.  HTML valodas apgūšana 
6.  Elektroniskā veikala standarta «čaulas» apgūšana 1.daļa 
7.  Elektroniskā veikala standarta «čaulas» apgūšana 2.daļa 
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Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta šķiedru optiskās pārraides sistēmas 
 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids  pilna un nepilna laika  
Studiju līmenis bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0   1 ir paredzēts   D,E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta šķiedru optisko sakaru līniju organizācijas principus, shēmas, 
parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas 
sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V., Nižnika K.  Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 

DzTI  TSIS, 2000., 70 lpp.  
3.  Козлов Л.Н, Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на  
                              железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
4. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
5.  Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
6.  Дональд Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,   
                              1998, 288 с.  
7. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru sistēmu tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmām , projektēt sistēmu elementus. 



 
 

108 

 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  sakaru līniju klasifikācija. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

2.  Šķiedru optiskās sakaru līnijas - lineārais  trakts 

3.  Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskās līnijās 

4.  Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes  

5.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

6.  Aktīvas (izstarotāji  ) šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

7.  Aktīvas (foto - uztvērēji ) šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

8.  Pasīvo elementu  šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

9.  Optisko kabeļlīniju konstrukcijas 

10.  Elektromagnētiskā ietekme starp optiskām līnijām. Pārejas vājinājumi un aizsardzība. 
 

11.  Pārejošo vājinājumu un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķinu metodes 

12.  Šķiedru optiskās kabeļlīnijas drošums. Maģistrālās šķiedru optiskās kabeļlīnijas drošuma 
aprēķins.  

13.  Transporta šķiedru optisko kabeļlīniju projektēšana, celtniecība un likšana 

14.  Plesiohronas ciparu hierarhija (E1-E4, T1-T4). 

15.  Transporta šķiedru optisko kabellīniju parametru mērījumi un monitorings 

16.  Transporta  šķiedru optisko sakaru līniju stāvoklis, attīstības  perspektīvas  Latvijas Dzelzceļā 
un pasaulē. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Vienmodu  šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 

2.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 

3.  Šķiedru optisko sakaru līniju parametru pētniecības 

4.  Parejošā vājinājuma un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķins 

5.  Maģistrālo šķiedru optisk kabellīniju drošuma aprēķins. 

 
Kursa darbu nosaukumi 

1. Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķins 
2. Daudzmodu šķiedru optisk sakaru līniju parametru aprēķins 
3 Parejošā vājinājuma un aizsardzības šķiedru optiskās kabeļlīnijās aprēķins 
4 Maģistrālās kabeļlīnijas drošuma aprēķins 
5 Šķiedru optisko  sakaru līniju projektēšana 
6 Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
7 Lokālo tīklu šķiedru optisko līnijas projektēšana 
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RTU programmas „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas „ 
priekšmeta „ Datortehnoloģijas transportā ” EDE336 

SATURS 
Priekšmeta parametri:  ierobežotās izvēles priekšmets; 

5KR; L-2.00; Lab.-3; E,I,D. 
 Datortehnoloģiju tehniskā bāze. Datorsistēmu programmnodrošinājums. Lietišķo programmu apskats. 
Biroju tehnoloģiju automatizācija. Inženieru uzdevumu algoritmizācija un datorrealizācija.. Programmatūra 
inženieru uzdevumu modelēšanai, aprēķiniem un analīzei. Tehniskā datorgrafika. Tīkla tehnoloģijas. IP tīkls.  
Tīmekļa tehnoloģijas. Programmatūra biznesa uzdevumu analīzei. Programmēšanas tehnoloģijas programmas 
produkta izveidošanai.  
Computer technologies in Transportation. Modern computer technologies for performance of engineering 
calculations, processing’s of the graphic information, for the decision of problems of management and transportation 
logistic Technical base of computer technologies. Applied programs survey. Office technologies. Software for 
simulation, calculation and analysis of engineer problems. Engineer computer graphics. Database technologies. 
Web-technologies. Programming technologies for users' applications development.   

Lekciju tēmas 
1. Mūsdienīgo datorsistēmu programmnodrošinājums: struktūra, operētājsistēmas, servisa un instrumentālās 

sistēmas, lietišķās programmas..  
2. Biroju dokumentu apstrādes automatizācija.  
3. Lietišķas paketes inženieru uzdevumu aprēķiniem (Mathcad vai  SciLab,vai MatLab, vai Mathematic).  
4. Elektrisko un elektronisko ķēžu simboliskie aprēķini..   
5. Elektrisko shēmu modelēšana ar Electronic Workbench programmu palīdzību. 
6. Inženieru datorgrafika. CorelDraw vidē. Shēmu izveidošana ar CorelDraw palīdzību  
7. Inženieru grafiskā darba automatizācijas līdzekļi. Darbs ar Visio . 
8. Darbs AutoCad vidē  
9. Inženieru rasēšanu izveide AutoCad vidē 
10. Grāmatvežu aprēķinu automatizācija (noliktava, alga, kase,) 
11. Grāmatvežu aprēķinu automatizācija (bilance) 
12. Biznesa un menedžmenta uzdevumu analīze, prognozēšana un optimizācija. Transporta uzdevums 
13. Tīkla tehnoloģijas. Web tehnoloģija. Web lappuses izveidošana ar HTML palīdzību  
14. Web saites izveides tehnoloģijas.. Tikla tehnoloģiju menedžments. Web servera uzstādīšana un 

konfigurācija.. Web saites publicēšana Intranetā un Internetā 
15. Papildmateriālu sagatavošana, noformēšana un demonstrēšana  semināros un prezentācijās Web saites 

izveide ar PowerPoint programmu palīdzību. Interaktīvā prezentācija.  
16. Objektorientētās programmēšanas tehnoloģijas pamati. 
 

Laboratorijas darbi 
1. Lietotāja darba atbalsts 
2. Biroju dokumentu apstrādes automatizācija.  
3. Darbs  Visio vidē 
4. Elektrisko shēmu modelēšana ar Electronic Workbench programmu palīdzību. 
5. Inženieru datorgrafika CorelDraw vidē. Shēmu izveidošana ar CorelDraw palīdzību  
6. Inženieru grafiskā darba automatizācijas līdzekļi AutoCad vidē  
7. Inženieru rasēšanu izveide AutoCad vidē 
8. Lietišķas paketes inženieru uzdevumu aprēķiniem (Mathcad vai  SciLab,vai MatLab).  
9. Elektrisko un elektronisko ķēžu simboliskie aprēķini..   
10. Grāmatvežu aprēķinu automatizācija (noliktava, alga, kase,) 
11. Grāmatvežu aprēķinu automatizācija(bilance) 
12. . Biznesa un menedžmenta uzdevumu analīze, prognozēšana un optimizācija Transporta uzdevums 
13. Web lappuses izveidošana ar HTML.palīdzību  
14. HTML failu izveide ar FrontPage programmu palīdzību;  
15. Internet tehnoloģiju tehniskais atbalsts 
16. Objektorientētās programmēšanas tehnoloģijas pamati. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesore L. Sergejeva. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT310 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: RADIORAIDĪTĀJU UN UZTVĒRĒJU IERĪCES   

                (angļu valodā: Radiotransmitting and Radioreceiving Arrangements) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  6 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 paredzēts eksāmens 

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta elektronika un telemātika. 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors J. Sikeržickis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: Nodrošināt radiospeciālistu bāzes sagatavošanu funkcionālās 

nozīmes jautājumos un metodēs,  radiostarojuma veidošanas ierīču tehniskās realizācijas 
apgūšanu. Dažādu signālu uztveršanas un apstrādes iekārtu uzbūves principu un realizācijas 
veidu apgūšana. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: zināt: 
- mūsdienu radioraidītāju sistēmu informācijas   pārraides uzbāves pamatus; 
- radiosignālu veidus un formēšanu;  
-  radioraidītāju pamat mezglu shematiskos risinājumus. 
-  risināt uzdevumus, kas ir saistīti ar radiouztvērēju pielietošanu. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Signālu pārraides, uztveršanas un apstrādes 
pamatprincipi, mūsdienu radioraidītāju un radiouztvērēju tehniskās iespējas, šo ierīču 
uzbūves un darbības principi, to pilnveidošanas un attīstības perspektīvas.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Ievadlekcija 
2.  Radiosignālu veidošanas sistēmas elementu pamatraksturojumi 
3.  Ģeneratoru ar ārējiem ierosinātājiem uzbūves principi un 

darba režīmu analīze 
4.  Aukstfrekvences ģeneratoru jaudas aprēķini 
5.   Dažādu klašu starojumu radioraidītāju konstruēšanas  īpatnības 
6.  Pamatziņas par informācijas pārraidi. 
7.  Radiouztvērēju ierīču elektriskie raksturlielumi un struktūrshēmas. 
8.  Radiouztvērēju ierīču paštrokšņi. 
9.  Preselektori. 
10.  Frekvences pārveidotāji. 
11.  Starpfrekvences pastiprinātāji. 
12.  AM, FM , FrM signālu detektori. 
13.  Sinhronais detektors. 
14.  Pastiprinājuma automātiskā regulēšana. 
15.  Automātiskā frekvences pieskaņošana. 
12. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

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

Pamatliteratūra 

1. Шахгильдян В.В. Радиопередающие устройства -М.:  Радио  и  связь,1990. 

2. В.В.Шахгильдян  и др. Проектирование радиопередающих устройств - M.: Радио и 
связь,1984. 
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3. Побережский Е.С. Цифровые радиоприемные  устройства. - М.: Радиои связь,1987. 
4. Буга Н.Н. и др. Радиоприемные устройства.-М.:Радио и связь,1986 
 
Papildliteratūra  

 1.Прием и обработка сигналов в авиационных радиоустройствах./Под редакцией 
В.В.Криницина.-М.: Транспорт,1992.  
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT461 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: PROGRAMMĒŠANAS VALODA C 

 (angļu valodā: C Programming Language ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura, bakalaura profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

paredzēts 
ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt pamatkonstrukcijas, kuras izmanto programmējot C 

valodā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studentam pēc šī priekšmeta apgūšanas ir: 
- jāzina galvenās pamatkonstrukcijas, kas tiek izmantotas programmējot valodā C; 
- jāprot programmēt valodā C. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: C valodas datu tipi. Operācijas, izteiksmes un operatori. Operatori if, if-
else, switch un break. Cikli for, while, do while (break, continue, goto). Rādītāji un masīvi. 
Funkcijas, redzamību apgabali un atmiņas klases. Struktūras un apvienības. C datu ievads un 
izvads. C klases un klasu elementi. Speciālo funkciju elementi (konstruktors, destruktors, 
operācijas new un delete). Draugu klases un funkcijas. C valodas plūsmu klases. 
Angļu valodā: C language data typs. Operations, expressions and operators. Operators if, if-
else, switch and break. Cycles for, while, do while (break, continue, goto). Pointers and 
massifs. Functions, visibility region and memory classes. Structures and unions. Turbo C 
input/output. C classes and class elements. Special functions-elements (constructors, 
destructors, operations new and delete). Friendly classes and functions. C language classes of 
streams. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. 

Daļu un tēmu nosaukumi 

1 Datu tipi, operācijas ar tiem, vienkāršākā ievade-izvade, TC apvalks. 
2 Zarošanās un masīvi. 
3 Funkcijas un rādītāji. 
4 Darbs ar datnēm. 
5 Grafika. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, ieskaite 
iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Mikroprocesori 

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

Pamatliteratūra 

1. U.Sukovskis. Ievads Programmēšanas valodā C.-Rīga: RTU, 1990. 
2. Р.Уинер. Язык Турбо Си - М:Мир, 1990 
3. Темербеков С.Р. Программирование. Методические указания и справочные 

материалы к выполнению лабораторных работ. – Рига, РАУ, 1997 
 

Papildliteratūra  

1. Б.В.Керниган, Д.М. Ритчи. Язык программирования "С". 
2. М.Уэйт, С.Прата, Д.Мартин. Язык Си - М:Мир, 1988 
3. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел. Как программировать на С. -М.: БИНОМ, 2000, 1005c. 
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STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT508 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS   

      (angļu valodā: Transport Electronic Control Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: bakalaura studijas (izvēles priekšmets) 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

paredzēts 
eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asociētais profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar jaunākajām transportlīdzekļu vietas noteikšanas 

un sakaru sistēmām 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Apgūt globālo pozīcijas noteikšanas sakaru sistēmu uzbūves 

un izmantošanas principus un to izmantošanau transporta vadīšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Elektroniskās transporta sistēmas. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un 
to precizitāte. Radiolokācijas sistēmas. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
Elektrosakaru un radiosakaru sistēmas. Transporta elektroniskās sistēmās izmantotie signāli, 
to apstrādes algoritmi. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Elektroniskās transporta sistēmas 
2. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to precizitāte 
3. Radiolokācijas sistēmas 
4. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
5. Transporta sakaru sistēmas un tīkli 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie  

          mācību priekšmeti: ciparu elektronika un datoru uzbūves pamati 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

  
1. А.Клуга Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации. Транспорт, М.1990 

182 lpp. (kopā ar ATrojanovski un B.Ciļkeru). 
2. A.Klūga Aeronavigācija RTU, R, 2000, 78 lpp. 
3. Беляевслий Л.С. Основы радионавигации . Транспорт, 1990, 287 
4. А.Клуга Радионавигационное оборудование вертолетов. РАУ,1992 136 lpp. (kopā ar 

A.Fļorovu un J.Oborinu) 
5. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Vispārējā socioloģija (HSP377) 
 
Mācību spēks: Dr.soc., asoc.prof. Gunārs Ozolzīle, 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids: akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  Mācību priekšmets “Vispārējā socioloģija” ir loģisks 
turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām 
sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast cilvēku sociālās rīcības 
un sociālo attiecību mehānismus.   
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:   
− Iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas 

likumsakarībam un svarīgākajām problēmām. 
− Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos 

procesus. 
 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1.Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
2.Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.:Zvaigzne ABC, 2002. 
3..Mūrnieks E.Vispārējā socioloģija.1,2.dala. R.: RTU, 1993. 
4.Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli “Vispārējās 
socioloģijas” kursā). R.: RTU, 2000. 
5.Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: LPA,1998. 
6.Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
7.Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981.  
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās nodarbībās 
diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: sociāli 
humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) socioloģijas kā zinātnes 
vieta un nozīme sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvē.  
3) sociālie procesi un izmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
 
Vispārējās socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Socioloģijas priekšmets  (2 stundas)               
2. Socioloģiskās teorijas.(4 stundas)          
3. Kultūra.  (2 stundas)                                         
4. Sociālā struktūra. (2 stundas) 
5. Socializācija (2 stundas)                                                   
6. Sociālās grupas un organizācijas. ( 2 stundas)                            
7. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.( 2 stundas) 
8. Sociālā stratifikācija. ( 2 stundas)                                        

9. Etniskā un rasu nevienlīdzība.  ( 2 stundas)                                  
10. Dzimumnevienlīdzība.  (2 stundas)                                              
11. Ģimene  ( 2 stundas) 
12. Reliģija  ( 2 stundas) 
13. Moderno sabiedrību attīstība  ( 2 stundas) 
14. Socioloģisko pētījumu  projektēšana un datu vākšanas metodes ( 4 stundas) 
        



 
 

117 

Studiju priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Vadības socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 375 
 
Priekšmeta statuss: ierobežotās sociāli humanitārās izvēles priekšmets 
 
Mācību spēks:  Ronalds Taraškevičs, 
         Dr.sc.oec., asoc.profesors 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: dot pamatzināšanas par pārvaldes (t.sk.ražošanas) sociāliem 
aspektiem, izpratni par sociālo procesu vadību. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:  - veidot izpratni par darbinieka vietu sociālo attiecību sistēmā; 
- izprast ražošanas uzņēmuma kā sociālas sistēmas funkcionēšanu;  - izprast darba un darba 
organizācijas efektivitātes pilnveidošanas sociālos nosacījumus. 
 
Mācību grāmatas:  

1. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). – Rīga: 1993. 

2. E.Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts).- Rīga: 1992. 

3. G.Ozolzīle. Socioloģija. Rīga: 1998. 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Mazās grupas un personības  socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 376 
 
Mācību spēks:  Laila Girsova, lektore 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par 
sociālajā  mikrovidē notiekošajiem psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem procesiem. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
dot priekšstatu par šādiem mikrosocioloģijas (mazās grupas un personības socioloģijas) 
galvenajiem jautājumiem: 
− Mazās grupas un personības socioloģijas kā mikrosocioloģijas nozares aktualitāte un 

problemātika ; 
− Metodoloģiskās bāzes dažādība personības un mazās grupas pētījumos; 
− Personības būtība no mikrosocioloģiskā viedokļa; 
− Socializācijas procesa socioloģiskās analīzes pamatprincipi. Gendera socializācija. 

Marģinalitāte un deviācija. 
− Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi mazajās grupās; 
− Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
− Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
− Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
− Mazās grupas un personības socioloģija. Lekciju konspekti. R.: RTU, 1994. 
− Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. 1., 2.daļa. R.: RTU, 1993. 
− Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: LPA, 1998. 
− Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
− Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981. 
− Smelser N Sociology. New – Jersey, 1988. 

 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais darbs, eseja 
- analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: kontroldarbs – izvēloties 
vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par mikrosocioloģiskām teorijām, autoriem un 
fenomeniem. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
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 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati :   1) Marģinalitātes undeciācijas aktuālākās 
problēmas mūsdienās. 2) Grupu dinamikas tendences un pretrunas. 
 
Mazo grupu un personības socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Mazās grupas un personības socioloģijas priekšmets, aktualitāte un problemātika. Izplatītākie 

teorētiskie virzieni mazās grupas un personības mikrosocioloģiskajos pētījumos. (2 stundas) 
2. Personība no mikrosocioloģijas viedokļa. Personības struktūra un tipoloģijas paņēmieni. 

E.Šostroma manipulācijas un aktualizācijas teorija  (2 stundas) 
3. E.Šostroma praktiskā metode personības aktualizācijas līmeņa noteikšanai. Praktiskā 

nodarbība. (2 stundas) 
4. Socializācijas process no mikrosociooģijas viedokļa. Gendera socializācija. E.Berna 

scenāriju teorija. Deviācija un marģinalitāte. (Teorija – 2 stundas, praktiskā nodarbības  - 2 
stundas); 

5. Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi. Organizāciju tipi. R.Rutingera 
organizāciju kultūras tipoloģijas teorija un praktiskā mtode. (Teorija – 2 stundas. Praktiskās 
nodarbības – 2 stundas); 

6. Grupas polarizācijas un normalizācijas procesi. Ingrupas favorītisms, autgrupas 
diskriminācija un starpgrupu agresivitāte. Grupveidīgā domāšana, konformistiskie procesi 
mazajā grupā. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas); 

7. Konfliktsituācijas mazajā grupā. Dominēšanas un pakļaušanās mehānismi. Līderības 
mikrosocioloģiskā analīze. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas); 

8. Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos - aptauja, intervija, 
sociometrija, fokusa grupa, sociometrija, referentometrija. (Teorija – 2 stundas, praktiskās 
nodarbības – 4 stundas). 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Politoloģija 
 
Šifrs:   HSP 378 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:    Mācību kurss “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un 
papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. 
Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās 
sabiedrības veidošanos mūsu valstī.   
   Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, sabiedrības politiskās 
sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas likumsakarībām kā arī starptautisko attiecību 
dažiem aspektiem. Daudzus jautājumus jāprot skatīt demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas 
kontekstā. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
            Zināšanas 

1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas 
likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.   

2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko attiecību 
galvenajos jautājumos. 
 

            Prasmes 
   
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā 
notiekošos politiskos procesus. 
  
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992. 
2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998. 
3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999. 
4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991. 
5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993. 
6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998. 
7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992. 
8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998. 
10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU, 1991. 
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11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991. 
12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  
13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.  
       
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.  
    
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:   1) kursa ievada diskusija: sociāli humanitāro 
mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) politikas zinātne un praktiskā politika; 
3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un problēmas Latvijā. 
 
Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs: 
 
1.  Politoloģijas priekšmets  ( 2 stundas)                     
2. Vara un varas leģitimitātes problēma   ( 2 stundas)                             
3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)                        
4. Politiskā teorija ( 2 stundas)                                                
5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas  likumsakarības  ( 2 stundas)                                                       
6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas  ( 4 stundas)                                 
7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)                                             
8. Politiskās partijas un interešu grupas.   ( 2 stundas)                           
 9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)                                                   
 10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)                                           
 11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie režīmi. ( 4 stundas)                      
 12. Nedemokrātiskie politiskie režīmi. ( 2 stundas)                                 
 13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas  ( 2 stundas)                                                    
 14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un  problēmas. ( 2 stundas)                                                        
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Studiju priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Latvijas politiskā sistēma 
 
Šifrs:   HSP 379 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo studiju 
programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

• Iepazīstināt studentus ar Latvijas politiskās sistēmas vēsturi; 
• Attīstīt izpratni par demokrātisko vērtību sistēmu; 
• Palīdzēt izprast un analizēt sabiedrības politiskās sistēmas darbību; 
• Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos. 
 

Mācību grāmatas:  
 Ievads politikā. R., 1998. 

Politika Latvijā. R., 1999. 
Ā.Šilde. Pirmā Republika. R., 1993. 
Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993. R., 1998. 
Jānis Ikstens. Politikas pamati. R., 2001. 
U.Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā. R., 1998. 
R.Ābelnieks. Latvija 20.gadsimtā. 
www.politics.lv 
 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem jautājumiem, izmantojot 
papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijas izklāstītas vielas 
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  
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1.Sabiedrības politisko kultūru ietekmējošie faktori un politiskās kultūras pilnveidošanas 
iespējas. 
2. Sabiedrības integrācijas problēmas Latvijā. 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Politiskā sistēma, tās pamatelementi un tipi. 
2. Latvijas valsts izveidošanās politiskie procesi. 
3. Latvijas Republikas parlamentārais posms. 
4. Autoritārais režīms Latvijā (1934.-1940) 
5. Okupācijas varas Latvijā. 
6. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.  
7. Demokrātiskas un tiesiskas valsts veidošanās. 
8. Politisko partiju sistēma Latvijā. 
9. Latvijas sabiedrības politiskā kultūra. 
10. Latvijas politiskās sistēmas stabilitātes problēmas.  
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Nosaukums:  Apvienotā Eiropa un Latvija 
 
Šifrs:   HSP 380 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo studiju 
programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
− Iepazīstināt studentus ar starptautisko attiecību sistēmas darbību un to ietekmējošiem 

faktoriem; 
− Attīstīt izpratni par Latvijas ārpolitisko izvēli – integrāciju NATO un Eiropas Savienībā; 
− Informēt par NATO un Eiropas Savienības institūcijām un darbības principiem; 
− Analizēt Eiropas Savienības kopīgās politikas un uz šīs analīzes pamata veidot priekšstatu 

par to, ko Latvijai varētu dot līdzdalība tajā.. 
 

Mācību grāmatas:  
− Andris Ozoliņš. Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu?, R., 1992. 
− Latvija ceļā uz Eiropas Savienību., R., 1994. 
− Paskāls Fontēns. Desmit tēmas par Eiropas Savienību., R., 1995. 
− Latvija un Eiropas Savienība., R., 1995. 
− Tālavs Jundzis. Latvijas drošība un aizsardzība., R., 1995. 
− Īsi par Eiropas Savienību., Luksemburga, 1995. 
− Latvija un Eiropas savienība., R., 1995. 
− Eduards Bruno Deksnis. Eiropas Savienība: mīti un īstenība., R., 1996. 
− Guntars Ābols. Kāpēc Eiropa?, R., 1996. 
− Uģis Šics. Latvija ceļā uz NATO., R., 1996. 
− Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās…integrācija un  
− suverenitāte., R., 1998. 
− Uldis Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā., R., 1998. 
− Uldis Augstkalns, Ainārs Dimants.  Es un ES: 30 jautājumi un atbildes., R., 1999. 
− Gunta Misāne. ES un  ES., R., 1999. 
− Ieva Kalniņa , Agita Strazda. Eiropas savienības reģionālā politika un strukturālie fondi., R., 

1999. 
− http:/ europa.eu.int 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
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Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem jautājumiem, izmantojot 
papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju vielas 
apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
1. Latvijas ārpolitiskās izvēles iespējas un tās determinējošie faktori. 
2. Priekšrocības un trūkumi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Latvija ģeopolitiskā skatījumā. 
2. Latvijas valsts politiskās stabilitātes problēmas. 
3. NATO un Latvijas drošība. 
4. Eiropas Savienības izveidošanās un attīstība. 
5. Eiropas Savienības institūcijas. 
6. Eiropas Savienības kopējās politikas. 
7. Eiropas savienības budžets. 
8. Eiropas savienības monetārā politika. 
9. Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 
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Mācību spēks:  Dr. Sc. Lekt. A. Ziravecka 
Mācību priekšmeta nosaukums: angļu valoda  
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas 
Studiju līmenis:bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
 

Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu (lasīšanā, teksta 
izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas komponenti, 
izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli ekonomisku 
tematiku  4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju rakstīšana, u.c.).  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
1. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. 
2. Raymond Murphy. English Grammar in Use; a self-study reference and practice book for intermediate 

students, with answers, Cambridge, 1998. 
3. Finn Bergskaug, Erik Sandvik. Basic Technical English, R., 1997. 
4. Understanding Telecommunications. Sweden, 1991, 2001. 
5. Rankis I., Electronics, Riga, RTU, print.on CD – 2003. 
6. Dažāda jaunākā tehniskā literatūra angļu valodā , atbilstoši profesionālo bakalauru specialitātei. 
7. Jaunākā Cliff’s , Barron’s, Longman TOEFL mācību grāmata. 
8. A  Guide to Business Letter Writing. Riga, 1991. 
9. Angļu – Latviešu Enerģētikas un Elektronikas Vārdnīca, 1995. 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana angļu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot 
individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, izklāsts un apspriešana. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu valodas prasmes visos 
runas veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti veic divus pārbaudes testus par 
apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, 
un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 
 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; veic kooperatīvu 
darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  Diskusijas: studentu dzīve, 
aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; individuāls, 
patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; eseju rakstīšana. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms RTU; sociāli-
ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā runājošajās valstīs. 
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Mācību spēks:  prakt. Doc. I. Siliņa 
Mācību priekšmeta nosaukums: vācu valoda  
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas 
Studiju veids: akadēmiskā 
Studiju līmenis:bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
 

Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu (lasīšanā, teksta 
izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas komponenti, 
izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli ekonomisku 
tematiku 4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju rakstīšana, u.c.).  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
Periodikas materiāli:  

1. R. Stang PC. Ratgeber fur Laien und Profis, Wiesbaden, 1995. 
2. Adelheid Möffgen „Deutsch für den Berut”, Verlag für Deutsch, 2000. 
3. Heike Dreyer, Richard Schmitt Lehr – und Übungshuch der deutscher Grammatik, Max Hueber 

Verlag, 2002. 
4. Eichheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlag, 1998. 
 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana vācu valodā, izmantojot 
komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot 
individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, izklāsts un apspriešana. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas vācu valodas prasmes visos runas 
veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti veic divus pārbaudes testus par 
apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, 
un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu izpilde. 
 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; veic kooperatīvu 
darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  Diskusijas: studentu dzīve, 
aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; individuāls, 
patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; eseju rakstīšana. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms RTU; sociāli-
ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā runājošajās valstīs. 
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Mācību priekšmeta nosaukums: Franču valodas pamatkurss 
Mācībspēks: Lekt. Ingrīda Otlāne 
Studiju programma: Transporta elektronika un telemātika 
Studiju virziens:  
Studiju līmenis: profesionālie bakalauri 
Mācību priekšmeta apjoms: (4 KP) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: teorētiskas pamatzināšanas fonētikā, kā arī gramatikas minimuma un 
nepieciešamā vārdu krājuma apguve. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
 
1) franču valodu pamatu apguve- gramatikas minimums un nepieciešamais vārdu krājums;  
2) prasme sazināties, izspēlējot dažādu sadzīves situāciju lomu spēles  

(iepazīšanās, attiecības sabiedrībā, ģimene, māja, jauniešu dzīve, darbs, brīvais laiks utt.) 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts: 
 

1. M. Verdelhan, M. Verdelhan, P. Dominique, J. Girardet “ Nouveau Sans Frontières 1”, Clé 
international, 1985 

2. ( ibid.) Cahier d’exercices, 1988 
3. Y. Berchiche, M. Dubois, R. Mimran “ Cours de la Sorbonne”, Clé international, 2000 
4. D. Abry, M-L. Chalaron “ Phonétique”, Hachette, 1994 

 
Mācību priekšmeta mācīšanās metode: produktīvā un reproduktīvā: mutisku, rakstisku, klausīšanās un 
pārskata uzdevumus pildīšana, diktātu rakstīšana. 
 
Mācību priekšmeta apguves vērtēšanas principi: 
 
Tiek vērtēts: 1) apgūtās teorētiskās zināšanas franču valodas gramatikā, pamatzināšanas fonētikā un pareizrakstībā; 

2) pareizrakstības iemaņas (diktāts); 
3) lomu spēles- dažādas ikdienas dzīves situācijas – grupās pa divi. 
4) Kontroles veids: Ieskaite ietver gramatisku testu un atbildes uz jautājumiem par nezināmu īsu teksta 

fragmentu, lomu spēles grupās pa divi un klausīšanās vingrinājums ar uzdevumu.  
 
Mācību priekšmeta situāciju apraksti un analīze:  
 
Studenti apgūst franču valodas gramatikas minimuma pamatzināšanas, kā arī fonētiskās sistēmas likumsakarības un 
mācās tās praktiski izmantot; veic izrunas vingrinājumus, raksta diktātus, izspēlē dažādas lomu spēles. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
 
Regulārs, patstāvīgs darbs, izrunas, pareizrakstības un gramatikas vingrinājumu veikšana, lasīšana, 
klausīšanās, diktātu rakstīšana. 
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Akadēmiskā personāla dzīves un darba 
gājums 



 
 

130 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds , vārds:            Aleksandrs Andronovs 

2. Dzimšanas gads un vieta:    1937, Maskava 

3. Pilsonība, LR pers.kods   LR iedzīivotājs, 200937-10122 

4. Izglitība (gads, mācību iestādes nosakums):  Augstākā izglitība, Maskavas Aviācijas 
Tehnoloģiskais  institūts, 1955-1960. 
 
5. Akadēmiskie nosaukumi un zinātnieskie grādi (gads):  
1992.   Dr.h.inž.: Latvijas Zinātnes Padome. 
1976.  Teh.zin. doktors: Kijevas Civilās aviācijas inženieru institūts, Kijeva. 
1967.  Teh.zin.kand.: Centrālais ekonomiski  matemātisks institūts, Maskava. 
1960. Inženieris mehāniķis: Maskavas Aviācijas tehnoloģiskais institūts. 
6. Darbs (darba vietu nasaukumi,  ieņemamie amati, gadi ): 
No 1999.       RTU transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma          profesora 

grupas vadītājs. 

1978- 1998.  RAU Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedras vadītājs. 
1968-1977. Civilās Aviācijas vadības automatizēto sistēmu centralā zinātniski       pētnieciskā 

institūta nodaļas  vadītājs. 
1966-1968.  RAU zinātniskais darbinieks.  
1960-1962    Rīgas Civilās aviācijas eksperimentālā rūpnīca Nr. 85,  

inženieris-konstruktors.      
 

7. Valodas:  Krievu, latviešu, angļu, vācu valodas 
 
8.Pamatkursi:  Transporta procesu datormodelēšana, Transporta vadības diskrētie modeļi, 
Statistiskās metodes transportā,  Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas matemātiskās 
metodes.  
 
9. Zinātnes nozares (zinātniskā darba virzieni): Varbūtību teorija, matemātiskā statistika,  
gadījuma procesi, grafu teorija un tīkli,  transporta sistēmu modelēšana un optimizācija. 
 
10. Publikācijas: 200 zinātniskās publikācijas, t.sk. 20 mācību un  metodiskās publikācijas. 
 
11.  Piedalīšanās zinātniskās un līdzīgās organizācijās: 
• Latvijas automātikas nacionalās asociācijas loceklis, 
• Latvijas imitācijas un modelēšanas asociacījas domes loceklis, 
• Žurnāla “Automātika un skaitļošanas tehnika” redkolēģijas loceklis, 
• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis, 
• Amerikas statistiskās asociācijas loceklis. 
 
12. Apbalvojumi:  Latvijas Republikas nopelniem bagāts zinātņu darbinieks (1990). 
13. Darba adrese:  1, Lomonosova, Rīga, LV-1019 Latvija, tālrunis: 7 089980 
14. Mājās adrese:    21-7, Tomsona iela, Rīga, LV-1013 Latvija, tālrunis:  7 371576 
15. Fakss:  7 089968 
16. E-mail: andronov@ tti.lv ;   lora@mailbox.riga.lv 
 
Datums                                                                                                       Paraksts 
21.09.2004.g. 
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Prof. Maksimļans Antimirovs 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

Uzvārds: 
 

Antimirovs 

Vārds: 
 

Maksimļans 

Dzimšanas datums: 
 

1937.gada 11.decembris  

Dzimšanas vieta: 
 

Groznijā, Krievijā  

Pilsonība: 
 

Latvijas Republika 

Ģimenes stāvoklis: 
 

Precējies, 1 bērns 

Valodas zināšana: 
 

Angļu, latviešu, krievu 

Izglītība: 
 

Kirgīzijas Universitātes fizikas nodaļa (1955-1960); 
aspirantūra LVU Skaitļošanas centrā (1964-1965) 
 

Zinātniskie grādi: 
 

1966 gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju 
specialitātē “ Teorētiskā un matemātiskā fizika” un 
ieguvis zinātnisko grādu “ Fizikas un matemātikas 
zinātņu kandidāts”; 
 

1992. gadā aizstāvējis zinātņu doktora disertāciju 
specialitātē “ Šķidruma un gāzes mehānika” un ieguvis 
Habilitēta fizikas doktora zinātnisko grādu.  
 

Darba pieredze: 1960-1964, vecākais pasniedzējs Groznijas nafta 
institūtā, Groznijā; 
 

1964-1965, aspirants LVU Skaitļošanas centrā; 
 

1965-1968, Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LVU 
Skaitļošanas centrā; 
 

1968-1992, docents Rīgas Tehniskajā universitātē; 
 

1992-      , profesors Rīgas Tehniskajā universitātē. 
 

Līdzdarbība starptautiskos 
finansētos pētījumu 
projektos un vadība 
zinātnisko līgumdarbu 
izpilde: 

Starptautiski finansēto projekta Nr.FU05-CT-2001-
0100 starp EUROATOM un LVU  dalībnieks; 
 

Granta 01.0578 “Stipro magnētisko lauku magnētiskās 
hidrodinamikas un elektrodināmikas problēmu 
skaitliskie un analītiskie atrisinājumi” vadītājs (kopš 
1993.g.) 

Piedalīšanās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs  
 

 
11  (pēdējo sešu gadu laikā) 
 

Kopīgais zinātnisko 
publikāciju skaits 
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referatīvajos žurnālos (kopš 
1961.g) 
 
Monogrāfijas:  M.Ya.Antimirov, A.A.Kolyshkin, R.Vaillancourt. 

Applied Integral Transforms. Providence, Rhode 
Island USA: American Mathematical Society. 1993. 
265 pages. 
 

M.Ya. Antimirov, A.A. Kolyshkin and R.Vaillancourt. 
Mathematical Models for Eddy  Current Testing. Les 
publication  CRM, Montreal, Canada, 1997, 224 
pages. 
 

M.Ya. Antimirov, A.A. Kolyshkin and R.Vaillancourt 
.Complex Variables. Academic Press, San Diego, 
London, New York, Sydney, Tokio, Toronto, 1998, 
476 pages. 
 

Doktorantu vadīšana: 
 

6 doktorantu zinātniskais vadītais, kas aizstāvēja 
doktoru disertācijas nozarēs “Diferenciālvienādojumi 
un matemātiskā fizika” un “Šķidruma un gāzes 
dinamika”. Pašlaik 7.doktorants noformēja disertāciju 
aizstāvēšanai un 2 doktoranti mācās doktoranturā. 
 

Lekciju kursi: Laika perioda 1971.-1994. g.g. lasīju lekcijas kā 
matemātikas pamatkursu, kā arī lietišķās matemātikas 
specialitātei (9 dažādos kursus sakot no1. līdz 5. kursa 
studentiem ar diploma darbu vadību). 
 

 Sakot no 1995.g. lasīju lekcijas: 
Matemātiskas fizikas metodes (maģistrantiem, ar 
studijas programmu izstrādāšanu) 
Matemātikas papildnodaļas (elektrozinību specialitātes 
bakalauriem, , ar studijas programmu izstrādāšanu)  
Virpuļstrāvu metodes nesagraujošās kontroles 
matemātiskās problēmas 
Viskozo šķidrumu dinamika un magnētiskā 
hidrodinamika 
Kompleksā mainīgā funkciju teorija ar pielietojumiem 
Speciālās funkcijas 
Variāciju metodes matemātiskajā fizika 
 

Metodisko darbu skaits  
 

9 

Administratīvie posteni: RTU senāta loceklis (1999-2002) 
Studiju kvalitātes komisijas loceklis (1999-2002) 
Zinātnes komisijas loceklis (1999-2002) 
Profesoru grupas “matemātiskā fizika” vadītājs (1999-
2002) 
DITF Domes loceklis (1999-) 
Žurnāla “ Boundary field problems and computers 
simulation” redakcijas valdes loceklis (2001-) 
Žurnāla “Heat conduction and diffusion” redakcijas 
valdes loceklis (2002-) 
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Zinātniskas intereses: Šķidruma un gāzes konvektīvas plūsmas. Stipro 

magnētisko lauku problēmas magnētiskā 
hidrodinamikā. Virpuļstrāvas nesagraujošās kontroles 
metožu matemātiskas problēmas. Elektromagnētisko 
viļņu izstarojums ar patvaļīgo formas antenu. 
Integrālas transformācijas ar pielietojumiem. 
Komplekso mainīgo funkcijas teorija ar 
pielietojumiem. 
 

Pastāvīga darba vieta: 
 

Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Inženiermatemātikas katedra 
 
Meža iela, 1/4,  146, 
Rīga  LV-1048, Latvija, 
Tālr.    0371-708-9551, 0371-708-9528 
E-mail: antimir@cs.rtu.lv 

 
Esmu Amerikas Matemātikas biedrības un Latvijas Matemātikas biedrības biedrs. 
Mans vārds ir minēts grāmatā “Marquis Who’s Who in the World” sakot no 12th edition, 1995. 
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Līgas Biezās 
dzīves un darba gājums 

 
Personas kods       200735-10633 
Dzimšanas vieta    Latvija, Mārcienas pagasts 
Dzīvesvieta            Rīga, Slāvu iela 15, dz.13 
Izglītība                 1954. - 1959. - LVU Fizikas un matemātikas fak.,  

             studente 
1970- 1973. - Latvijas ZA Fizikas inst., Matemātikas  

     laboratorija, aspirante 
Zinātniskie grādi un akadēmiskie nosaukumi 

1975. -  fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte 
1980. -  docenta nosaukums Augstākās matemātikas katedrā 
1992. - matemātikas doktora zinātniskais grāds par disertāciju "Dinamisko sistēmu 

izšķires problēmas daudzdimensiju telpā" 
Nodarbošanās 

1962.- 1967. - asistente RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1967.- 1970. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1973.- 1978. - vecākā pasniedzēja RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1978.- 1982. - docenta v.i., vēlāk docente RPI Augstākās matemātikas katedrā 
1982.- 1987. - RPI Augstākās matemātikas katedras vadītāja, docente RPI Augstākās 

matemātikas katedrā 
kopš 1987. - docente RPI (vēlāk RTU) Augstākās matemātikas (vēlāk 

Inženiermatemātikas) katedrā, vēlāk Inženiermatemātikas institūta 
Diskrētās matemātikas un matemātiskās informātikas profesora 
grupā, Inženiermatemātikas katedrā. 

Zinātniskās publikācijas (skaits) 
Raksti zinātn. žurnālos, rakstu sējumos, konferenču tēzes - 13 
Citas zinātniskas publikācijas - 3 

Publicētā mācību literatūra (skaits) 
Mācību līdzekļi - 17 
Metodiskie raksti - 3 
Akadēmisko kursu programmas - 10 

Zinātniski pētnieciskā darbība (tēma) 
Diferenciālvienādojumu dinamiskās sistēmas, izšķires problēmu kritēriji 
daudzdimensiju telpā 

Metodiskā darba galvenie virzieni 
1. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā - trīs izdevumi, "Zvaigzne", 1984., 

1986., 1996. 
2. Mācību līdzekļi iestājpārbaudījumiem RTU, 10 izd. 

Akadēmiskie kursi 
1967.- 1998. - Augstākā matemātika un inženiermatemātika 
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CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds, uzvārds: 
 

Viktors Boicovs 

2. Dzimšanas gads, diena, vieta 
 

Krievija,  Kaļinina, 1946. g. 28. augustā, 
Personas kods: 280846-11495 

3. Pašreizējā darba vieta un  
      ieņemamais amats: 

Informātcjas sistēmu augstskola Asociatīvas profesors. 

4. Izglītība: 
 

1968.g.-1973.g.  Rīgas Civiļās aviācijas institūtas,    
Automātikas  un skaitļošanas  fakultāte,  students; 
1976.g.-1979.g. Rīgas Civiļās aviācijas institūtas, aspirants. 

5. Akadēmiskie nosaukumi un  
      zinātniskie grādi: 
 

1979.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute tehnisko zinātņu 
kandidāts, ( diplomsTH № 034584); 
1987.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute datorsistēmu un 
datu  pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms ДЦ № 
000367); 
 1992.g. Rīgas aviācijas universitātas inženieru zinātņu 
doktors ( diploms G-D  № 000030);. 
1995.g. Rīgas aviācijas universitātas datorsistēmu un datu  
 pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms G-D  № 
000030). 

6. Darba vietu nosaukumi,  
      ieņemamie amati (gadi): 

 1973.g.-1976.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas inženiers; 
 1979.g.-1987.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas 
 pasniedzējs; 
 1987.g.-1992.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas docents; 
 1992.g.-1999.g.  Rīgas aviācijas universitātas docents; 
 1999 g.-2002.g.   Rīgas Tehniskās universitātas docents; 
  no 2002 g. lidz pašlaiks  Informātcjas sistēmu menedžmenta 
augstskola Asociatīvas profesors. 

7. Kvalifikācijas  
      paaugstināšana: 

 Microsoft Certified Trener kursos iegūt sertifikāts, Baltijas    
Datoru akadēmija 1998 g.  

8. Publikācijas: 60 zinātņu un 15 metodisko publikācijas 
9. Darbošanās zinātniskās un  
      līdzīgās organizācijās: 

RTU Docents, ISA. Asociatīvas profesors, 
GRANDS 03,160 Datoru sistēmu rekonfigurēšanas 

10.  Starptautiskā sadarbība: Ikgadā starptautiskā konferencijjā uzstāšanās 
LIGUMI ar šveiciešu SIA “Avicomp-servis” un itālišu  SIA “Netsynt” 

11.  Valodu zināšanas: Krievu, Anglu. Latvišu 
12.  Pētniecības galvenie  
       virzieni: 

Datoru tīkla projekta izstrāde apvienībai GRINDEX 1992 g.; 
Telefonnu staciju tehniskā proekta izstrādē RA VEF 1993 g. 

13.  Lasāmie pamatkursi: Operētājsistēmas, Informacijas tehnoloģijas, Objektorienteta programmešana, Loģiska 
programmešana. 

14. Uzziņas darbā: Informācijas sistēmu augstskola, RTU 
15.  Adrese: Lomonosova 1, LV-1019, Rīga 
16. Mājas adrese: Brantkalna 14 – 5, LV-1082, Rīga 
17. Mājas tālrunis: 7-581459 
18.  Ofisa tālrunis: 7-100593 
        Ofisa fakss: 7-241591 
        E-mail: boicov@yahoo.com 
 
Datums  26.04.04. 

Paraksts            /   V. Boicovs.   / 
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Curriculum vitae 
 

Vārds, uzvārds:                                Laila Girsova 
Personas kods:                                 251265 – 10104 
Dzimšanas gads, datums un vieta:   1965.gada 25. decembris, Rīgā 
Dzīves vieta:                                     Kr.Valdemāra 39, dz.20, Rīga, LV – 1010 
Tālrunis:                                           mob. 9254608 
E-pasts:                                             laila@bf.rtu.lv 
 
Izglītība: 
2003. – LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūra 
1989. – 1992. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultātes aspirantūra 
1984. – 1989. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultāte 
1973. – 1984. – Rīgas 49.vidusskola. 
 
Darba pieredze: 
1989. – Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, asistente, lektore, docente (praktiskā). 
1993. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (līdz 2002.gadam – Institūts), lektore. 
1993. – 1996. – Latvijas Jūras Akadēmija, lektore 
1994. – 1996. – Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, lektore. 
1997. –  sadarbība ar Rīgas Zinātnes un Tehnikas Namu, lektore. 
1996. – sadarbība ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, personāla konsultante. 
2002. – sadarbība ar SIA “Staļi”, personāla konsultants 
2002. – sadarbība ar SIA “LEC”, sociologs. 
 
Akadēmiskie kursi: 
Mazās grupas un personības socioloģija 
Sociālā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture 
 
Publikācijas: 

 
– “Mitoloģisms domāšanā un sociālā reformācija”, 1998., Starptautiskās konferences materiāli, 

RTU; 
– “Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras izvēles motivācijas 

salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 
2001. 

- “Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo œconomicus uz homo credens – S.Moskoviči 
teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskā konferences 
materiāli, 2001. 

- “Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloģijas un pedagoģijas 
katedru 

- “Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, RTU, 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002. 

- “Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPI, Starptautiskās konferences materiāli, 
2002. 

- “Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoģijā”, SPPA, 2002. 
- “Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes stratagēmas”, RTU, Starptautiskās 

zinātniskās .konferences materiāli, 2003. 
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Dalība konferencēs: 
- 1998. Septembris, Starptautiskā zinātniskā konference RTU. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2001.marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes augstskolā. Publicēts raksts 
konferences materiālos. 
- 2001.gada maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā. 
Publicēts raksts konferences materiālos. 
- 2001.gada septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2002.gada februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts raksts konferences 
materiālos. 
- 2002.gada septembris, RTU zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos. 
 
Svešvalodas: 
Krievu – brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
 
 
Rīgā, 2004.g. 
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CURRICULUM  VITAE 
1. Vispārīgās ziņas 
Vārda, uzvārds : JUDĪTE JAKUBĀNE 
 Personas kods:  250763-10605 
 Dzimšanas vieta:Bauskas rajons, p/c Iecava 
 Pieraksta un dzīves vieta:Šauļu iela 3 dzīv.1., Rīga, LV1055, 
 Tel.: 9480814, e-pasts: Judite.Jakubane @rtu.lv 
 Svešvalodu zināšanas: Krievu, angļu 
 Izglītība:Augstākās 
        
Universitāte    Latvijas Universitāte Rīgas tehniskā 

universitāte 
Rīgas tehniskā 
universitāte 

Studiju laiks       1981.-1986.    1996.-1997.    1997. – 1999. 
Izglītība Augstākās kvalifikācijas 

nepārtikas preču prečzinis un 
tirdzniecības organizators 

Inženierzinātņu  
bakalaurs 
ekonomikā 

 Ekonomikas zinātņu 
maģistrs 

 
2.Zinātniskā darbība un publikācijas 
1.Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, raksts “Privāto 
pensiju fondu attīstība Latvijā”,, ,Rīgā, RTU 2003. g.  
2. Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā”, 
raksts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte” Rīga, RTU, 2002.g.116. lpp. 
3. Starptautiskās zinātniski praktiskā konference “Rūpniecības attīstība pārejas periodā”, tēzes: “Krievijas 
ekonomiskās krīzes ietekme uz Latvijas rūpniecības attīstību” RTU, 1999.g.dec.64.lpp. 
4.40.studentu zinātniskā konference “tēze  “Kvalitātes sistēmas ieviešanas nozīme rūpniecībā” Rīga, RTU 
1999.g.aprīlis 280 lpp. 
5. 39.studentu zinātniskā konference “tēze  “Mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbības nozīme 
Latvijas tautsaimniecības attīstībā”” Rīga, RTU 1998..g.aprīlis 281. lpp. 
1.Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā”, 
referāts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte” RTU, 2002.g.17 maijs 
2.Zinātniskā konference RIMPAK Livonija “ Latvijas Republikas Starptautisko ekonomisko attiecību 
aktuālās problēmas”, referāts: “Latvijas augstākās izglītības kvalitātes kritēriji starptautiskajā 
ekonomikā”, RIMPAK Livonija, 2002.g.30.aprīlis 
3. Pedagoģiskā darbība 
Vadītie bakalaura darbi: RTU – 50 studentiem 
Vadītie kvalifikācijas darbi ( inženierprojekti) – 15 studentiem 
Docētie studiju kursi: Komercdarbība – 2 KP 
                                   Ražošanas un pakalpojumu organizēšana –4 KP 
                                   Ekonomikas pamati – 4 KP 
                                   Mikroekonomika – 4KP 
                                   Makroekonomika –4 KP 
                                   Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana – 4 KP  
                                    e-studijas Tālmācībā –2KP 
4. Patreizējā darba vieta : Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Ražošanas un 
uzņēmējdarbības organizēšanas katedra – lektore; 
Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra – docente (0,5)   
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DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS. 
 
Jānis Jankovskis  dzimis 1942.gada 21.martā Latvijā, Dundagā 

precējies, ir divi bērni. 
Izglītība: 

- Dr. habil. sc. ing. grāds iegūts 22.10.98. (par darbu apkopojumu “Polikristālisko ferītu 
un vājstrāvas induktoru radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi”). 

- RTU aspirantūra, tehnisko zinātņu kandidāta grāds 1976.gadā, kas tika pielīdzināts Dr. 
sc. ing. nosaukumam 1992.gadā (disertācijas tēma “Polikristālisko ferītu magnētiskas 
caurlaidības temperatūras un frekvenču atkarības pētījumi”); 

- radioinženiera studijas Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad - Rīgas Tehniskā 
universitāte); radioinženiera diploms (ar izcilību) 1969.gadā (pēc 5 gadīgām studijām); 

- Dundagas vidusskola (1961. gadā ar sudraba medaļu); 
-  

Darba pieredze: 

-  profesors, 
• Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupas 

vadītājs (no 1999.gada); 
• Radioelektronikas institūta direktors (no 1995.gada). 

- 1992 – 1999 Elektroniskās aparatūras (Radioelektronikas elementu) katedras vadītājs; 

- 1987 – 1990 studentu starptautiskās prakses (ar Varšavas Tehnisko universitāti) 
organizētājs un koordinators; 

- 1978 – 1990 līgumdarbu vadītājs ar dažādiem PSRS uzņēmumiem (“Alfa”, 
Ļeņingradas jūras pētniecības institūts u.c.); 

- lektors RTU Radiotehnikas un sakaru fakultātē kopš 1972. gada. 
 
Pētniecības darbs galvenokārt saistīts ar elektronikas materiāliem (galvenokārt - 

magnētiskiem) un pasīviem komponentiem, ir vairāk kā 60 publikāciju. 
 
Piedalīšanās profesionālās konferencēs ārzemēs: 

- 2003.gadā starptautiskā magnētisma konference (ICM) Romā (Itālijā). 

- 1998., 1999., 2000., 2001.gadā  elektronikas konferences Kauņā, Lietuvā; 

- 2000.gadā astotā starptautiskā ferītu konference (ICF8) Kioto, Japānā; 

- 1996.gadā septītā starptautiskā ferītu konference (ICF7) Bordo, Francijā; 

- 1994., 1996., 1998., 2002.gadā Baltijas elektronikas konferences Tallinā, Igaunijā; 

- 1993.gadā pasīvo elektronikas komponentu konference Varšavā, Polijā; 

- 1990.gadā elektronikas tehnoloģijas konference Varšavā, Polijā. 
 

Valodas: latviešu valoda (dzimtā), krievu un angļu (var lietot). 
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Dzīves un darba gājums 
 
1. Vārds, uzvārds: Anatolijs Jemeļjanovs 
2. Personas kods: 300737-12701 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils rajons 
4. Dzīves vieta: Rīga, LV-1057, Lokomotīves iela 78-39 
5. Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, CA prof. gr. vadītājs. 
6. LR zinātniskais grāds, diploms #, specialitāte: Dr.habil.sc.ing., Nr.B-Dr000063, 

ugunsdrošība. 
7. Praktiskā darbība: no 1958. līdz 1986. gadam – LR ugunsdzēsības pārvalde, dažādos 

amatos. 
8. Pedagoģiskā darbība: no 1989.g. RTU CA katedras vadītājs, no 1998.g. CA 

prof.gr.vadītājs. 
9. Zinātniskā darba virziens: tehnogēna drošība un ugunsdrošība. Piedalīšanās pētniecisko 

darbu veikšanā (1994.-1999.): izstrādāti 4 jauni ugunsdzēšanas sastāvi. Saņemti 3 
izgudrojumu patenti Latvijā. Izpētīta kravu tranzīta bīstamība Latvijā un izstrādātas 
rekomendācijas u.c. 

10. Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas:  
1) The concept of the complex safety system of transit goods in Latvia, 1999, Hague; 
2) Преимущества мелкодисперсной воды перед другими огнетушещими веществами, 
С.-Петербург, 1999; 
3) Новые подходы к нормированию систем противопожарного водоснабжения, 1998, 
С-Петербург; 
4) Роль и место ДПФ в пожаро-ореративном обслуживании объектов, С.-Петербург, 
1998; 
5) Проблемы объектной оценки пожаровзрывоопасности, С.-Петербург, 1997 un citi. 

11. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 100. 
12. Valodu prasme: latviešu – 3 pakāpe, vācu – apmierinoši, krievu – brīvi. 
13. Kvalifikācijas celšana: Patstāvīgi, izmantojot Oklahomas Universitātes (ASV), Laisteras 

Universitātes (Lielbritānija) un citu valstu mācību iestādes un glābšanas dienestu zinātniskos 
un metodikas materiālus. 

14. Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU senātā, IEF Domēs un Darba un civilās 
aizsardzības institūtā. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:   Vitālijs Jeremejevs 
Dzimšanas gads un vieta:  1940.- Irkutska 
Izglītība:   1997.- Dr.h.inž.: Rīgas Aviācijas universitāte. 
    1971.-T.z.k.: Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts 
                 (RCAII).     

Darbs:  
No 1992.   - Transporta elektronikas un telemātikas katedras  

 asociētais profesors 
1965.-1992. – Secīgi: RCAII/RAU teorētiskās  
 radiotehnikas un elektrotehnikas katedras aspirants, 
 asistents, vecākais pasniedzējs, docents, profesors. 
 

Publikācijas:   Pavisam mācību un zinātnisko publikāciju skaits    128,  
t.s.: mācību un metodiskās darbi - 16, izgudrojumi – 26. 

    35  publikācijas no tām publicētas pēc 1992.g. 

 
Zinātnes nozares   Radioelektronika, matemātiskā modelēšana, pētījumu 
    programmēšana, ciparu signālu apstrādē, informācijas 
    tehnoloģija, telekommunikācijas. 

Zinātniskā kvalifikācija: 
Līdzdalība starptautiskajā pētījumu projektos:……………………………………. 2 

"Signālu ciparapstrādes ierīču izstrāde",  grupas vadītājs  

ģeofizikas projektā (1995.-1997. g.) : "Ruhrgas company" 
(Vācija) un "Geophysical  Survey Systes, Inc." (ASV). 

Towards an European Intermodal Transport Network 

     COST  340  European Research Project (2000.-2005.). 
 
Dalība pētījumu projektos Latvijā :…………………………………………………. 3  
     "Signālu ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 

 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 

 1994.-1996. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 
 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 

 no  1999. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana skaņas traktu un raidījumu kanālu 
 parametru mērījumiem"  un 

"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana mono- un stereoraidītāju parametru 
 kontrolei". 1995.-1997. g. Rīga, Firma  HOETIKA.  

 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā  (ar 4 referātiem) :……………..      2 
    Starptautiskā konference “Aviācija, ekoloģija, tehnosfēra: 
    Ieskats trešajā tūkstošgadē”, Rīga, 1996.g. 

International Conference ” Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication ”, Rīga, 2002. 

 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārzemēs:………………..       6 
                                                "A high precision computation of the groupdelay 
     characteristics", Nordic MATLAB Conferece '95. Stokholma. 
    "New Class of High-performance Lowpass Digital Filters" 
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                                                Proceedings of the «MATLAB DSP CONFERENCE 1999», 
                                                Finland, November, 1999               
               "Высокопроизводительная цифровая фильтрация." 
                                                IS&ITC-2000, June 19-23, Pleskava, 2000 
    "Новый класс нерекурсивных цифровых фильтров без 
                                                умножителей". Proceedings of the 3rd International 
                                                Conference "Digital Signal Processing and its 
                                                Applications", Moscow, Russia, Nov.29 – Dec.1, 2000 
    "Модификации полифазных фильтров ". Proceedings of the 
                                                 3rd International Conference "Digital Signal Processing  
                                                 and its Applications", Moscow, Russia, 2000 
    "Цифровые фильтры на базе дробей Чебышева." 
                                                 Proceedings of the 3rd International Conference "Digital  
                                                 Signal Processing and its Applications", Moscow, Russia, 
                                                 Nov.29 – Dec.1, 2000 
 
Didaktiskā kvalifikācija un kompetence (no 1992.gada): 
Doktorantu vadīšana:…………………………………………………………….. 4 
Maģistra darbu vadīšana:………………………………………………………..20  
 
Lekcijas pamatkursi: ……………………………………………………………...8 

“Radiotehniskās ķēdes un signāli”; “Elektrisko ķēžu 
teorija”; “Signālu apstrāde”,“Ciparu signālu apstrāde”, 
“Pētījumu programmēšana",“ Informācijas aizsardzība ”, 
“Ātrā ciparu filtrācija”, “Pārveidojumi uz skaitļu teorijas 
  bāzes”. 

 Uzziņas darbā:    Rīgas Tehniskā universitāte,  
  Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 107. auditorija, 
  Rīga, LV-1019, Latvija. 
 

Mājas adrese:    Lubānas 8, dz.106, Rīga LV-1019, Tālr.:(+371)7241552. 
 
 
2004.g. 17.maijā.                                      V. Jeremejevs 
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Valdis KAMPARS 

 

Professor Valdis KAMPARS 

Professor of the Department of General 
Chemistry, 
Faculty of Materials Science and Applied 
Chemistry,  
Riga Technical University 
Azenes iela 14/24 
Riga, LV 1048 
LATVIA 
Phone: +371 7089224, +371 9230958 
Fax: +371 7615765 
E-mail: kampars@ktf.rtu.lv  

Born: October 5, 1944, Priekule, Latvia 
 Interests:  

• Organic and Industrial Organic Chemistry 
• Domestic Raw Materials for Chemical Industry 
• Organic Compounds and Polymers for Photoelectronics and Information Storage 
• Alternative and Renewable Fuels 
• Waste Recycling 
• Diazonium Compounds 
• Chemical and Chemical Engineering Education 

Languages: Latvian, Russian, English, (German) 
Education:  

• Riga Technical University (Faculty of Chemistry), cum laude, 1970 
• Dr.chem. (Candidate of Science in former USSR, Ph.D. in Western countries), Riga Technical University, 

1974 
• Dr.habil chem. (Doctor of Science in former USSR), Latvian Academy of Sciences, 1983 

Experience: 
Riga Technical University:  

• Junior and Senior Researcher, Faculty of Chemistry, 1970-1984 
• Associate Professor, Department of Organic Chemistry, 1984-1988 
• Head, Department of General Chemistry, 1988 - 2002 
• Professor , Department of General Chemistry, 1989 - 2002 
• Deen, Faculty of Chemical Technology, 1993-2000 
• Dean , Faculty of Material Science and Applied Chemistry, 2000 - 
• Head, Department of Chemistry, 2002 - 

Honours and Awards  

• Corresponding Member, Latvian Academy of Sciences, 1994-1997 
• Full Member, Latvian Academy of Sciences, 1997 
• Professor G.Vanags Medal (Riga Technical University), 1994 
• Professor, Riga Technical university, 2000  

Professional Activities and Memberships  
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• Vice-president , Latvian Association of University Professors, 1996 - 
• Chairman, Promotion Council (Organic Chemistry), Riga Technical University, 2000 -  
• Member of Board, Latvian Chemical Society, 1990 - 
• Chairman of Senate, Riga Technical University, 2000 - 
• Editor-in-Chief, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Materal Science and Applied 

Chemistry 

Courses 
Riga Technical University:  

• General Chemistry 
• Structure of Matter 
• Industrial Organic Chemistry 
• Fuels and Lubricants 
• UV/VIS Spectroscopy 
• IR Spectroscopy 
• Chemical Analysis 

Recent/Representative publications  

• V.Kampar, O. Neiland. Degree of charge transfer in p -p complexes. - Uspekhi Khimyi, 1986, vol. 55, N 4, 
pp. 637-651 (in Russian). 

• V.Kampars, V.Kokars, J.Kacen. Tricyanomethanyilides of the Benzenediazonium Derivatives. - J. Obsch. 

Khim., 1999, vol. 69, N 2, pp. 331-333 (in Russian). 
• V.Kokars, V.Kampars. Synthesis and properties of dithioliliden-(4-diazoniumphenyl) acetonitrile 

derivatives. - Khim.Geterotsikl. Soedin., 1994, N 2, pp. 179-181 (in Russian). 
• V.Kampar, Z.Silina, A.Edzina, J.Kreicberga. Derivatives of 1-indanone in reactions of chromogen 

photographic development. - Latvian J. Chem., 1995, N 3-4, pp. 126-130 (in Russian). 
• V.Kampars, J.Kreicberga, R.Timbare, A.beinare, U.Vitolins. Extraction of growth-stimulating humic acids 

from polluted Latvian Peats and their influence on the yield of cereals and potatos. - Proc. Int. Meeting 

IHSS 10, Tolouse, 2000, pp. 907-910. 
• Kampars V., Kokars V., Kaiminsh A. Synthesis and investigation of 4,5-dimethyl-1,3- -dithiolylidene- -(4-

dimethylaminophenyl)acetonitrile. - Chem. Heterocycl. Comp., 2000, N1, pp. 22 -25 
• A.Ozols, V.Kampars, M.Reinfelde, V.Kokars. Hologram recording in azobenzene oligomers. - In:  3rd Int. 

Conf." Advanced Optical Materials and devices, AOMD-3" , Riga, Latvia, 2002, pp. 110-117.  
• V. Kokars, A. Yanishevsky, V. Kampars. Synthesis of 2-azastilbene derivatives with intramolecular charge 

transfer. - Chem. Heterocycl. Comp., 2002, N 7, pp. 912-925  
• Kampars V., Kronberga S. Iodine values estimation of vegetable oils by FTIR spectroscopy.- Polish 

Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003, vol.12/53, SI 2, pp.45-47  
• V.Kampars, V.Kokars, A.Ozols, M.Reinfelde. Azobenzene polymer films for holographic recording in the 

red spectral region. -  Proc. Baltic Polymer Symposium, Jurmala, 2003, pp.264-268  
• V.Kampars . Spectroscopic investigation of degradation of rapeseed oil methyl esters. - Proc. Riga 

Technical University, Material Science and Applied Chemistry, 2003, N 7, pp. 170-17 
• V.Kampars, M.Utinans, P.Pastors, E.Kalnina, V.Grazulevicius.Electronic structure and UV-VIS spectra of 

DMABI and its dicyanomethylidene derivatives. -  2004, Nr.9, pp.154-161 Scientific Proceedings of Riga 

Technical University, Material Science and Applied Chemistry, 
• V.Kampars, A.Skujins. Low-temperature properties of rape seed oil biodiesel fuel and its blending with 

other diesel fuels. - Latvian Journal of Physics anf  Technical Sciences, 2004, N6, pp. 57-60. 

Research Projects  

• V.Kampars (Head of Project). Light sensitive Organic Substances for High Density Information Storage 
Materials.Latvian Council of Science (2001 -2004). 

• V.Kampars (Head of Project). Utilisation of   Sapropels. Latvian Council of Science (2000-2003). 
• V.Kampars (Head of Project). Alternative Fuels. Contract 2001-2003.  
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                                 CURRICULUM  VITAE 

Vārds,uzvārds: Vladimirs Karpuhins 

Dzimšanas gads un vieta: 1945.,Saratova. 

Izglītība:    1992.-Dr.h.in˛.zin.: Latvijas Zinātnes Padome.  

       1991.-T.z.d.:  Ļeningradas  aviācijas  akadēmija ,Ļeningrada. 

     1972.-T.z.k.: Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts (RCAII).   

                  1968.-Aspirants RCAII, Rīgā.    

Darbs:  1999-2004- “CemFakss V&V”SIA viceprezidents, “VERSIJA”/Eunet Latvia SIA prezidents, RTU 

ass.prof.(puslikme) 
                  1997–1999 -RAU Aviācijas radiolokācijas un mērīšanas tehnikas katedras profesors. 

                  1963-1991 -Secīgi:RCAII/RAU laborants, vecākais laborants, aspirants, asistents, vecākais 

                   pasniedzējs,docents, profesors. 
Publikācijas: Pavisam mācību un zinātnisko publikāciju skaits 118, t.s. mācību grāmatas -5 ,izgudrojumi -5, 20 
                       publikācijas no tām publicētas pēc 1991.g. 

Zinātniskā darba virzieni pašlaik:  Statistiskā radiotehnika ,signālu optimālā uztveršana un to apstrādāšana, 

distances zondēšanas datu apstrādāšana,  telekomunikācija, datoru tīkli . 

Līdzdalība starptautiskajos pētījumu projektos 

:………………………………………………………………………………… 
”Globālais paplašināts faksservisa tīkls FaxNet” (1994-2000 ) kopā ar“Integral Telecomm Inc.” 

(ASV),”GlobalNet Services” (ASV),”AviComp Services AG” (Šveice),”Tel-In Company Ltd.” ( 

Kipra),”RUS SDO” (Krievija) koordinatora lomā ,kā arī Rīgas un San-Franciskas FaxNet tīkla 

mezgla vadītājs. 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā (ar 5 

referātiem):………..………………………………….…………….…… 

Starptautiskā konference «Aviācija, ekoloģija, tehnosfēra : Ieskats trešajā tūkstošgadē», Rīga, 

1996.g., ,”Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas”-zinātniski-praktiskā konference 

(Latvija,1999) 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) 
ārzemēs:………………………………………….……………………… 
"International Geoscience and Remote Sensing Symphosium (IGARSS’91)” 

,(Finland),1991.,”Symphosium on Computer Application in Geoscience” ,(China),1991., 

”Teлекоммуникационная сеть FaxNet”,(Росcия), 1996., Международная научно-техническая 

конференция “Проблемы совершенствования радиоэлектронных комплексов и систем 

обеспечения полетов”,(Ukraina),1992. 

Monogrāfijas:……………………………………………………………………………………………….…………………….… 

“Подповерхностная радиолокация”,M.:”Радио и Связь”, 1994,216c.(Līdzautori: V.Kutevs, 

V.Metelkins, M.Finkelšteins). 

Mācību grāmatu izdošana: (pēdējos 

gados):……………………………………………………………………….…..… 
                       - Radiolokācijas pamati: metodiskie noradījumi laboratorijas darbiem.- Rīga:RTU,2001 g., 91 lpp. 

                       - Radiolokācijas pamati: uzdevumi un metodiskie noradījumi mājas darbam.- Rīga: RTU,2001.g. 36 

lpp. 

Zinātniski tehniskie publikācijas (pēdējos gados) 

                       EUnet-leading the Way in Internet Service.- Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas, 

Rīga:RTU,1999.g. 

                     Факсимильная связь и ее технологии..- Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloģijas, 

                     Rīga:RTU,1999.g. 
                   Radio otrā pidzimšana. I daļā.- E Pasaule 2003.g decembris 

                     Radio otrā pidzimšana. II daļā.- E Pasaule 2004.g janvāris 
Personāla vadības spējas un organizatoriskā kvalifikācija: 
                       -Latvijas Internet asociācijas loceklis, 

-Latvijas Telekomunikāciju asociācijas viceprezidents, 
-Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas  loceklis, 

-Internet tīkla EUnet/Latvija vadītājs. 

 
Darba adrese: Lomonosova,1, Rīga LV-1019, Tālr:+371-7038292/+371-7210909, Fakss:+371-7326513, e-mail: 

kv@eunet.lv. 

Mājas adrese: Dzirnavu 79/85, dz.11, Rīga LV-1011,Tālr:+371-7283147.  

 

V. Karpuhins 
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Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Klūga Ansis 
2. Dzimšanas gads:   1946. gada 16. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1969. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi  tehnisko zinātņu kandidāts (1974), tehnisko 

un zinātniskie grādi: zinātņu doktors (1992), docents (1983, 1995), asociētais 
profesors (2001). 

5. Valodas:    latviešu, krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, lidmašīnu vadīšanas 

ieņemamie amati (gadi): radiotehnisko līdzekļu katedras asistents no 1973. līdz 1976.gadam, vecākais 
pasniedzējs no 1976. gada līdz 1980.gadam, docents no 1980. gada līdz 1999.gadam, Radioelektronikas un 
datorsistēmu fakultātes dekāns (1999. gadā). 

Rīgas Tehniskās universitātes docents no 1999.gada līdz 
2001. gadam, asociētais profesors no 2001. gada, 
Transpormašīnu tehnoloģiju institūta direktora vietnieks no 
2000. gada līdz 2002. gadam, Transporta elektronikas un 
telemātikas katedras vadītājs no 2003.gada. 

7.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radioelektronisko sistēmu         
datoru un matemātiskā modelēšana, aeronavigācija,   
radionavigācija. 

8.  Publikācijas:   53 zinātniskas publikācijas, no tām 3 izgudrojumi;    
26 metodiskie darbi, no tiem 10 mācību grāmatas,  

9.  Pamatkursi:    Radionavigācijas teorētiskie pamati; Radionavigācijas 
sistēmas; Aeronavigācija; Lidmašīnas un gaisa kustības 
automatizētās vadības sistēmas; Aeronavigācijas 
kompleksu un sistēmu teorijas pamati; Mikroprocesori un 
mikroprocesoru sistēmas; Radiosistēmas; Datoru uzbūves 
pamati; Datoru funkcionēšanas pamati, Transporta 
elektroniskās sistēmas, Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana, Transporta mikroprocesoru sistēmas u.c. 

 
10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  

Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              Ansis.Kluga@rtu.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 
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Dzīves un darba gājums 

 

Mareks  
Mezītis 
 
 

Darba vieta: 
 
Rīgas Tehniska universitāte, 
Dzelzceļa Transporta institūts, Rīga, 
Latvija,  LV-1004, Indriķa 8., tel. 
+371 7089682 
e-mail marek@dzti.edu.lv 

Dzīves vieta: 
 
Rīgā, LV 1084, 
Dzelzavas 33-3, 
tel. +371 7599504 
Mob. tel +371 9169240 

Personas kods: 080475-12182 

Dzimšanas datums 1975. gada 08. aprīlī 

Dzimšanas vieta: Daugavpils, Latvija 

Augstākā izglītība: 2003. –.inženierzinātņu doktora grāds 
1999. – maģistra grāds 
1998. – inženiera grāds 
1996. – bakalaura grāds 

Profesionāla izglītība  1990-1993 Rīgas Dzelzceļnieku skola, specialitāte “Lokomotīvju 
mašīnista palīgs” 

Papildus izglītība 1996.09.01 – 
1996.09.27 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana  
pēc ISO 9000 standarta. 

 1996.06.01 – 
1996.06.25 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana 

 1995.02.14 – 
1995.02.28 

Apsardzes darbinieka kursi. Nokārtots eksāmens par 
apsardzes darbību ar šaujamieročiem un speciālajiem 
līdzekļiem 

 1992.09.01 – 
1993.05.25 

Radiotelemeistara kursi 

Valodu prasme:  Latviešu, Krievu , Angļu, Vācu 

Papildus ziņas: Labas iemaņas  darbā ar datoru ( Win95-98, WinNT, Win2000, WinXP 
Word, Excel, Access,  VisualBasic, CorelDraw, AutoCAD, Visio, 
PhotoShop, Maple, Pascal, Mathcad, MathConnex, Mathlab; programmu 
instalācija, programmēšana, grāmatvedību programmas, datu bāzes 
projektēšana),  
Autovadītāja tiesības, kategorija A,B,C 

Darba pieredze: 2001. 09.01 Rīgas Tehniska universitāte, Dzelzceļa Transporta 
institūts - lektors 

 2000 - 2002 SIA “TSF” – inženieris 

 1996.26.11 – 
1999.31.01 

A/S  “Latvian Security service”  
Maiņas priekšnieks 

Zinātniskas publikācijas:   

1. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modelis drošības līmeņa novērtēšanai”, RTU zinātniskie raksti, 
Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums, Rīga, 
2003.g., redakcijā 

2. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu atjaunošanās algoritmu analīze”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 
Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., 
redakcijā 

3. “Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих решений”, 
http://www.dzti.edu.lv/index.php?l=17&sub_id=1, 

4. “Jauna pieeja dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas sistēmu drošības koncepcijai.”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 
12., Rīga, 2002.g. 

5. “Построение самопроверяемых устройств учитывающих особенности конкретных кодов”, I 
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Miedzynarodowa konferencja "Telemetyka systemow transportowych", Instytut Transportu Politechnika 
Slaska, Ustron, 2001.,  

6. “Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 
Proceedings of Riga Tevhnical University "Enerģētika un elektrotehnika" sērija 4., sējums 4  Rīga, 2001., 
125-133. lpp. 

7. “Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze”, RTU zinātniskie raksti, Scientific Proceedings 
of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 4, Rīga, 2001., 31-37. lpp. 

8. “Darba vietas automatizācija pielietojot WEB dinamiskās tehnoloģijas”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 
Proceedings of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 4, Rīga, 2001., 38-
43. lpp. 

9. “Computer System of Certification for personnel which provide trains traffic Safety”, RTU, Second 
International Conference "Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in 
Operations", Rīga, 2000., 198-200. lpp. 

10. “Tīkli ar minimālam izmaksām” 40 SZTK, RTU, Rīga, 1999., 57. lpp.  
11. “Vadības un kontroles sistēmu bojājumu datu bāzes izstrādāšana “MS ACCESS” vidē”, 40 SZTK, RTU, 

Rīga, 1999., 58-59. lpp.  
12. “Ciklisko kodu koriģēšanas iespējas dzelzceļa automātikas un telemehānikas sakaru sistēmās” 38 SZTK, 

RTU, Rīga, 1997., 60. lpp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004. gada 5. aprīli       / M. Mezītis / 
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Dzīves un darba gājums 
 

1. Vārds, uzvārds:Vladimirs MIRTOVS 
 
2. Personas kods:051135-10625 
 
3. Dzimšanas vieta:Harkovs (Ukraina ) 
 
4. Darba vieta :(organizācijas nosaukums,amats,adrese,tālr.,fakss ,e-mail): 

RTU Dzelzceļa transporta institūts. Iekārtu automatizācijas un datorvadības sistēmu 
profesora grupas docents.LV1004,Rīga,Indriķa,8.tāl.7-089650. 

   
5. Dzīves vieta: Rīga,LV-1058,Valgeķu 50/1 - 59. 
 
6. LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 

Inženierzinātņu doktors,diploms Nr. 6-D N000199. automātiskā vadība 
  
7. Praktiskā darbība:  

1958 -1961.g.inženierelektriķis aviācija 
1961 -1964.g.adjutants,Rīgas Inženieru skola 
1964 -1968.g.pasniedzējs,Rīgas Inženieru skola 
1988-1990.g Sakaru zinātniskas pētījuma institūts.Rīgas nodaļa 
1990.g.RTU Dzelzceļa transporta institūts docents. 

 
 8.Pedagoģiskā pieredze (lekcijas,kursa,lab.,kvalifikācijas darbi,praktiskie 

nodarbības,maģistrantu,doktorantu vadība): 
Lekciju kursi:Optimālās un adaptīvās sistēmas,Informācijas pārraides teorija, Eksperimenta 
un diagnostikas automatizācija,Dzelzceļa transporta monitoringa datorizētas  sistēmas. 
Pēdējo 5 gadu laika vadīti 6 maģistrantu darbi . 

 
9 Zinātniskā darba virziens: 
Vadības un diagnostikas sistēmu izstrāde 
 
10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994-1999.g) 

10.1.LZP granta numurs: 
10.2.Kādu organizāciju finansēto pētniecisko darbu izpildījis(darba nosaukums, pasūtītājs, projekta 
vadītājs,izpildes termiņi):AS "Aldaris " 

 
11.Pēdējo 5 gadu galvenās zinātniskās publikācijas, patenti, izgudrojumi: 

Energoresursu patēriņa normas izstrādāšana 1996.g. 
Energoresursu patēriņa prognozēšanas automatizācija 1997.g. 
Rezerves daļas noliktavu automatizācija 1998.g. 

 
12.Kopējais zinātnisko darbu skaits:85 publikācijas ( pēdējo 5 gadu laikā) 
 
13.Valodu prasme: krievu,latviešu, angļu ( ar vārdnīcas palīdzību ). 
 
14.Kvalifikācijas celšana:  

Ultraskaņas kontroles kursi 1998.g.,sertifikāts "CERTIFICATE CONFIRMS" EN473:1992 RAILWAY 

TRANSPORT -VT level2. N891. 03.08.98. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Uzvārds, vārds:     Nikolajs   Mirzagitovs  

2. Dzimšanas vieta,  gads, datums:                   14.05.1954, Maskava,  p/k 140554-10304 
  
3. Izglītība: Augstākā (1977 - Rigas Civilās aviācijas inženieru 

institūts (RCAII), Radioelektrotehnikas fakultāte, – 
radioinženiera kvalifikācija.) 

4. Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi (gadi): 

 Tehn. zin. kandidāts (1982), ), docents (1986) 
inženieru zinātņu doktors (1992) 

 

5. Galvenās iepriekšējās darba  

vietas un ieņemamie amati (gadi): 

 
RCAII, zinātniskās pētniecibas laboratorija 
- inženieris (1977); 
- vecākais zinātniskais lidzstradnieks (1982); 
- laboratorija vadītais (1983);. 
RAU - no 1986.  , Telekomunikācijas sistēmas katedra 
docents  
 

6. Pašreizējā darba vieta un 

ieņemamais amats: 

SIA “Gareks”, SIA “Baltrankings” Direktors 
RTU Docents uz līguma pamata. 

 

7. Kopējais publicēto darbu skaits; 

izgudrojumi un patenti; galvenās  

publikācijas: 

 
• 22 zinātniskas un mācību publikācijas.;  
• 5 izgudrojumi 

 

8. Starptautiskā sadarbība: 

 
Oxford Univ., 1997 – Academic Visitor (viens 
menesis) 
Lincherping Univ. (Zviedrija), 1997, stažieris 
(1 menesis)   

  
9. Adrese, kontakttelefons, E-mail, 

fakss: 

Lomonosova 7-11, Rīga, LV-1019, Latvija 
tel.: 7501005,  9490680 
E-mail: caro.comp@delfi.lv  
 

 
Datums ______________  Paraksts _______________/ 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
1. Vārds, uzvārds: Jānis Muižnieks 
2. Personas kods: 100436-10546 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Krāslavas raj. 
4. Dzīves vieta:  Rīgā, Skolas ielā 91 dz.1. 
5. Darba vieta:  RTU sporta katedra 
6. Diploms, specialitāte: Dr. paed. sporta pedagoģijā, dipl. G-G000010 1992.g. 17.06. 
7. Praktiskā darbība:  Pasniedzējs-treneris 
8. Pedagoģiskā darbība: RTU docents 
9. Zinātniskā darba virziens: Mācību-treniņa procesa pilnveidošana un individualizācija. 
10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1998 – 2004.g.):  Aparatūras pilnveidošana 

bokseru ātruma-spēka rādītāju mērīšanai. 
11. Pēdējo 6.gadu galvenās starptautiskās publikācijas: viena publikācija. 
12. Kopējais zinātnisko darbu skaits (1998 – 2004):    67 publikācijas 
13. Valodu prasme: Latviešu, krievu, vācu val. 
14. Piedalīšanās augstskolu konferencēs un treneru semināros. 
15. Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU docents, RTU boksa izlases komandas 

treneris, LR kategorijas tiesnesis, LB federācijas treneru padomes priekšsēdētājs. 
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                      CURRICULUM  VITAE 
 
Personas dati: 
                       Vārds                                  INGRĪDA 
                       Uzvārds                              OTLĀNE 
                       Personas kods                    210354-11807 
                       Tautība                               Latviete 
                       Ģimenes stāvoklis              šķīrusies  1984.g. 
                                                                   dēls Normunds Siliņš,                                       
                                                                   dzimis 12.01.84. 
                                                                    mācās Rīgas Tehniskajā 
                                                                    universitātē  2. kursā                                                                
                        Adrese                                Artilērijas iela 22-20, Rīga 
                                                                    LV-1001 
                        Tālrunis                              7295093, mob. 9519400 
Izglītība:                      
1961 – 1972                                               Rīgas 11.vsk.. 
1972 – 1977                                               Latvijas Valsts universitāte 
                                                                   Svešvalodu fakultāte 
                                                                   Franču valodas un literatūras            
                                                                   specialitāte 
Papildus izglītība, kursi:    
1996                                                          Grāmatvedības kursi                
1999 Datorkursi  
Valodu prasme:                                   
                             latviešu                      dzimtā 
                             krievu                         brīvi sarunā, rakstveidā                    
                             franču                         brīvi sarunā, rakstveidā 
                             angļu                           labi rakstveidā 
Darba pieredze: 
1977 –  joprojām                                      Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
                                                                 Iespieddarbu indeksācijas sekt. 
                                                                 Galvenā bibliotekāre 
1991 – 1999                                            Tautas skola  
                                                                 Pasniedzēja franču valodas  
                                                         Kursos 
2002- joprojām                                        RTU Valodu institūtā 
                                                                 Franču  valodas pasniedzēja 
Intereses                                           Psiholoģija 
                                                         Sabiedriskās attiecības 
                                                         Dārzkopība                     
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS   
ANDRIS  OZOLS  

 
1. Personas kods:   061244 – 11803 
2. Dzimšanas vieta:   Rīga. 
3. Dzīves vieta:  Dzirnavu ielā 63 – 2, Rīga, LV – 1011. 
4.   Darba vietas:  

1) RTU  Tehniskās fizikas institūts, Starojuma inženierfizikas profesora grupas vadītājs, Āzenes ielā 
14/24, Rīga, LV – 1048, tel. 7089456 (pamatdarbs). 
2) RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Telekomunikāciju institūts,  profesors. 

  3) LU Cietvielu fizikas institūts, vadošais pētnieks. 
 5.   Izglītība: 

1963 – 1968      Gorkijas Valsts universitāte, Radiofizikas fakultāte. 
1975 – 1979       LPSR ZA Fizikas institūts, neklātienes aspirantūra .                          

6. LR zinātniskais grāds: habilitētais fizikas doktors kopš 1992.g., diploms C – Dh N000095,            
specialitāte – cietvielu fizika.  

7. Pedagoģiskā darbība: 
1991 – 1994       RTU docents, 
 kopš 1994.g.      RTU profesors. 

8. Zinātniskā darba virziens: informācijas optiskā ieraksta un pārvades fizika, hologrāfija. 
9. Pētnieciskais darbs (1994 – 2003): LZP projektu 93.653,  96.0668 un 01.0803 vadītājs un izpildītājs, 

projektu  93.584,  96.0492 un 01.0844 izpildītājs, kopprojekta ar Joensū Universitāti Somijā vadītājs 
no 1992. līdz 1997.g. 

10.  Galvenās starptautiskās publikācijas (1998 – 2005): 
1) A.Ozols, O.Nordman, N.Nordman. Journ. Opt. Soc. Am.B, `1998, 15, 9, 2355 – 2360. 
2) O.Nordman, A.Ozols, N.Nordman. Journ. Opt. Soc. Am. B, 1999, 16, 4, 631 – 636. 
3) A.Ozols, O.Nordman, N.Nordman. Radiation Effects&Defects in Solids, 1999,150, 369 – 374. 
4) A.Ozols, M.Reinfelde, O.Nordman, N.Nordman. Proc. SPIE, 2001, vol. 4415, pp.1 – 10. 
5) A.Ozols, M.Reinfelde. Proc. SPIE, 2001, 4358, 64 – 75. 
6) A.Ozols, M.Reinfelde, J.Teteris. Radiation Effects&Defects in Solids, 2002, 157, 1167 – 1171. 
7) A.Ozols, M.Reinfelde. J.of Optics A: Pure and Applied Optics, 2004, 6,   .S134-S141. 
8) A.Ozols, M.Reinfelde, V.Kampars, V.Kokars. Phys. Stat. Sol.(c), 2005, 2,  673-676. 

11. Kopējais zinātnisko darbu skaits:  152. 
12. Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu, vācu – daļēji. 
13. Profesionālais un sabiedriskais darbs. 

Lasu lekcijas RTU fizikā, Elektrosakaru teorijā I (bakalaurantiem) un Elektrosakaru teorijā II ( 
maģistrantiem ). Manā vadībā ir izstrādātas un aizstāvētas 2 doktora disertācijas, 1 diplomdarbs, 
desmit maģistru un vairāki bakalauru darbi.  No 1994. līdz 1999.g.biju LU CFI un RTU RSF 
Habilitācijas un promocijas padomju loceklis. Tagad esmu RTU ETF Promocijas padomes loceklis. 
1998. g. 27. novembrī tiku ievēlēts par LZA korespondētājlocekli fizikā. Esmu SPIE, LZS , LFB un 
Latvijas Profesoru asociācijas biedrs. 2000.g. 27. martā RTU Senāts ievēlēja mani par RTU 
Astronomijas un fizikas Profesoru padomes priekšsēdētāju . 
 
                                                                                                                                 Andris Ozols 

Rīgā, 2005.g. 7 februārī 
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Gunāra Ozolzīles dzīves un darba gājums 
    (Curriculum vitae)    
  
Dzimšanas gads: 1956.g. 30.septembris  Talsu rajons 
Izglītība:  1986-1989  Maskavas Valsts universitāte, aspirants 

1975-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
students 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 

asoc.profesors 
1995 RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
1992 Socioloģijas zinātņu doktors 
1989 Filozofijas zinātņu kandidāts 

Nodarbošanās:  Kopš 2000   RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
             asoc.profesors, katedras vadītājs  

1995- 1999  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
   1991- 1994  RTU Politoloģijas katedras vec.pasniedzējs 
   1989- 1991  RPI  Sociālpolitisko teoriju katedras asistents 
   1980- 1989  RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks   
Zinātniskās publikācijas(skaits): 
 Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos           22 
G.Ozolzīle. Demokrātiskās vērtības un sociālā valsts Liepājas Pedagoģijas akdēmijas 
7.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra:ilgspējīga attīstība” Zinātnisko 
rakstu krājums  (iesniegts publicēšanai) Liepāja, LPA, 2004. 
G.Ozolzīle. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., Rīga, RTU, 2004. 
6.sēj., 22.-28.lpp. 
G.Ozolzīle. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti. Rīga, LPA, 2004. 11.sēj.. 
16 lpp. 
G.Ozolzīle. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā.  
Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU Zinātniskie 
raksti(8.sērija). Rīga, RTU, 2002. 1.sēj.115.-121.lpp. 
Ozolzīle G. Daži priekšnosacījumi populismam un ekstrēmismam Latvijā. LPA raksti. Rīga, 
LPA, 2000.7.sēj.75.-86.lpp. 
Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte. LPA raksti.Rīga, LPA, 
1999.6.sēj.57.-68.lpp. 
Ozolzīle G.(ar līdzaut.) Demokrātijas stabilitāte Latvijā: priekšnoteikumi un izredzes. Grām.: 
Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, Jumava, 1998. 142.-173.lpp. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās stabilitātes priekšnosacījumi. LPA raksti. Rīga, LPA, 1998. 5.sēj.41.-
51.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātijas stabilitāte. STI  Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, STI, 
1997.1.sēj.18-26.lpp. 
Ozolzīle G.(et al) The Stability of Democracy in Latvia. Social Cahnges in Latvia. Humanities 
and Social Sciences.Latvia. Riga, University of Latvia, 1997. pp.103-134.  
Ozolzīle G. Politiskā kultūra un demokrātija. LPA raksti. Rīga, LPA, 1997.4.sēj.51.-61.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija). 
Rīga, RTU, 2003. 4sēj.125.-134.lpp. 
    
                                    Konferenču tēzes       12 
   Citas zinātniskās publikācijas      1 
Publicētā mācību literatūra (skaits): 
   Mācību līdzekļi                  3 
   Metodiskie raksti       5 



 
 

155 

   Akadēmisko kursu programmas     3 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004 Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais 
projekts „Studentu attieksme pret augstāko militāro 
izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” – 
vadītājs 

2003-2004 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
                         „Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus  
                         Latvijā”  - vadītājs   
2001  Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma         ”Jaunieši 

ar garīgās attīstības traucējumiem  kā sociāla grupa un viņu 
rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs 

1998-1999 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskās 
elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte” vadītājs 

1995 Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Latvijas 
politiskās sistēmas veidošanās: efektivitātes un stabilitātes 
problēma” vadītājs 

1994           Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
 “Jauno interešu grupu politiskās orientācijas”  

vadītājs 
   1993- 1994 Centrāleiropas universitātes un Sorosa fonda  
     finansētā pētījuma “Jaunu politisko sistēmu 
     veidošanās un demokrātijas stabilitāte: Latvijas 
     gadījums” vadītājs 

1993      Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma 
“Politiskā kultūra un politiskās sistēmas stabilitāte Latvijā” 
vadītājs 

 
Dalība starptautiskos projektos: 
    
   2000 – 2001        Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības 
         projekts “Akcentu un struktūras maiņa 
                    arodpedagoģiskajā izglītībā  Latvijā un 
         Lietuvā” 
   1999 – 2000       Nīderlandes valdības (programma “Matra”)  

un sab.org.”Saulespuķe” projekts “ Sunflower Project for 
Mentally Handicapped Children” 

 
Akadēmiskie kursi: 

  kopš1998 Demokrātija: teorija un prakse 
   kopš 1995  Sociālā politika 
  kopš 1992 Socioloģija 
  kopš 1989  Politikas zinātne 
    Latvijas politiskā sistēma 
 

Valodu prasme:  latviešu, krievu, vācu 
 

 2004.                                                     G.Ozolzīle  
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Curruiculum vitae:  
Ernests Pētersons 

 
Dzimšanas gads, datums: 1938, 01. 08. 
Mājas adrese: Rīga, Ikšķiles 7, 71. 
Darba vieta un adrese: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīga, Lomonosova 1. 
Telefons: 7089984. 
Zinātniskai grāds: Habilitētais inž. zin. doktors. 
Izglītība un iegūtā kvalifikācija:  
     1960. g. Elektrotehniskais sakaru institūts Maskavā, radiosakari; 
     1967. g. Rīga CAII, zin. kandidāts; 
     1987. g. Rīga LZA ESTI, zin. doktors; 
     1992. g. Rīga LZA RAU, habilitēts inž. zin. doktors. 
Lasa sekojošus mācību kursus:  

     Datoru sistēmu teorija; 
     Datu pārraides sistēmas un tīkli; 
     Tīklu projektēšana. 
Darba pieredze: Zinātniskais  stāžs - 39 gadi,  pašlaik strādāju Rīgas  Tehniskā universitātē  
Transporta elektronikas un telemātikas katedrā, 15 doktorandu  zin. vadītājs.  
Zinātniskā darba virziens: Bojājumpiecietīgo datoru sistēmu  funkcionēšanas efektivitātes  
pētījumi, datoru un tīklu sistēmu optimālās struktūras noteikšana. 
Citas ar zinātni saistītās aktivitātes: E un DTI un RTU zinātniskās  padomes loceklis, LANO  
 loceklis, Profesoru asociācijas loceklis,  LZP granta zin. vadītājs, IEEE loceklis, Computer 
Society loceklis, Baltic Transport Academy loceklis, International Informatization Academy 
loceklis.  
Publikācijas:  Pavisam zinātnisko publikāciju skaits 119, to starpā:   
1. Э.Петерсон, П.Уланов. Модель для расчета вероятности отказа в обслуживании 

входных запросов ненадежной многопроцессорной системой. (kr.val.) - AVT,1999, 
N6.c.75-81. 

 

2. A.Gobzemis, V.Nikolsky, E.Peterson. The method of stepwise control of the request  waiting 
time in computer systems with queues.- Queues: Flows, Systems, Networks. Proceeding of 
the International Conference, Minsk, 1999, pp. 120 - 121. 

3. E.Peterson. Error estimation of computer system modeling - second International Conference 
on  Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations 
Proceeding. Riga, 2000., pp.200-222. 

4. O.Denis’eva, A.Gobzemis, E.Peterson. Problems of reconfiguretion of computer, networks 
and ways of solution. - In Proccedings of of ACS '2000, Szczecin, Poland,2000. 
 

5.     Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Моделирование самоподобного трафика в 
высокоскоростных компьютерных сетях. THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM   « 
Information Technologies and Simulation - 2001 », Alushta, Ukraine 
 
6.      P.Ulanovs, E.Petersons MODELING OF SELF-SIMILAR TRAFFIC IN HIGH-
PERFORMANCE COMPUTER NETWORKS. 42. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ 
KONFERENCE, Rīga, 2001.  
 
7.      Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – 
AVT, No.5.c.45-53. 2002. 
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8.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
 
9.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road 
quality, using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international 
conference. 2002. Kaunas. p. 200-203.  
 
                                                        
 
 
Datums:                                                                           Paraksts: 
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ANKETA 
 
1. Uzvards, vārds Plutahins Viktors 
2. Dzimšanas vieta, gads, datums: Tamgak-Bulak Mongolija, 
3. Docents, kādā nozarē un kāda 
gada: 

Inženierzinātnes (telekomunikāciju sistēmu katedras) – 
no 1976. gada 

4. Izglītība: Augstākā, 1968.g. – Rīgas civilās aviācijas inženieru 
institūts (RCAII), radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija 
– radioinženieris 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi (gadi): 

Tehn. zin. kandidāts (1976.g.), tehn. zin. doktors 
(1991.g.), docents (1976g.) 

6. Galvenās iepriekšējās darba vietas 
un ieņemamie amati (gadi): 

RCAII, Radioraidītāju un Radiouztvērēju iekārtu 
katedra 
- asistents (1968), 
- vec. pasniedzējs (1972), 
- docents (1976). 

7. Pašreizējā darba vieta un 
ieņemamais amats: 

RTU “Transporta elektronikas un telemātikas katedra”, 
docents 

8. Kopējais publicēto darbu skaits; 
izgudrojumi un patenti; galvenās 
publikācijas: 

40 zinātniskās un mācību publikācijas, tajā skaitā: 
Особенности расчета ЭМЦФ регулярной структуры 
с учетом потер. Межвуз. научно-технич. Сб. 
“Радиоэлектроника и электросвязь”, 1975 (15с) 
Формирование матриц частот, пораженных 
интермодуляцией третьего порядка. “Теория и 
техника радиолокации, радионавигации и 
радиосвязи в ГА” 
методические указания по анализу схем 
аппаратуры ГА. Рига, РКИИГА, 1988 (48с). 

9. Darbošanās zinātniskās un līdzīgās 
organizācijās: 

 

10. Starptautiskā sadarbība:  
11. Pašreizējās zinātniskās un 
pētnieciskās darbības īss 
raksturojums: 

Radio un telekomunikācijas sistēmas, datortehnika 

12. Adrese, kontakttelefons, E-mail, 
fakss: 

RTU, Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, 
Tel.: +(371) –7241587 
E-mail: rautsr@junik.lv 
Fakss: +(371) –7241591 

 



 
 

159 

Dzīves un darba gājums 
 

Valentīns   Darba vieta:     Dzīves vieta: 
Popovs,   RTU Dzelzceļa transporta  Rīga, LV 1069 
Profesors,   institūts,    Dammes ielā 17 
Habilitētais   profesors    dz. 7 
fizikas    Rīgā, Indriķa ielā 8   tālr. 7442156 
doktors   tālr. +371-7089652 
    E-mail: popovs@latnet.lv 
Dzimšanas datums:               1937. gads  20. Jūlijs 
Dzimšanas vieta:                   Ukraina 
Izglītība:             1955.-1960.g.g. Harkovas augstākās aviācijas inženieru kara skolas 

             .            klausītājs (vadītājs: prof. R.Valitovs,  radio fakultāte). 
1962.-1966.g.g. Latvijas valsts konservatorijas students 
                          (prof. A.Viļumaņa  vokālā klase). 
1967.-1970. g.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII)  
                          un Latvijas zinātņu akadēmijas fizikas  
                          institūta aspirants (vadītāji: akad. I.Kirko(LZA IF), 
                          prof. A.Kozlovs, (RCAII) radio fakultāte). 

Zinātniskais 
grāds:                                      Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1970.g., specialitāte: 

Radiotehnikas teorētiskie pamati (elektrodinamika)). 
Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (VAK, 1988.g., 
specialitāte: Šķidruma, gāzes un plazmas mehānika). 
Habilitētais fizikas doktors (Dr. habil. phys.) Latvijas  
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, Rīga, 1992.g. 
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors (diploms Nr.37, 
2001.g. 29.janvāra  lēmumu Nr. 455)  

Zinātniskais 
nosaukums:                           Automātikas elektrosakaru katedras docents (VAK,1982.g.) 

 Fizikas katedra profesors (VAK, 1990.g.). 
Zinātniskā 
specializācija:                        Pētnieciskā darba tēmas: 
 Radioviļņu izplatīšanās; 
 Elektrodinamika; 
 Heterogēnās vides MHD bezsvara stāvoklī. 
 Mobilas sakaru sistēmas, 
 Šķiedru optiskas sakaru sistēmas. 
Zinātniskās 
publikācijas:                          Kopš 1958. gada ir 100 pētnieciska rakstura publikācijas. 
Pedagoģiskā 
specializācija:                        Lasu lekcijas, vadu praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbus bakalaura, praktiskā inženiera, inženiera, maģistra 
un doktoranda studiju programmu mācību priekšmetos: 

 Dzelzceļa automātikas un telemehānikas elektroniskās 
  iekārtas; 
Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra, 
Dzelzceļa automātikas un telemehānikas ķēžu aprēķini; 
Transporta sakaru  līnijas. 
Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Transporta  telekomunikāciju un datoru tīkli; 
Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas; 
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Tehniskā elektrodinamika; 
Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas; 

      Dzelzceļa transporta telekomunikācijas tīkli, 
      Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgas             
telekomunikāciju līnijas uc. 

Valodu izmantošana: latviešu, angļu, krievu 
 

Pēdējo 5.gadu laika : 

1.doktorante – Y.Chaiko. Tēma: Mobilo sakaru sistēmu radioviļņu izplatīšanās matemātiskie 
modeļi ( Doktora disertācija iesniegta  7.04.2004.) 
5 maģistri: 
- K.Barers –Apsardzes sistēmas modernizācijas problēmu pētījumi uz Latvijas Dzelzceļa. 
- N.Sokolova. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanas pētījumi regulārās optiskās šķiedrās. 
- V.Homicky. Dzelzceļā transporta modernu ciparu radio releju līnijas. 

- N.Mogorits.  Dzelzceļa globālā mobilo sakaru sistēma GSM-R.  
- M.Vēvers: GSM–R standarta izmantošanas iespēju izpēte “Latvijas Dzelzceļā”. (2003.g)  

Inženieri un bakalauri sagatavošana. 
Metodiskās 
publikācijas:                  Kopš 1958. gada ir izstrādāti 90 metodiskie darbi. 
Valodu 
prasme:                          Pārvaldu  krievu, ukraiņu, latviešu, angļu, itāļu (runāju, lasu, 
                                        tulkoju). 
Datoru 
pielietošanas                  Protu strādāt ar datoru lietotāja līmeni WINDOWS, 
prasme:                          WORD-97,EXCELL,INTERNET vidē. 
Profesionālā 
darbība:             1961.-1967.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta pasniedzējs. 

        g.g. 
1967.-1970.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta aspirants. 
        g.g. 
1970/-1980.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta vecākais  
        g.g.       pasniedzējs. 
1980.-1983.  Ļvovas politehniskā institūta docents. 
        g.g. 
1983.-1989.  Rīgas radioizotopu aparātbūves zinātniskā pētniecības 
        g.g.       institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas  
                     priekšnieks. 
1989.-1991.  Kaļiningradas zivju rūpniecības un saimniecības tehniska 
        g.g.        institūta Rīgas filiāles direktors, katedras vadītājs, 
                     profesors. 
1992.- 1998  RTU Dzelzceļa transporta institūta profesors, ievēlēts 
      g.g.          konkursā ar RTU senātos 28.06.1994.g. lēmumu. 

15.12. 1998.g. "Transporta sakaru un informācijas   sistēmas" 
profesora grupu vadītājs, profesors   
 

Zinātniskā aktivitāte: Latvijas Tehnoloģijas Parks - contract with Research Center of  
SAMSUNG Electronics Co. 

LPZ Grants No 04 1259.  Radioviļņu izplatīšana pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām). (2004-2006). 
 
Publikācijas (1996.-2004.g.g.): 
1996.g. 
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V.Popov. Hydrodynamics of a Vapor-Liquid Metal in Crosse Electric and magnetic 
 Fields in Weightlessness. In: MHD-flow and turbulence the 8th Beer-Sheva 
  International seminar, 1996, Jerusalem, Israel. 

V.Popov. The effect of an across electric and magnetic fields on dynamics of single 
dispersion particles at two-phase conducting media transition into weightlessness. In: 
International Workshop Drop Tower days 1996, ZARM University of Bremen, Germany. 

1997.g. 
V.Popov. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of liquids. In: Spacebound 1997, Canadian Space Agency, Monreal, Canada. 

1998.g. 
V.Popov. Oscillation of conducting drops in a magnetic fields in microgravity conditions. In: 
International Workshop Drop Tower Days 1998 in Hokkaido, Hokkaido University, Japan. 

1999.g. 
V.Popov. Control of conducting two-phase vapour-liquid medium hydrodynamics with help 
crossed electric and magnetic fields in microgravity conditions. In: SPIE's International 
Simposium on Optical Science Engineering and Instrumentation, 18-23 July, 1999, Denver, 
Colorado, USA. 
 
 V.Popov. The mobile phones electromagnetic fields influence on human organism. In: 
International Seminar: medical engineering and physics: Science, Practice, Business. In: Riga: 
Sconto, 6-7 October, 1999, Riga, Latvia. 
 
V.Popovs. Mobilo telefomu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. Rīga: Rīga Tehniskā 

Universitāte, 1999, 27 lpp.. 

V.Popov. Electromagnetic Radiation of Mobile Phones and Human Organism.  Riga: Riga 
Technical University, 1999, 75 p. 
Попов В. Электромагнитное излучение мобильных телефонов и человеческий 
организм. Рига: Рижский Технический Университет, 1999, 51.с. 
V.Popov. High frequency electromagnetic field influence on human organism. In: 
International Seminar: Medical Engineering and Physics: Science, practice, business. Riga: 
Sconto, 6-9 October, 1999. 

2000.g. 
V.Popov. Hydrodynamics of Conducting Heterogeneous Media in Electromagnetic Field in 
Microgravity Conditions. In: International Workshop Drop Tower days 2000, ZARM 
University of Bremen, 9-12 October, 2000, Bremen, Germany. 
V.Popov. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions State 
and Ways of Development. In: PAMIR 4th International Conference at dawn of 3rd Millenium, 
18-22 September, 2000, Giens, France. 
V.Popov. Transport Communication and Information Systems in Latvian Republic. In: 
International Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14 April, 2000, Riga, Latvia..  
     2001.g. 

V.Popov, A.Chaiko, V.Homitsky, N.Mogorit. Effective dielectric permittivity of forests . 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2001, No 2, p.46-50. 
V.Popovs. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of conducting liquids. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions. 
State and Ways Development. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Wave Propagation in Fiber Optics Lines. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-

13, 2001, Riga. 
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V.Popovs. State and Development Ways of Transport Communication and Information 
Systems in Latvian Republic. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. The Structure of Forest Areas That Define Electromagnetic Ways 
Propagation Conditions. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, 
Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 

     V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change at Electromagnetic  
      Irradiation. In: National Simposium on Medical Acupuncture and Related Techniques   
      with International Participation Sponsored by ICMART. Turkey, October 11-14,  
      2001.    
     V.Popov. Defence Possibilities of Neitronics. In:  National Simposium on Medical   
     Acupuncture and Related Techniques with International Participation Sponsored by 
      ICMART. Turkey, October 11-14, 2001.    

2002.g. 
 V.Popov. Influence of Electromagnetic irradiation on living tissues. Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, 2002, No 2.  
V.Popov. Electromagnetic radiation of mobile phones and human organism. In: International 
Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 February, 
2002. 
V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change of Electromagnetic Irradiation.  In: 
International Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 
February, 2002. 
 Попов В.И. Состояние и перспективы развития систем связи и информационных систем 
на транспорте Латвийской Республики. Сборник трудов Международной Конференции « 
Интеллектуальный мост РОССИЯ – ЗАПАД» Проблемы и перспективы. Дубна, 24-27 
декабря, 2002 г. 

2003.g. 
V.Popovs. Electormagnetic radiation of radar and evaluation safe for the population of residing 
zones. In: 43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Electormagnetic radiation level norms in cellular mobile communication systems. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003. 
 V.Popovs. Fraud in cellular mobile communication systems. In: 43nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga Technical University, 
Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Infrasound, sound and ultrasonic oscillations influences of human organism. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003.  
V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga:RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 

 
2004.g. 

 V.Popovs. UHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
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proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2004. 
V.Popovs. VHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2004. 
 
 Попов В.И. Система сотовой мобильной связи стандарта GSM. Проблемы 
проектирования. Москва: Eko-Трендз, 2004, - 507.с.(в печати). 
 

 Попов В., Головин Е. Линии связи. Лабораторный практикум. Рига: РТУ, 
2004, 120.с. (рукопись, CD-ROM). 
V. Popovs, Je. Golovins. Sakaru līnijas. Laboratoriju praktikums. (manuskripts un CD-ROM). 
Rīga: RTU, DzTI, 2004. 100 lpp.  
 Попов В., Чайко Е. Распространение радиоволн в лесу в приближении Тверского. Riga: 
Scientific proceedings of Riga Technical University, Telecommunications and electronics., 
Sērija 7, Sējums 3, 2004. 
V.Popovs. Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas (PDH,SDH). Lekciju konspekts. 
Rīga : RTU , 2003, 47. lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (elektrosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2003, 50. 
lpp (manuskripts, CD ROM) 
V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (radiosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2004, 100. 
lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas. Laboratorijas praktikums.  Rīga : RTU , 2004, 120. lpp. 
(manuskripts, CD ROM) 
 Popovs V., Vēvers M. Angļu – Krievu -Latviešu vārdnīca. Saīsinājumi transporta sakaru un informācijas sistēmas. 

Rīga: RTU, 2004. 150 lpp. (manuskripts, CD-ROM). 

 
Apmācības turpinājums: Bremen University (Germany) 1996, Hokkaido University (Japan) 
1998., Bremen University (Germany)  2000. 
Profesionālas sabiedriskā aktivitāte:  Member of Optical Society of America (OSA), 

Profesora Padomes Elektronikas un Telekomunikāciju Fakultāte loceklis. 
 

 
 
 

2004. gada 7. aprīlī                                                                         /V.Popovs/ 
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Dzīves un darba gājums 
 

LUDMILA  

SERGEJEVA , 
profesore (asoc.), 
inženierzinātņu doktors, 
(Dr.sc.ing.) 

Darba vieta:  
RTU  Dzelzceļa transporta institūts, 
Rīgā, LV-1004, Indriķa ielā 8,  
tālr.+371-7089650; 
e-mail sla@latnet.lv 

Dzīves vieta: 
Rīgā, LV 1019, 
Balvu ielā 9 dz. 34, 
tālr. 7138731 
mob. 9269151 

Personas kods: 240841-11257. 

Dzimšanas datums: 1941. gads 24. augusts 

Dzimšanas vieta:  Jaroslavļa, Krievija. 

LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 
inženierzinātņu doktors, diploms B-D Nr. 00478, enerģētika. 
Izglītība: 1971-1974 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta aspirante  

 1958.-1963 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta studente 

 1948.-1958. Vidusskolas skolniece 

Valodu prasme:  Pārvaldu latviešu, krievu, angļu . 

Datoru pielietošanas prasme: 

 Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī: 
Timekļa tehnoloģijas (XML, XSL, JSP, JavaBean, XML & Java, Oracle & Java, MySQL & 
PHP), datu bāžu programmēšana (SQL, T-SQL, PL/SQL, ODBC, JDBC), datu bāzu 
tehnoloģijas(MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Cache, Access), informācijas tehnoloģiju 
atbalsts (Windows, Linux, Apache, IIS), LaTex - zinātņu darbu izdošanas sistēma, matemātiskās 
paketes - Matlab, SciLAB, MathCad, Maple, Mathematics, Statistika, inženieru uzdevumu 
simulācijas un analīzes pakēts Electronics Workbench, tehniskas grafikas paketes-Visio, 
AutoCad, Corel DRAW, Adobe PhotoShop. 

Profesionāla darbība: 
 1998.-

šimbrīžam 
RTU TMF DzTI asoc. profesore, Dzelzceļa transporta automātikas un 
telemātikas katedras vadītāja 

 1993.-1998. RTU EEF DzTI docente, katedras vadītāja 
 1991.-1993. RTU Dzelzceļa transporta institūta docente  

 1964-1991. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles 
Elektrotehnikas teorētisko pamatu katedras asistente, vecākā pasniedzēja, 
docente. 

Zinātniskā kvalifikācija 
 Kopš 1975 gada ir 39 pētnieciska rakstura publikācijas (kopš 2000. gada ir  izstrādātas 13 

publikācijas). Zinātniskās publikācijas 2000.-2004: 
 Сергеев А.Д., Серегеева Л.А. Сопряжение перемещений частицы и струны в задачах с 

проскальзывающим контактом // Труды XXVIII Школы-Конференции “Актуальные 
проблемы механики”, 1-10 июня, 2000 г. С.-Петербург, Россия, т. II, стр. 143-147 

 L. Sergeyeva. M. Mezitis. Information System For Railway Traffic Control Operators. Second 
International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  Process Reengineering in 
operations , Riga, Latvia, 2000. 

 L. Sergeyeva, B. Jarbus. Computer System of Certification For Personnel Providing Safety Of 
Train Traffic. Second International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  
Process Reengineering in operations , Riga, Latvia, 2000 

 L. Sergejeva. Transporta loģistikas centru informācijas mijiedarbības organizācija reālā laikā 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, Rīga, 
Latvija, 2001. 

 Л. Сергеева. Реализация информационного изаимодействмя предприятий с распределенной 
структурой в реальном времени. Труды международной научно-практической 
конференции “Актуальные проблемы развитмя транспортных систем”, Гомель, 2001. 

 L. Sergeyeva. Remark on power device energy dissipation usually ignored in calculated 
engineering schemesюScientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional 
scientific conference, 2001. 
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 L. Sergejeva, M Mezītis. Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001. 

 
L. Sergejeva, M Mezītis. Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze. Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001 

 Л. Сергеева. Спунитис. Новые информационные технологии для реализации единого 
информационного пространства на транспортных коридорах Труды международной науч.-
практ. Конф. “Логистика:современные тенденции развития  С-Петербург, 2003. 

 Л. Сергеева. Современные информационные технологии для транспортных систем Труды 
международной науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития транспортных 
систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

 L. Sergejeva, A. Spunitus. XML-standarta izmantošana dokumentu elektroniskai apmaiņai Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 6.sērija “Mašīnzinātne un transports”,12. sējums RTU, 
Rīga,  2003, 

. Л. Сергеева.М. Мезитис.Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих 
решений Internēts. (http://www.dzti.edu.lv 2004.) 

Piedalīšanas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
 � Sekond International Conference “Simulation, Gaming, Training and Business Process 

Reengineering in Operations”. Riga, Latvia, September 8-9, 2000.g. 
� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Актуальные проблемы развития 

транспортных систем и строительного комплекса” Гомель, октябрь 2001 г.  
� 42. starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcija “Enerģētika un elektrotehnika”, 

Ražošanas tehnoloģija un transports" apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”, Rīga, 2001. gada 
11.-13. oktobris 

� 43. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Ražošanas tehnoloģija un transports" 
apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”2002. 

� International Conference. “Logistics: modern tendencies  of development  S-Peterburg, 2003 
� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Перспективы развития транспортных систем 

и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 
Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdarbība  
 � Līgums 6314/98 no 1998.gada , 01 jūlijā starp DELOITTE&TOUCHE LATVIJA un RTU 

DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatlīdzekļu 
novērtēšanu.  

Zinātnisko līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanai (2001.-2004.) 
 � Līgums Nr. 3 /6585, 12.12.2001: dzelzceļa administrācijas finansētā projekta “Dzelzceļa 

ritoša sastāva valsts reģistra elektroniskās datu  bāzes programmas izstrāde un adaptācija” 
vadīšana 

� Līgums ar VAS LDZ infrastruktūras  pārvaldes no 2003.g.,13. novembra par  
datorprogrammas “Dzelzceļa signalizācijas speciālistu profesionālo zināšanu pārbaude un 
vērtēšana” izstrādāšanu  

� Līgums ar VAS LDZ N6125/96  Metroloģisko mērījumu kompleksu izveidei dzelzceļa 
magnētisko un ultraskaņas defektoskopu pārbaudei Kompleksajā kontroles un  mērījumu 
laboratorijā () 

�  
Eksperta darbība (2001.-2004.) 
 � līgums Nr. 6482 no 2000. gada, 18 septembrī starp DELOITTE&TOUCHE LATVIJA un 

RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par kontrakta apkalpošanas 
nodrošinājumu  

� Latvijas elektroenerģētiķu biedrības sertifikācijas birojā veicu eksperta funkcijas. 
Saņemtie patenti  
 � Авт. Свидетельство N 352807 от 13 сентября 1971  
Saņemtie sertifikāti, apliecības, atestāti (2000.-2004.)  
 � Elektrospeciālista sertifikāts  (2003. gada 25. decembrī) Nr 70; 

� Datortīklu administratora atestāts (2001. gada 23. maijs, mācību centrs ”Profsistēms”, Rīgā. 
� Negraujošās kontroles speciālista sertifikāts  (2002.g., EN 473, Nr.2917R sertifikāts). 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 
 

Pēdējo 5 gadu laikā vadīti  

� 2 doktorantu darbi, 2003. g. viens doktora darbs “Mikroprocesoru centralizācijas drošības 
paaugstināšanas aparātu programmas metodes” ir aizstāvēts; 

� 10 maģistrantu darbi,. 2003./2004. m.g. 3 maģistrantu darbu vadītāja, ir publikācijas studentu 
zin. konferencēs.  
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Lasu lekcijas un vadu seminārus priekšmetos: 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
�  
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem.  

 Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004. m.g. 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem. 

 
Studiju programmu izstāde un vadība 
� “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas”- programma doktora studijai (2002./2003) 
� “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” – programma maģistra 

akadēmiskai studijai (2001./2002) 
“Elektrotehnoloģiju datorvadība”- bakalaura profesionālai studijai (2003.2004.).  

 
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana  
� Ir izstrādats un publicēts 30metodiskais darbs (Kopš 2000. gada ir izstrādāti  un publicēti 16  

metodiskie darbi) 
� Sagatavoti publicēšanai Internētā 3 metodiskie darbi (2004): 
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar Oracle datu bāzēm   
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar MS SQL Server bāzēm   
−   Web orientētas informācijas sistēmu izveide izmantojot MySQL & PHP tehnoloģiju 
−   Unificēta pieeja datnēm  izmantojot  XML tehnoloģiju 

 Kvalifikācijas celšana (2000.-2004): 
� 2001 g. 30. janvārī-23. maijā. .-” Inženieru centrs “Sertico, ”Minska-Vācija-Baltkrievija) . 
� 2003.g .Mācību  centrs Ultraskaņu kontrole Rīgā. 
� 2003.g. LEB SB kvalifikācijas celšanas kursu otrreizējās sertifikācijas kandidātiem 

apmeklējums . 
Organizatoriskā kompetence (saistība ar  akadēmisko un sabiedrisko darbību): 
 � no 1993. līdz 1998. RTU EEF DzTI Transporta iekārtu automatizācijas un  datorvadības 

sistēmu  katedras vadītājas; no 1998. līdz 2002. RTU - TMF DzTI, Transporta iekārtu 
automatizācijas un  datorvadības sistēmu profesora grupas vadītāja, no 2002. līdz- šimbrīžam 
– Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedras vadītāja; 

� “Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošības līmeņa paaugstināšana” katedras zinātniskā 
un tehniskā semināra vadītāja. 

� piedalījās RTU 42 un 43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas tehnoloģija un 
transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” organizācijas komisijās darbā;  

� piedalījās RTU  43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas tehnoloģija un 
transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” redakcijas kolēģijas darbā; 

� līguma N 572 ietvaros  izpilda VAS Latvijas Dzelzceļš infrastruktūras pārvaldes konsultanta  
funkcijas:  

− metinātāju sertifikācijai negraujošas kontroles jomā; 
− dzelzceļa automātikas un telemehānikas inženieru atestācijai. 

� TMF domas locekle. 
� DzTI padomes locekle.  

Zinātniskā darba virzieni:  
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 � Transporta loģistikas sistēmu informācijas atbalsts. (Information Support for Transportation 
Logistics Systems)  

� Negraujoša kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā (Computer Non-Destruction Testing  
for Railway Transportation) 

 26.05.2004:.                                                                                                                                             /L. Sergejeva/ 
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Dzīves un darba gājums 
 
1. Vārds, uzvārds:   Ilze Siliņa 
2. Personas kods:   280358-10113 
3. Dzimšanas vieta:   Latvija, Rīga 
4. Dzīves vieta:   Stūrīša iela 34, dz.1. Rīga, LV-1006, Tālr.7553893 
5. Darba vieta:   RTU, Valodu institūts 
6. LR zinātniskais grāds, diploms#, specialitāte:   

 Pedagoģijas maģistrs, Diploms Nr. 00361. Vācu valodas filologs, 
pasniedzējs, tulks, Diploms Nr. HB Nr.360461 

7. Praktiskā darbība:  lektore vācu valodas mācību priekšmetā (RTU valodu institūts, 
1993) 

8. Pedagoģiskā darbība:  1995-1999. – lektore vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1993-1995. – asistente vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1982-1993. – vācu valodas skolotāja 2.pag.darba dienas skolā 

9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
Maģistra darbs “Pedagoģiskās darbības stili un to izpausme 
svešvalodu nodarbībās augstskolā”. (1998) 

10. Valodu prasme:   latviešu – dzimtā 
vācu – ļoti labi 
krievu – labi 
angļu – lasītprasme (ar vārdnīcas palīdzību)  

11. Kvalifikācijas celšana: 1995 – Diseldorfas universitāte, seminārs “Wirtschaftsdeutsch” 
1995 – Kemnicas-Cvikavas Tehniskā universitāte, kurss “Deutsche 
Sprache in der Fachkommunikation und Fachsprachendidaktik” 

12. Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
RTU Valodu institūta padomes locekle 
Vācu valodas profesora grupas metodiskās komisijas vadītāja 
Vācu valodas mācību darba koordinatore (Arhitektūras un 
Būvniecības profils) 
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Curriculum Vitae 

 
 
1. Name, Surname:   Ilze Silina 
2. Personal number:  280358-10113 
3. Place of birth:   Latvia, Riga 
4. Address:               Sturisha str. 34, - 1. Riga, LV-1006, Tel.7553893 
5. Place of work:   RTU, Institute of languages 
6. LR scientific degree: diploma #, speciality:   

Master of Pedagogic, Diploma Nr. 00361. Teacher of the German 
language and interpreter, Diploma Nr. 360461 

7. Practical work:   
  February 2001 – up to now – assistant professor of the German      

language RTU     
8. Pedagogical work:  

February 2001 – up to now – assistant professor of the German 
language RTU    
1995-2001. – lecturer of the German language (RTU Institute of 
languages)    
1993-1995. – assistant in teaching of the German language (RTU 
Institute of languages) 
1982-1993. – teacher of the German language in School No 2 of  
prolonged day studies 

9. Scientific work: 
Master’s paper: Styles of Pedagogical Approaches and Their 
Demonstration at Foreign Language Classes at Higher School. 
(1998) 

 
10. Languages:   Latvian - native 

German – very good 
Russian - good 
English – reading skills with the help of dictionary  

11. Raising of Qualification:  
      1995 – Düsseldorf university, international    
      seminar “Wirtschaftsdeutsch” 

1995 – Chemniz-Zwikau Technical university,  “Deutsche Sprache 
in der Fachkommunikation und Fachsprachendidaktik”  course 
2000 – international seminar in Wendgräben “Bildung, Politik und 
Gesellschaft in Deutschland“  
2000 – participating in the International conference in RTU 
“Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. 
Seminars at the Goethe Institute in Riga (November 2000 – June 
2001) 
2000 – II. Baltic German language teacher seminar. Jurmala. 
Latvia. 
2001 – Seminar of German speaking countries – Austria, 
Switzerland. Riga. Latvia. 
2001 – XII. International German language teacher congress. 
Lucerne. Switzerland. 
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12.  Professional and social work: 
                                                Head of the German professors group 

Member of Council of RTU Institute of languages   
Member of methodological commission of RTU Institute of 
languages  
Co-ordinator of teaching work of the German language (Faculties 
of Architecture and Building Engineering) 
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CURRICULUM VITAE 
   

 1. Uzvārds, vārds: Jurijs Sikeržickis 
 2. Dzimšanas gads, vieta: Ukraina, 1953.g. 29.06. 
 3. Pilsonība, LR pers. kods  B.P. LR pers. Kods – 290653-14457 
 4. Izglītība (gads, mācību  

   iestādes  nosaukums): 

Augstākā, 1976. g. - Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts 
(RCAII), radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija - 
radioinženieris  

 5. Akadēmiskie 

   nosaukumi  

   un  zinātniskie grādi (gads): 

Tehn. zin. kandidāts (1981. g.), tehn. zin. doktors (1992. g.), 
Dr.h.inž. (1993. g.), docents (1985. g.), profesors (1995. g.) 

 6. Darbs (darba vietu  

    nosaukumi, ieņemamie  

    amati, gadi):  

RCAII, Radioraidītaju un Radiouztvērēju iekārtu katedra 
- asistents (1978),  
- vec. Pasniedzējs (1982), 
- docents (1985), 
- RAU, telekomunikāciju sistēmu katedras profesors –

1995, 
- TSI , profesors –1999 

 7. Valodas:    Krievu ,   latviešu ,   angļu 
 8.  Pamatkursi:  Radiouztvērēji, Videotehnika, Telekomunikācijās sistēmu 

teorija 
 9. Zinātnes nozares 

   (zinātniskā darba virzieni): 

Radio un Telekomunikācijās sistēmas, Ciparu  signālu 
apstrāde , Pieņemšanas un signālu apstrādes optimālās 
metodes 

 10. Publikācijas: 74 zinātniskas un mācību publikācijas, 1 izgudrojums, tajā.skaitā.: 
- Transporta vienība atrašanās vietas un kustības kontroles 
noteikšanas sistēma pilsētas apstākļos./ Satiksmes problēmas Rīgā, 
risināšanas ceļi . Seminārs , 1998 gada , 9 oktobri , Rīga.  
- Повышение эффективности КВ антенн летательных 
аппаратов с целью интеграции ведомственной КВ связи ГА в 
сеть связи для чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации. Научный вестник МГТУ ГА  N24. Серия 
Радиофизика и радиотехника. Москва, 2000. стр. 181-182. 
- Анализ влияния амплитудных и фазовых флуктуаций 
принимаемого сигнала на направленные свойства антенной 
системы декаметрового диапазона волн. Научный вестник 
МГТУ ГА  N24. Серия Радиофизика и радиотехника. Москва, 
2000. стр.172-174. 
- Квазиоптимальные измерители в каналах синхронизации 
систем с временным разделением излучений. / Тезисы 
докладов  научно-практической и учебно-методической  
конференции «Наука и технология - шаг в будующее». 
Институт транспорта и связи, 2-3 мая 2002, Рига, Латвия. - 171 
с. 

 11. Piedalīšanās zinātniskās 

   un līdzīgās organizācijās:      

  Latvijas profesoru asociācijas loceklis. 

 12. Starptautiskā sadarbība: Piedalīšanās starptautisko zinātnes konferenču un simpoziju 
darbā 

 13. Darba adrese:  TSI, Lomonosova 1, Rīga, LV-1019 
 15. Mājās adrese:  Salnas 9., dz.9., Rīga, LV-1021 
 16. Mājās tālrunis:  7183460 
 17. Fakss:   
 18. E-mail:   
 Datums                                                                                                                               Paraksts  
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   CURRICULUM  VITAE 
1.Personiskie dati: 
 Vārds, uzvārts: Ronalds Taraškevičs 
 Dzimis:  1942.gada 23.novembrī, Rīgā 
 Tautība:  polis 
 Ģimenes stāvoklis: precējies 
 Adrese:  Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114 
 Tālrunis:  m. 7962572, d. 7089440 
2.Izglītība:   1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācija- 
    mašīnbūves inženieris-ekonomists; 
    1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts; 
    1988.g. docents; 
    1992.g. Dr.oec., docents 
    1999.g. Dr.oec., asociētais profesors 
3.Papildus iemaņas:  krievu un poļu valodās; 
    darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un 
    grāmatvedības datiem, darbā ar datoru 
4.Darba pieredze:  no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts, 
    vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību 
    daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorek- 
    tora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks; 
    no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, 
    vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora 
    vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors 
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare, 
    ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās iz- 
    glītības ekonomikas un finansēšanas problēmas 
6.Galvenās apkopojošas Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēša- 
publikācijas:   nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tau- 
    tas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vis- 
    savienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.; 
    Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru  
    vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojar- 
    ska, 1989.g.; 
    Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sa- 
    dales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.; 
    LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,  
    1991.g.; 
    Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g. 
    Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika. 
    RTU, 1996.g.; 
    Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pa- 
    matojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.; 
    Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un ne- 
    pilna laika studentiem. RTU, 2000.g. 
    Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. RTU, 
    2002.g. 
7.Aizraušanās:  Menedžmenta sociālie aspekti, Vadības socioloģija, 
    Tirgzinība. 
 
2004.g.        Ronalds  Taraškevičs 
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CURRICULUM  VITAE 

Uzvārds, vārds: Alberts Zeļenkovs 

Dzimšanas gads: 1939. g., 30. novembrī. 
Izglītība: augstākā: 

1964. g. – Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts,  
 radiotehniku  fakultāte, kvalifikācija – radio-inženieris.  
(1965. – 1967.) g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, aspirantūra. 
1967. g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, tehn. zinātņu  kandidāts. 
(1978. – 1980.) g. -  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, doktorantūra. 
1992. g. - Ļeņingradas Aviācijas aparātu būves institūts, tehn. zinātņu  doktors. 
 

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 
(gadi): 
 

1967.g. - tehn. zinātņu  kandidāts. 
1972.g. - docents. 
1992.g. - tehn. zinātņu  doktors. 
1993.g. - habilitētais inž. zinātņu doktors. 
1995.g. - professors. 
 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, ieņemamie 
amati, gadi): 

No 2003. g. līdz šim laikam Rīgas tehniskajā universitāte, Elektronikas  un telekomunikāciju 
fakultāte, Transporta elektronikas un telemātikas katedras profesors. 
No 1999.-2003. g. Rīgas tehniskajā universitāte, Transporta tehnoloģijas institūta profesors, 
15B03 prof. gr. vaditajs.                                                                
No 1995. – 1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras profesors. 
No 1980. – 1995. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras docents. 
No 1975. – 1980. g., Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
docents. 
No 1973. – 1975. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
vecākais pasniedzējs. 
No 1967. – 1973. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
asistents. 
 

Valodas: Krievu, latviešu, angļu. 
 

Pamatkursi: Sakaru sistēmu teorija; informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmas; signālu 
ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās; ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss); 
informācijas kompresijas un kodēšanas teorija; optimāla uztveršana un sakaru sistēmu 
traucējumnoturība. 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Signālu ciparu apstrāde telekommunikāciju un radiolokaciju sistēmas. Ciparu spektralu 
analize.  

Publikācijas: 92 zinātniskās publikācijas (t.sk. mācību un metodiskās publikācijas – 15 un izgudrojumi – 
20). 
 

Sabiedriskās aktivitātes: 
 

• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 
• RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” komisijas        

   priekšsēdētājs. 
 

Darba adrese: Rīgas Tehniskās Universitātes, Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte, 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra, Lomonosova iela, 1-V, Rīga, LV-1019, 
Latvija. 
Tālrunis: +(372)7089951, E-mail: alb-zel@latnet.lv, Alberts.Zelenkovs@rtu.lv 
 

Mājās adrese: Dravnieku iela 13, dz.32, Rīga, LV-1024, Latvija. Tālrunis: +(371)7176159, m.t. 
+(371)9170733 

  
Datums 8.05.2004.g. Paraksts 
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Dzīves un darba gājuma apraksts 

 
Personas dati: Juris Ziemelis (personas kods 300941-10400).  

Dzīvo Rīgā, Maskavas ielā 319-115, tel. (darbā 7089205, mājā 255319), e-pasts 
ziemelis@rsf.rtu.lv 
Dzimis: Valmierā 1941.g. 30.septembrī, latvietis, precējies. 

Izglītība: 1996.gadā ir aizstāvēts zinātnisko darbu apkopojums par tēmu  
"Elektromagnētisko viļņu izkliedes uzdevumi" un iegūts inženierzinātņu  
habilitētā doktora grāds (Dr.habil.sc.ing.).  
1969.gadā beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru, aizstāvot  
tehnisko zinātņu kandidāta grādu. Disertācijas tēma: "Augstāko viļņvadu  
viļņu tipu ievērošana viļņvados un rezonātoros ar nehomogēnu aizpildījumu". (1992.g. 
tas tika nostrificēts par Dr.sc.ing.). 

  1960-1965 Rīgas Politehniskais institūts. Iegūta radioinženiera  
kvalifikācija. 
1949-1960 Valmieras 1.vidusskola. 

Darba pieredze: Kopš 1998.g.1.IV. Radioelektronikas profesors, grupas vadītājs. 
  1996.g.VI -1998.g. IV. Profesors, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1994.g.VII -1996.g.Vi. Docents, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1984.g.VII -1994.g.VII. Teorētiskās radiotehnikas katedras docents. 
  1978.g.VII – 1984.g.VII. Docents, Teorētiskās radiotehnikas katedras vad. 
  1971.g.IX – 1978.g.VII. Teorētiskās radiotehnikas katedras docents. 
  1970.g.I – 1971.g.VIII. Tehniskās elektrodinamikas katedras vecākais 

     pasniedzējs. 
Cita nozīmīga pieredze: LZP Informātikas ekspertu padomes loceklis. 
  LZP finansēta granta tēmas “Mākslīgu absorbējošu materiālu aprēķins un  

materiālu elektrodinamisko īpašību pētīšana mikroviļņu diapazonā”  
vadītājs. 
60 zinātnisku un 14 publicētu metodisku darbu autors. 

Īpaši nopelni: 1998.gada Lintera prēmijas laureāts. 
Prasmes: Prot strādāt ar MS Office, programmēt valodā C++ un strādāt ar  

elektronisku shēmu izstrādes programmām. 
 Valodu zināšanu pašnovērtējums 
 

Valoda Sarunu valoda Rakstīt, lasīt 
Latviešu 10 10 
Angļu 2 6 
Krievu 9 9 
Vācu 4 6 

 
Intereses: Zinātniskās intereses galvenokārt ir saistītas ar elektromagnētisko viļņu  

izkliedes problēmām. 
Izteikta vaļasprieka nav. 

 
 

 
2004.g.13.I.                                                            / J.Ziemelis / 
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CURRICULUM  VITAE 

 
Uzvārds, vārds: Ziņkovskis Aleksandrs  
Dzimšanas gads, datums: 1940. g. 22. septembrī 

 
Izglītība: 1965. - 1968.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, (RCAII) 

aspirantūra; 
1960 - 1965.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, 
Radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija – radioinženieris 
 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi (gadi): 

 

Dr.inž. (1992. g.), docents (1972. g.), tehn. zin. kandidāts (1968. g.). 
 
 

Darbs (darba vietu 

nosaukumi, ieņemamie 

amati, gadi): 

RTU, ETF, Transporta elektronikas un telemātikas katedra, docents 
- (2003. – ) 
RTU, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Transportlīdzekļu 
radioelektronikas un telekomunikāciju sistēmu profesora grupa, 
- docents (1999. –2003. ). 

RCAII, Teorētiskās radiotehnikas katedra 
- docents (1972. – 1999.), 
- vec. pasniedzējs (1970. – 1972.) 
- asistents (1968. – 1970.). 
 

Valodas: Krievu, latviešu. 
 

Pamatkursi: Elektrotehnikas teorētiskie pamati, Ķēžu teorija, Signālu teorijas 
pamati, Elektroinženieru matemātikas dotoru realizācija 
 

Zinātnes nozares 

(zinātniskā darba virzieni): 
Elektronisko ierīču automatizētā projektēšana, matemātisko 
lietojumpakotņu pielietošanas pilnveidošana. 
 

Publikācijas: 49 zinātniskas un mācību publikācijas 
 

Darba adrese: RTU, Lomonosova 1, korpuss “V” aud. 107, Rīga, LV-1019, 
tel.: +(371)-7089992 
e-mail:  
fakss:  
 

Mājās adrese: Rēznas, 10b - 41, Rīga, LV-1019, 
tel.: 7257584 
 

  
  

 17.05.2004. 
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Dzīves un darba gājums 
 
Vārds, uzvārds:  Uldis Zītars 
 
Personas kods:  111135-10618 
 
Dzimšanas vieta: Rīga 
 
Darba vieta:  RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Elektrotehnikas un  
    elektronikas katedras docents, Rīga, LV-1048, Meža iela 1/1, tel. 7089502 
 
Dzīves vieta:  Rīga, LV-1004, Bauskas iela 26-1, tel. 7627675 
 
LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 
  Inženierzinātņu doktors, diploms B-D Nr. 000031, Radiotehnikas teorētiskie pamati 
 
Praktiskā darbība: 
  1958-1961 RPI Vispārīgās elektrotehnikas katedras vecākais laborants, 
     asistents 
  1961-1964 Maskavas Enerģētikas institūta aspirants 
  1964-1973 RPI Vispārīgās elektrotehnikas katedras asistents, 
    vecākais pasniedzējs, docents 
  1973-1980 RPI Vispārīgās elektrotehnikas katedras vadītājs 
  1980-1998 RPI (RTU) Vispārīgās elektrotehnikas (Elektrotehnikas un  
    elektronikas) katedras docents 
  no 1998 RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas (Elektrotehnikas)  
   institūta docents 
 
Pedagoģiskā pieredze (lekcijas, kursa, laboratorijas, kvalifikācijas darbi, prakt. nodarb., 
maģistrantu, doktorantu vadība): 
  Lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi mācību disciplīnās: 
   Elektrotehnika un elektronika 
   Elektroniskās ierīces 
  Laboratorijas darbi, praktiskie darbi mācību disciplīnā 
   Elektrība un magnētisms 
 
Zinātniskā darba virziens: 
  Mikroprocesoru sistēmu izmantošana tehnoloģisko procesu vadībai. 
  Elektriskās enerģijas pārveidotāji. 
 
11. Pēdējo 5 gadu galvenās zinātniskās publikācijas, patenti, izgudrojumi: 
  MOSFET tranzistoru izmantošanas īpatnības pārveidotāju shēmās. Rakstu krājumā  
 “Enerģētika un elektrotehnika”, Rīga, RTU, 2001. 
   
  Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Nozare - elektronika. “Apgāds NordenAB”, 2001. 
 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 30 zinātniski, 33 metodiski darbi 
 
Valodu prasme: latviešu, krievu (brīvi), vācu, angļu (ar vārdnīcu) 
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Dzīves un darba gājums 
 

1. Vārds, uzvārds:  Anastasija Žiravecka 
2. Personas kods:  040171 - 11814 
3. Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
4. Dzīves vieta:  Dzelzavas ielā 73 – 30, Rīga, LV-1084 
5. Darba vieta:  RTU 
6. Izglītība:  1995-1999.g. – RTU – Inženiezinātņu doktore, Diploma  

Nr.BD001009 
1996-1998.g. – LU – Fololoģijas zinātņu maģistre, Diploma Nr.003945 
1993-1995.g. – RTU – Inženierzinātņu maģistre, Diploma Nr.000460 
vidusskola 

7. Praktiskā darbība: Angļu valodas pasniedzēja, lektore  RTU Valodu Institūtā, kopš 
1994.g. 
2000.g. Janvāris – Maijs, lektore energoelektronikas profesora grupā 
2000.g. Maijs – pusslodzes docente energoelektronikas profesora grupā 

8. Pedagoģiskā darbība: Angļu valodas praktiskās nodarbības RTU bakalauriem, 
praktiskiem inženieriem, maģistriem un doktorandiem. 

Zinātniskā darba virziens: Angļu valoda profesionālajiem mērķiem (elektrotehnikas un 
enerģētikas programmas studentiem) 

Energoelektronika un elektropiedziņa; 
9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
10. Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: 

1. The Transient Process of Induction Motor Soft-Starting with Square Static Torque.: Baltic 
Electrical Engineering Review, N2, 1996. - p.72-74. 1988-1993.g. – RTU – Inženierzinātņu 
bakalaure, Diploma Nr.0016041978-1988.g. – Rīgas 40. 
2. Evaluation of Thyristor Strategies of Soft-Starting of the Induction Motor. - Riga, Latvian 
Journal of Physycs and Technical Sciences, N1, 1998.  
3. Learning-Centred Approach to ESP Based on the Learner-Centred Course Design. – Materiāli 
straptautiskia zinātniskai konferencei. – 2000.g. (gatavots izdevniecībai). 
4. “Electrical Engineering” – metodiskais līdzeklis, RTU – 2000, 86lpp. 
11. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 16 
12. Valodu prasme:   Krievu, Latviešu, Angļu, Vācu (elementāri). 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU fakultāte 
2000. g. 31. janvārī, pārstrukturizētais variants 
apstiprināts 2002. g. 27. maijā prot. Nr.468 

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

 

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas  
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi  
Studiju apjoms: 82 kredītpunkti  
Iepriekšējā izglītība:  Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē 
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs transporta telemātikā 

Studiju programmas šifrs EMY0  
Uzņemšana no 2002./03.akad.g.  

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  38 KP  
1. Sakaru sistēmu teorija (speckurss)  5 KP 
2. Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija  3 KP 
3. Sistēmu teorija  4 KP 
4. Tīklu operētājsistēmas  3 KP 
5. Tīklu analīze un projektēšana  4 KP 
6. Transporta informācijas sistēmas  4 KP 
7. Objektorientētā programmēšana transporta uzdevumos  3 KP 
8. Statistisko datu datorapstrādes metodes  4 KP 
9. Transporta vadības diskrētie modeļi  3 KP 
10. Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas  3 KP 
11. Šūnu mobilo sakaru sistēmu projektēšana   2 KP 
    
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  20 KP  
1. Specializējošie priekšmeti  16 KP  
 Transporta radioelektroniskās sistēmas  
1.1. Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas  4 KP 
1.2. Transporta elektroniskās vadības sistēmas  2 KP 
1.3. Intelektuālās transporta sistēmas  4 KP 
1.4. Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana  3 KP 
1.5. Loģistika un transporta sistēmas 3 KP 
1.6. Datortehnoloģijas pētniecībā  3 KP 
1.7. Komunikācija transporta intelektuālajās sistēmās  4 KP 
    
 Transporta telekomunikācijas   
1.1. Signālu ciparu apstrāde transporta telekomunikāciju sistēmās  4 KP 
1.2. Ciparu sakaru sistēmu teorija  4 KP 
1.3. Transporta mobilās sakaru sistēmas  4 KP 
1.4. Satelītu sakari un radioreleju līnijas  2 KP 
1.5. Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās  2 KP 
1.6. Kanālu un pakešu komutācijas sistēmas (speckurss)  3 KP 
1.7. Optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība  2 KP 
1.8. Integrētie servisa cipartīkli (ISDN)  3 KP 
1.9. Loģistika un transporta sistēmas  3 KP 
    
 Transporta datorsistēmas un tīkli   
1.1. Datorsistēmu teorija  2 KP 
1.2. Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība 3 KP 
1.3. Tīklu datu bāzes un bankas 3 KP 
1.4. Kriptogrāfija un datu aizsardzība (speckurss) 2 KP 
1.5. Transporta procesu optimizācijas metodes (speckurss) 4 KP 



1.6. Loģistika un transporta sistēmas 3 KP 

1.7. 
Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas matemātiskās 
metodes 

3 KP 

   
 Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas  
1.1. Tehniskā elektrodinamika 4 KP 
1.2. Transporta sakaru līnijas 3 KP 
1.3. Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmas 4 KP 
1.4. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas 3 KP 
1.5. Dzelzceļa sakaru sistēmas (specializācija) 5 KP 
1.6. Transporta augstfrekvences ciparu pārraides sistēmas 4 KP 
1.7. Menedžments dzelzceļa transportā 2 KP 
1.8. Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība 3 KP 
   
 Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas  
1.1. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas 4 KP 
1.2. Eksperimenta un diagnostikas automatizācija 4 KP 

1.3. 
Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru 
sistēmas 

4 KP 

1.4. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana 4 KP 
1.5. Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas dzelzceļa transportā 2 KP 
1.6. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana 2 KP 
1.7. Transporta sistēmu optimālā vadība 4 KP 
1.8. Java programmēšana transporta tīkliem 2 KP 
1.9. Tīmekļa vietnes projektēšana 2 KP 
   
2. Humanitāri sociālie priekšmeti 4 KP  
2.1. Biznesa socioloģija  2 KP 
2.2. Sociālā psiholoģija  2 KP 
2.3. Industriālās attiecības  2 KP 
2.4. Ētika  2 KP 
2.5. Prezentācijas prasme  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filozofija  2 KP 
    
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI    4KP  
E. GALA PĀRBAUDĪJUMI  20 KP  
1. Maģistra darbs  20 KP 
 Kopā: 82 KP  
 
 
 
 
Programma akceptēta Transporta un mašīnzinību fakultātes domes 2002. g. 9. maija sēdē, prot. Nr. 139 
 

Priekšsēdētājs                                                   profesors G.Liberts   
 
 
Programma izvērtēta Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu nozares studiju programmu 
komisijas sēdē 2002.g. 15.aprīlī, prot. Nr.3. 
 

Priekšsēdētājs profesors A.Zeļenkovs
 



TRANSPORTA DATORVADĪBAS, INFORMĀCIJAS UN ELEKTRONISKĀS 
SISTĒMAS  

MAĢISTRU AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA 
Apraksts 

1. Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība 
Studiju uzsākšanai nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds elektrozinātnē. 

2. Programmas īstenošanas nosacījumi 
2.1.  Programmas mērķis  
Sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus transporta  datorvadības, informācijas un 

elektronisko sistēmu projektēšanas un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai. 
2.2.  Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti 
Studiju programmai ir sekojoši specializācijas virzieni: 
� transporta radioelektroniskās sistēmas; 
� transporta telekomunikācijas; 
� transporta datorsistēmas un tīkli; 
� dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas; 
� dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas. 
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgajās 

literatūras studijās apgūt programmas fundamentālo zinātņu pamatus,  viena no specializācijas 
virziena teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos priekšmetus. 

Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un zinātniski pētnieciskā kvalifikācija: 
• transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu  projektēšanā un izstrādāšanā;  
• zinātniski pētniecisku darba veikšanai transporta  datorvadības, informācijas un elektronisko 

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

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

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

2.3.  Piedāvājamās izglītības saturs 
Studiju programma paredz pirmā gada studiju plānu, kura laikā tiek apgūti transporta  

datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu nozares teorētisko pamatu priekšmeti: 
� Sakaru sistēmu teorija (speckurss), 
� Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija, 
� Sistēmu teorija, 
� Tīklu operētājsistēmas, 
� Tīklu analīze un projektēšana, 
� Transporta informācijas sistēmas, 
� Objektorientētā programmēšana transporta uzdevumos, 
� Statistisko datu datorapstrādes metodes, 
� Transporta vadības diskrētie modeļi, 
� Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas, 
� Šūnu mobilo sakaru sistēmu projektēšana, 
kā arī humanitāri sociālie studiju priekšmeti. 

Otrajā studiju gadā paredzēti obligātās izvēles studiju  priekšmeti vienā no specializācijas 
nozarēm, brīvās izvēles studiju priekšmeti un maģistra darbs. 

 



2.4.  Programmas daļu apjomi, to laika sadalījums  
A. Obligātie studiju priekšmeti……………………………..38 KP 
B. Obligātās izvēles priekšmeti…..………………………..  20 KP 
C. Brīvās izvēles priekšmeti ………….................................  4 KP 
E. Gala pārbaudījumi (maģistra darbs)................................. 20 KP 
   KOPĀ:         82 KP 

2.5.  Gala pārbaudījumu sarakstā iekļautie priekšmeti  
Gala pārbaudījumu sarakstā iekļauti nozares galvenie teorētiskie studiju priekšmeti un  

priekšmeti, kas raksturo specializācijas virzienu. 
Maģistra darbs ir zinātniski pētniecisks darbs transporta datorvadības, informācijas un 

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

Paredzēta maģistra darba publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir katedras 
(profesoru grupas) vadītājs, maģistra darba vadītājs un katedras (profesoru grupas) vadītāja nozīmēts 
recenzents. 

3. Akadēmiskais personāls 
Alberts Zeļenkovs Dr. habil sc. ing. Transportlīdzekļu radioelektronikas un 

telekomunikāciju sistēmu profesora grupas profesors, profesora grupas  
vadītājs, 

Ernests Pētersons Dr. habil. sc. ing. Transporta reāllaika sistēmas profesora grupas 
profesors, profesora grupas vadītājs, 

Aleksandrs Andronovs Dr. habil. sc. ing. Transporta vadības datorsistēmu matemātiskā 
nodrošinājuma profesora grupas profesors, profesora grupas  vadītājs, 

Ludmila Sergejeva Dr. sc. ing., Transporta iekārtu automatizācijas un datorvadības 
sistēmu profesora grupas profesore, profesora grupas  vadītāja,  

Valentins Popovs Dr. habil. fiz. Transporta sakaru un informācijas sistēmu profesora 
grupas profesors, profesora grupas  vadītājs, 

Ansis Klūga Dr. sc. ing. Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 
sistēmu profesora grupas asociētais profesors. 

4. Struktūrvienības, kas nodrošina gala pārbaudījumu sarakstā iekļauto priekšmetu 
pasniegšanu 

RTU Transportmašīnu tehnoloģiju  institūts ar tā sastāvā ietilpstošām profesora grupām: 
Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikācijas sistēmas, Transporta reāllaika sistēmas, 
Transporta vadības datorsistēmu matemātiskais nodrošinājums.  

Dzelzceļa transporta institūts ar tā sastāvā ietilpstošām profesora grupām: Transporta iekārtu 
automātizācijas un datorvadības sistēmu profesora grupa, Transporta sakaru un informācijas sistēmu 
profesora grupa; 

5. Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un kvalifikācija 
Novērtējums izdarīts tikai par tiem  pirmā un otrā kursa mācību priekšmetiem, kuru pasniegšanā 

ir iesaistītas Transporta un mašīnzinību fakultātes struktūrvienības (kopumā šie priekšmeti dod 78 
KP).    
Vajadzīgi: 4 inženieri (augstākā izgl,) un 2 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). 

Piezīme: laborantu skaits vērtēts gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 100.  
 
 
 
 
 



6. Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze 
6.1. Esošā materiālā bāze 
Ar datortehniku saistītos priekšmetus un visus  obligātos un izvēles mācību priekšmetus var 

nodrošināt esošās Transportmašīnu tehnoloģiju  institūta un Dzelzceļa transporta institūta datorklases 
un laboratorijas. Vienlaicīgi strādājošo studentu darba vietu skaits visās minētajās datorklasēs 
kopumā sasniedz 90.  

 6.2. Vispārējs vērtējums 
Fakultātes laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot maģistrus transporta datorvadības, 

informācijas un elektronisko sistēmu nozarē.  
7. Izmaksu novērtējums uz vienu studentu 
Saskaņā ar RTU pieņemto vērtējumu nozares “Transporta datorvadības, informācijas un 

elektroniskās sistēmas” studiju programmas izmaksas uz vienu stundu ir 1,78 reizes lielākas nekā 
vidējās. Tātad izmaksu aptuvenais vērtējums ir : 650*1,78=1160 Ls. 

 
 
 
 
 
Transporta datorvadības, informācijas un 
elektronisko sistēmu  nozares programmu 
 komisijas priekšsēdētājs:                                                                         Prof. A.Zeļenkovs 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT504  

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SAKARU SISTĒMU TEORIJA (SPECKURSS) 

(angļu valodā: Communication Systems Theory (special course)) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistru programmas obligātais priekšmets [GO] 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 5 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 5.0 4.0 0.5 0.5 Kursa 

darbs 
Eksāmens 

5.  Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās  
sistēmas; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu maģistrs transporta telemātikā. 

6. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: katedra 13010: Transporta elektronikas un telemātikas 

katedra. 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast sakaru sistēmu uzbūves principus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam disciplīnas apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

a. gadījumprocesi, korelācijas funkcija; 
b. diskrētās informācijas pārraides pamati; 
c. signālu un sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana; 
d. signālu apstrādes optimizācija diskrētos kanālos ar aditīviem traucējumiem un 

lineāriem kropļojumiem; 
e. daudzkanālu diskrētās datu pārraides;   
f. daudzlietotāju radiosakari.  

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valoda: Gadījumprocesi. Korelācijas funkcija. Ergodiski procesi. Jaudas spektrālais 
blīvums. Gausa process. Diskrētās informācijas pārraides pamati; modemi; pārraides 
protokoli. Signālu un sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana. Signālu telpas analīze. 
Diskrēto signālu pārraide pa kanāliem ar lineāriem kropļojumiem. Signālu apstrādes 
optimizācija diskrētos kanālos ar aditīviem traucējumiem un lineāriem kropļojumiem. Viterbi 
detektora algoritms. Lineārā adaptīvā izlīdzināšana (ekvalizācija). Vismazāku kvadrātu 
metode. Vinera-Hopfa vienādojums. Gradienta metode ekvalizācijā. Daudzkanālu diskrētās 
datu pārraides.  Daudzlietotāju radiosakari.  
Angļu valoda: Random processes. Correlation function. Ergodic processes. Power spectral 
density. Gauss process. The principles of transmitting of discrete messages; modems; 
protocols of transmitting. Representation of band pass signals and systems. Signal- space 
analysis. Transmitting of discrete signals on channels with linear distortions. Optimization of 
signals processing in discrete channels with additional noise and linear distortions. Viterbi-
detector algorithm.  Linear adaptive equalization. Mean-square method. Vinera-Hopfa 
equation. Gradient method of equalization. Multi channels transmitting of data.  Multi user 
radio communication. 
    11. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Gadījumprocesi. Korelācijas funkcija. Ergodiski procesi. 
2.  Jaudas spektrālais blīvums. Gausa process. 
3.  Diskrētās informācijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli. 



4.  Signālu un sistēmu ar ierobežotu frekvenču joslu attēlošana. Signālu telpas 
analīze. 

5.  Viterbi detektora algoritms. 
6.  Lineārā adaptīvā izlīdzināšana (ekvalizācija). Vismazāko kvadrātu metode. 

Vinera-Hopfa vienādojums.  
7.  Gradienta metode ekvalizācijas. 
8.  Daudzkanaliem diskrētās datu pārraides.   
9.  Multi user radio communication. 

12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver datu apstrādi ar stacionāriem 
diskrētiem un  nestacionāriem diskrētiem kanāliem. 

13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu iedarbība uz 
lineāriem kanāliem, lineārā izlīdzināšana ar MATLAB-modelēšanas palīdzību. 

14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija un varbūtības 

teorija 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikāciju 

sistēmu katedras datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra: 
Pamatliteratūra 

1. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995. 
2. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: Prentice 

Hall PTR, 2001. 
3. John G. Pproakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch. Contemporary communication systems using 

MATHLAB and Simulink. 2nd edition. -Canada: Thomson-Brooks/Cole, 2004.  
4. A. Zeļenkovs, E.Lazarevs, A.Skalskis. Bināro informācijas pārraides sistēmu traucējumnoturība. 

-Rīga: RTU, 2002. 
5. E.Beķeris. Optimālā filtracija. Lekciju konspekts. –Rīga: RTU Izdevniecība, 2002.   

Papildliteratūra  
7. Прокис Дж. Цифровая связь./Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 2000 
8. Бернард Скляр. Цифровая связь.Теоретические основы и практическое применение. –М.: 

Вильямс, 2003. 
9. Н.В.Захарченко, П.Я.Нудельман, В.Г.Кононович. Основы передачи дискретных 

сообщений. Уч. пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1990. 
10.  Феер К. Беспроводная связь. Методы модуляции и расширение спектра. /Пер. с англ. под 

ред. Д.Д.Кловского. -М.: Радио и связь, 2000. 
11. В.И.Тихонов, Ю.Н.Бакаев. Статистическая теория радиотехнических устройств. Учебник 

для вузов. –М.: ВВИА, 1978. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes  nodarbībām 16 stundas un 64 stundas. 

Nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
-     bināro informācijas pārraides sistēmu traucējumnoturība; 
- minimālās kvadrāta metodes pielietošana. Vinera-Hopfa vienādojums.. 

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācības programmas, kā arī 
reālas sistēmas.  

2. Viterbi detektora algoritms ir tēma kursa darbam. 



3. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkā 
(Lomonosova iela 1, V-101)  var saņemt [3,4,5,8,9,11], kas aptver apmēram 60% teorētiskā 
materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos 
norādījumus studiju darba izpildei [4,5] un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī 
viens-divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [1,2,3,10]. 

4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu (skat. pielikumā). 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT407  

(klātienes un neklātienes studijas) 
 

2. Studiju priekšmeta nosaukums: INFORMĀCIJAS KOMPRESIJAS un KODĒŠANAS 
TEORIJA (angļu valodā: Information Compression and Encoding Theory) 

2.   Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
5. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
6. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2.5 0.0 0.5 Ir paredzēts Eksāmens 

7. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sitēmas, Transporta elektronika un telemātika – REGT0 
6. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra  
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast informācijas kompresijas un kodēšanas 

uzbūves principus 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: studentam diciplīnas apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

- bezzudumu un attēlu kompresija  
- LZW-kods un dinamisks Haffmana kods 
- kompresijas standarti 
- konvolūcijas kodi un Viterbi dekodēšanas algoritms  
- BČH blokveida kodi 
- Rida-Solomona polinomiālais kods 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valoda: Informacijas kompresijas teorijas pamati. Bezzudumu kompresija. LZW-
kods un dinamisks Haffmana kods. Attēlu kompresija. Attēlu un video kompresijas standarti: 
JPEG un MPEG standarti. Galua lauka pamati. Cikliskie koriģējošais kodi. Kodētāji un 
dekodētāji uz nobīdes reģistru pamata. BČH blokveida kodi. Berlekempa-Messi dekodēšanas 
algoritms. Rīda-Solomona polinomiālais kods. CD ierakstu kodēšana. Konvolūcijas kodi. 
Viterbi dekodēšana algoritm.    
Angļu valoda: Theoretical foundations of information compression. Lossless compression. 
LZW code and dinamic Haffmena code. Image compression. Image and video compression 
standards: JPEG and MPEG standarts. Galoes file foundations. Cyclic codes. Coders and 
decoders on the basis of displacement registers. BCH block codes. Berlecamp-Messey 
decoding algorithm. Reed-Solomon polynomial code Encoding procedures for CD. 
Convolutional codes. Viterbi agorithm decoding. 

    11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Bezzudumu kompresija. LZW-kods un dinamisks Haffmana kods 

2. Attēlu un video kompresijas standarti: JPEG un MPEG 
standarti. 

3. Konvolūcijas kodi. Viterbi algoritms, dekodēšana.  

4. Galua lauka pamati. Cikliskie koriģējošie kodi 

5. BČH blokveida kodi 

6. Berlekempa-Messi dekodēšanas algoritms. 

7. Rīda-Solomona polinomiālais kods. CD ierakstu kodēšana. 



19. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver datu apstrādi ar diskrētiem 
kanāliem. 

20. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu dekodēšana  
21. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
22. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija un varbūtības 

teorija 
23. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
24. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
25. Literatūra: 
Pamatliteratūra 

1. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 
2. John G. Pproakis, Masoud Salehi. Contemporary communication systems using MATHLAB. 

Canada: Brooks/Cole, 2000 
3. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: Prentice 

Hall PTR, 2001 
4. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации. Уч. для вузов. –М.: Высшая школа, 1989 
5. Simon Haykin. Communication system. 4-th Edition. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 

Papildliteratūra 
6. Р.Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. –М.: Мир, 1986 
7. Дж.Кларк. Дж.Кейн. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. –

М.: Радио и связь, 1987  
8. У.Питерсон, Э.Уэлдон. Коды исправляющие ошибки. –М.: Мир, 1976  
9. Прокис Дж. Цифровая связь./Пер. с англ. под ред. Д.Д.Кловского.-М.: Радио и связь, 2000 
10. Бернард Скляр. Цифровая связь.Теоретические основы и практическое применение. –М.: 

Вильямс, 2003 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 32 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Grupas un cikliskas koriģējošais Heminga kodi 
- Viterbi dekodēšana algoritm. 
Neklātienes nodarbībās tiek izpildīti kontroldarbi : 
- Grupas un cikliskas koriģējošais Heminga kodi, 
- Viterbi dekodēšana algoritms; 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB apmācības programmas, kā arī reālas 
sistēmas. 
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkas AF var 
saņemt [1,3,4,6,7,8,10], kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā 
daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un individuālu 
darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens/divi eksemplāri galveno mācību grāmatu [1,2,3,5,7]. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT507  

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SISTĒMU TEORIJA       

     (angļu valodā: Systems Theory) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 3  1 Ir paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus sistēmu 

funkcionēšanas prognozēšanā, prasībām atbilstošo sistēmu sintezē, sistēmu dinamisko parametru 
un kļūdu skaitliskajā analīzē. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt transporta lineāro dinamisko sistēmu matemātiskās 
analīzes metodes, komplekso sistēmu uzbūves principus un mērījumu apstrādes algoritmus . 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Sistēmu klasifikācija, to analīzes matemātiskās metodes. Nepārtrauktās un 
diskrētās sistēmas. Dinamiskās sistēmas. Vadāmība un novērojamība. Lineārās un nelineāras  
sistēmas. Vinera filtrs. Minimālā kvadrāta algoritms. Kalmana nepārtrauktā un diskrētā filtrācija. 
Paplašinātais Kalmana filtrs.  
Angļu valodā: Classification of systems, mathematical methods of their analysis. Continuous 
and discrete systems. Dynamic systems. Controllability and observability. Linear and non-linear  
systems. Wiener filter. Least – Squares algorithm. Continuous and discrete Kalman filter. 
Extended Kalman filter. 

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

1. Sistēmu teorijas priekšmets un uzdevumi. 
2. Transporta sekojošo sistēmu uzbūves īpatnības. 
3. Sistēmu klasifikācija un to analīzes metodes. 
4. Ieejas gadījumprocesu matemātiskais apraksts. 
5. Dinamisko sistēmu matemātiskie modeļi. 
6. Stāvokļa telpas metode. Stāvokļa un novērojuma vienādojumi. 
7. Vadāmība un novērojamība. 
8. Lineāro dinamisko sistēmu stacionārās analīzes metodes. Nelineāru 

sistēmu analīzes īpatnības. 
9. Sistēmas fluktuācijas un dināmiskās kļūdas un to aprēķināšana. 
10. Nikolsa metode. 
11. Sekojošu sistēmu parametru optimizācija. 
12. Diskrēto sistēmu analīzes īpatnības. Minimālā kvadrāta metode. 
13. Kompleksā informācijas apstrāde. Vinera filtrs. Kompensācijas shēma. 
14. Kalmana filtrs. Diskrētā Kalmana filtra vienādojumi 
15. Kalmana filtra pielietošanas īpatnības 
16. Kalmana filtra pielietošanas vienkārši piemēri. 



17. Autonomo un radiotehnisko sistēmu informācijas kompleksā apstrāde. 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver informācijas apstrādi ar stacionāriem 

analogiem filtriem (kompensācijas shēma vai filtrācijas shēma) un Kalmana filtru. 
13.  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas amplitūdas, laika un satelītu 

sistēmu sekojošie mērītāji, trokšņu signālu iedarbība uz lineārām dinamiskām sistēmām, 
kompleksās sistēmas ar stacionāriem dinamiskiem filtriem, Kalmana filtra pielietojums dažādās 
kompleksās sistēmās. 

14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas, Regulēšanas 

teorijas pamati. 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Radionavigācijas 

pamatu laboratorija un datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  
1. R. Brown, P. Hwang. Introduction to Random Signals and Applied Kalman filtering. John Wiley 

& Sons, NY, 1997. 
2. Maybeck, Peter S. Stochastic models, estimation and control. NY, Vol.1, 1979; Vol.2, 1982, 

Vol.3, 1982. 
3. Rugh, Wilson J. Linear system theory. Prentice-Hall, 1996. 
4. Зарубин П., Трояновский А., Цилькер Б. Автоматизированные навигационные комплексы 

воздушных судов. Р., 1987. 
5. Р.Калман. Очерки по математической теории систем. М., 1986. 
6. A.Klūga. Metodiskie norādījumi studiju darbam mācību priekšmetā Sistēmu teorija. RTU, R., 

2003, 7 
Papildliteratūra  

7. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных 
уравнений. М.: Наука, 1986.- 288 с. 

8. Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление. М.: Мир, 
1989.- 486 с. 

9. Обработка информации в навигционных комплексах. Под. ред. О.Бабича- М.: 
Машиностроение, 1991. 

10. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации- М.: Транспорт, 1992. 
11. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней  
      навигации.- М.: Транспорт, 1990. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
5. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- dinamiskā laika intervāla mērītāja pētīšana; 
-    gadījumprocesi lineārās dinamiskās sistēmās; 
-   minimālās kvadrāta metodes pielietošana; 
- Vīnera filtrācija; 
- Kalmana filtra pielietošana dažādos filtrācijas procesos. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī reālas dinamiskās 
sistēmas.. 



 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [4,10,11], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei [6] un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [1]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta           Tīklu operētājsistēmas 
nosaukums:                     (Computer network operation systems)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL550 
Autors:             Viktors Boicovs, docents 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telemātika. 
Studiju programma šifrs:  EMY0, EGT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 maģistra, profesionālā  maģistra  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par tīklu operētājsistēmu uzbūves 
                                            principiem; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par operētājsistēmu vadības 
                                            procesiem; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar atšķirīgu operētājsistēmu  
                                            savietojamības problēmām. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                              -     Tīklu operētājsistēmu uzbūves struktūras un arhitektūras 
                                                īpatnības; 

-     Datoru tīklu operētājsistēmu resursu sadalīšanas vadības 
       īpatnības; 
-     Datoru tīklu operētājsistēmu ekspluatācijas, drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     Uzstādīt datoru tīklu operētājsistēmas un pārbaudes testi; 
-  Modelēt tīklu operētājsistēmu komponentes atbilstoši 
        lietotāju konkrētajām programmā; 
-  Vadīt datoru tīklu operētājsistēmu procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1.      Fred Halsall .Data communication Computer Network and  open system. –  Adison 

Wesley Publisching Company. New York.  1998, 620 pp. 
2.      Bill Boll, D. Pits. Operation systems Red Hat Linux. – DiaSoft. Publishing. 1999. 640 pp.  
3.      V Boicovs. Datoru tīkli vidējo un zemāko līmeņa protokolu apgūšanai. Rīgas Tehniskā 

universitāte. 2001. 36 lpp. 
4.      V. Boicovs. Productivity estination operating system. Computer modeling and new 

technologi Vol. 6.  Riga TSI  2002., 62 – 68 p. 
 
  
 
 



Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  Tīklu operētājsistēmu uzbūves pamatprincipi 
2.  UNIX operētājsistēmas apskats 
3.  UNIX un LINUX operētājsistēmu īpašības 
4.  Tīklu operētājsistēmu trūkumi 
5.  FreeBSD operētājsistēmas 
6.  Tiklu operētājsistēmu procesi un komandas 
7.  Tiklu operētājsistēmu programmēšana 
8.  Parasta scenārija uzrakstīšana 
9.  Interpretators SHELL 
10.  Komandu izpildīšana interaktīvā režīmā vai no scenārija 
11.  Interpretators BASH 
12.  Interpretators TCSH 
13.  UNIX palīgsistēmas 
14.  SHELL mainīgie 
15.  Ziņojuma par kļūdām izveidošana  
16.  Procesa noslēgšanas kods 
17.  Pārtraukšanas signālu apstrāde 
18.  Tīklu operētājsistēma NFS 
19.  PERL valoda programmēšanai 
20.  PYTHON valoda programmēšanai 
21.  TCL valoda programmēšanai 

 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Tīklu operētājsistēmu instalēšana 
2.  Tīklu operētājsistēmu parametru mērīšana 
3.  Tīklu operētājsistēmu procesu vadība 
4.  Tīklu operētājsistēmu serveri 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [3]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

       



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL512  

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Kriptogrāfija un datu aizsardzība  (angļu valodā:  

Cryptography and Data Security ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 2 1  2 nav paredzēts  ieskaite 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus datu aizsardzības 

analīzē. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt galvenos datu aizsardzības algoritmus un protokolus . 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā:   Datu aizsardzības uzdevumi un to risināšanas ceļi. Šifrēšanas algoritmi uz 

substitūcijas un permutācijas bāzes. Standarts DES un tā stabilitāte. Virtuālie privātie tīkli. 
Protokoli IPSec, L2F/L2TP.Autentificēšana un autorizēšana. Autentificēšana ar vienreizēju 
paroli. Autentificēšana ar sertifikātiem. Sertificēšanas centri. Publiskās atslēgas. Informācijas 
autentificēšana. Elektroniskais paraksts. Algoritms RSA. Ugunsmūri un maršrutētāji  

Angļu valodā:   Data protection task and ways of solution. Encryption algorithms based on 
substitution and permutation. Data encryption standard DES and its strength Virtual private 
networks (VPN). Tunneling. Protocol IPSec, L2F/L2TP. Authentication of user Passwords. 
Public – key encryption and digital signatures. RSA Public – key encryption algorithm. 
Firewalls and routing problem. 

. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.    Datu aizsardzības uzdevumi un to risināšanas ceļi 
2.    Šifrēšanas algoritmi uz substitūcijas un permutācijas bāzes. 
3.    Standarts DES un tā stabilitāte 
4.   Virtuālie privātie tīkli. Protokoli IPSec, L2F/L2TP 
5.  Autentificēšana un autorizēšana.   
6.   Autentificēšana ar vienreizēju paroli. Autentificēšana ar sertifikātiem   
7.   Sertificēšanas centri. Publiskās atslēgas. 
8.    Elektroniskais paraksts. Algoritms RSA. 
9.    Ugunsmūri un maršrutētāji 
 
12.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1.  Standarts DES 4 
2.  Protokoli IPSec, L2F/L2TP 4 
3.  Elektroniskais paraksts 4 



4.  Ugunsmūri un maršrutētāji 4 
 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Datoru tīkli. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  

1. RFD 2401 – Security Architecture for the Internet Protocol – 1998. 
2. Olifer V.,Olifer N. IP tīklu jaunās tehnoloģijas un iekārtas. Sant Peterburga. –2000.(kr,val.) 
3. Stalling W. Data and Computer Communications. Prentice Hall.1997. 

 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 24 stundas un  8 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo eksemplāru skaits RTU bibliotēkā ir 
ierobežots.  Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL523  

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Sakaru sistēmu modeļi  (angļu valodā: Communications  

system models ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 1  2 nav paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus sakaru sistēmu 

modeļu veidošanā, sistēmu dinamisko parametru un kļūdu skaitliskajā analīzē. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt sakaru sistēmu analīzes metodes, caurlaidspējas 

novērtēšanas principus un mērījumu apstrādes algoritmus . 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā:  Analītiskie, skaitliskie un imitācijas modeļi telekomunikācijā. Teletrafiks. 
Trafika servisa kvalitāte (QoS). Rindošanas sistēmas kā trafika pieprasījumu apstrādes modeļi. 
Sevlīdzīgs trafiks. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana. Datu kanāla kļūdu modelis. 
Vairākpunktu līnijas modelis. Multipleksā kanāla modelis. Komutatora modelis. Komunikācijas 
tīkla modelis. Tīkla kanālu optimālo caurlaidspēju novērtēšana.  Buferatmiņas modeļi. 
Telekomunikācijas ierīču pārejas procesu difūzijas modelis.  

Angļu valodā:  Analytical, numerical and simulation models in telecommunication. Stochastic 
processes. Poisson processes. Diffusion (Wiener-Levy) processes. Traffic. . Traffic Quality of 
Service. Queuing Systems as traffic arrival processing model. Self-similar traffic. GPSS model of  
Self-similar traffic. Models of errors in data communication lines. Multipoint line model. 
Multiplexer channel modeling. Model of switches. Network model. Network lines and switches 
throughput optimization model. Buffer memory models. Transient processes modeling by 
diffusion approximation. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Analītiskie, skaitliskie un imitācijas modeļi telekomunikācijā 
2.   Teletrafiks, trafika servisa kvalitāte (QoS). 
3.   Rindošanas sistēmas kā trafika pieprasījumu apstrādes modeļi 
4.  Sevlīdzīgs trafiks. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana. 
5.   Datu kanāla kļūdu modelis. 
6.   Vairākpunktu līnijas modelis.  
7.  Multipleksā kanāla modelis. 
8.   Komutatora modelis, komunikācijas tīkla modelis. 
9.   Tīkla kanālu optimālo caurlaidspēju novērtēšana. 
10.   Telekomunikācijas ierīču pārejas procesu difūzijas modelis. 
 
 
 



12.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Sevlīdzīga trafika GPSS modelēšana 4 
2. Rindošanas sistēmu GPSS modelēšana 8 
3. Multipleksā kanāla modelis. 4 
4. Komutatora modelis. 4 
5. Komunikācijas tīkla modelis. 6 
6. Buferatmiņas modeļi 4 
7. Ierīču pārejas procesu difūzijas modelis.  2 
 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: elektromagnētiskā lauka teoriju, sakaru līnijas un 

antenas. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  

1.A.Tannenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
2.W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
3.B.Sklar. Digital Communications. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 2003. 
4.B. Havercort. Performance of computer communication systems. A Model-Based Approach. 

John Wiley &Sons.1998. 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students to ierobežotā daudzumā 
var saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



RTU programmas „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas „ 
Priekšmeta  „OBJEKTORIENTĒTĀ   PROGRAMMĒŠANA TRANSPORTA UZDEVUMOS” EDE506. 

SATURS 
Priekšmeta parametri:  ierobežotās izvēles priekšmets; 

3KR; L-1.00; Lab.-2; E. 
Objektorientētās programmēšanas pamati. Jēdziens  par objektiem un klasēm. Darbs ar objektiem. 
Klases un rādītāji. Konstruktori un destruktori. Parametru noteikšana konstruktoriem. Pārslogošanas 
operators. PHP, JAVA izmantošana vadībā, lietotāju interfeisu programmēšana transporta 
uzdevumiem. 
 
Object oriented programming basis. Class  and  object definition. Working with objects. Classes and 
pointers. Working with classes. Constructors and destructors. Constructors taking parameters. Reset 
operator. PHP,JAVA  using in control, designing user interfaces for transportation problems. 

Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Objektu orientētā programmēšanas pamati. 
2.  Jēdziens par objektiem un klasēm. 
3.  Darbs ar objektiem. 
4.  Klases un rādītāji. 
5.  Darbs ar klasēm. 
6.  Konstruktori. 
7.  Destruktori. 
8.  Parametru noteikšana konstruktoriem. 
9.  Pārslogošanas operators. 
10.  Inicializācijas nozīme. 
11.  PHP, JAVA izmantošana  vadība. 
12.  Lietotāja interfeisa izveidošana  transporta uzdevumos. 

 
Literatūras nodrošinājums 

 
1.Thomson L., Welling L. PHP and MySQL Web Development. SAMS.2000 
2.Brown M.  Perl. McGraw-Hill.Osborne,1999 
3.Siler Brian and Spotts Jeff. Using C++. Que  Corporation, 1998 
 

Laboratorijas un praktisko darbu saturs 
 

1 Darbs ar klasēm 
2 Konstruktori. 
3 Destruktori. 
4 Parametru noteikšana konstruktoriem. 
5 Pārslogošanas operators. 
6 Inicializācijas nozīme. 
7 PHP, JAVA izmantošana  vadība. 
8 Lietotāja interfeisa izveidošana  transporta uzdevumos. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un 36 stundas. 

Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi. 



Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī reālas dinamiskās 
sistēmas.. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs                                                                   A.Ļevčenkovs 
 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN368.0 
STATISTISKO DATU DATORAPSTRĀDES METODES 
COMPUTER METHODS OF DATA STATISTICAL PROCESSING  
 

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskas nodrošinājums” 

Studiju programma: EMY0 “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss: Obligātais studiju priekšmets 

Studiju līmenis: Maģistru studiju  
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt statistisko datu datorapstrādes metožu  pamatjēdzeņus un metodes; iegūt 
praktiskās iemaņas atbilstošo uzdevumu risināšanās. 
 
Priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar priekšmeta pamatkoncepcijām, iemācīt     izstrādāt 
un realizēt reālo sistēmu modeļus, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes. 
 

Priekšmeta satura anotācija: 

 
Eksperimentālo datu pārstāvēšanas veidi. Datu pirmapstrādāšanas metodes. Atkarības ispētišana. 
Regresējas teorijas galvenie jēdzieni. Minimālo kvadrātu metode. Parametru rekurrentās  
novērtēšanas algoritms. Atkarība laikā. Trendo-analīzes  kritēriji. Lineārā un nelineārā filtrācija. 
Kalmana filtrs. Datu klasificēšana ar mācīšanu un bez mācīšanas. Datu hierarhijas klasifikācijas 
algoritmi. Datoru pakotnes (STADIA, MathLab, STATGRAPH utt.). 
 
The ways of representation of experimental data. The methods of primary data processing: the 
finding empirical characteristics and distribution functions; grouping of data; the check of 
hypothesizes about uniformity, independence and kind of distribution law. Robustness of tests of 
hypothesizes. The main conspectus of regression theory. The computing aspects of method least 
squares. Analysis of variance. The Sheffe’s method of multiple comprehensive of date. Time series. 
The check of independence and stationarity of series. Spectral analysis of time series. Linear and 
nonlinear filtration. The smoothing. The classification of data. Criteria of similarity of objects. The 
methods of cluster analysis. The view of packs of statistical analysis of data  (STADIA, MathLab, 
STATGRAPH etc.).  

Priekšmeta struktūra: 

 

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

0 
 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

Ir paredzēts  
Eksāmens 

 



Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 

 

Priekšmeta saturs: 

Nr. Tēmu nosaukumi 
1 Eksperimentālo datu pārstāvēšanas veidi.  

2 Datu pirmapstrādāšanas metodes. 

3 Atkarības izpētīšana. 

4 Regresējas teorijas galvenie jēdzieni. 

5 Minimālo kvadrātu metode. 

6 Parametru rekurrentās  novērtēšanas algoritms. 

7 Atkarība laikā.    Trenda analīze. 

8 Lineārā un nelineārā filtrācija. 

9 Kalmana filtrs. 

10 Datu klasificēšana ar mācīšanu un bez mācīšanas. 

11 Datu hierarhijas klasifikācijas algoritmi. 

12 Datoru pakotnes (STADIA, MathLab, STATGRAPH utt.). 

Mācību līdzekļi: 
• Тюрин Ю.Н., Макаров А..А. Анализ данных на компьютере. Финансы и статистика, 

Москва, 1995г. 384 lpp. 
 
• Яцкив И.В., Санталова Д. Методическое пособие “Анализ данных с помощью пакета 

STATISTICA/WIN”.  РАУ, Рига, 1997. 
 

• Andronov A., Fioshin M. Simulation Technology under Small Samples for Unknown 
Distributions. In: Messing Modellierung und Bewertung von Rechen-und Kommunikations – 
systemen. V.DE Verlag GMBH, Berlin, 1999. pp.153-162. 

 
• Andronov A. Validation of Traffic Models using Trace-driven simulation. In Proceedings of 

Nordic-Baltic Transport Research Conference. Riga, 2000. 5pp. 
 
• Прикладная статистика: Исследование зависимостей / Под ред. Айвазяна С.А.    Финансы 

и статистика, Москва, 1985. –487с. 
 
• Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. / Под ред. Айвазяна С.А.   

Финансы и статистика, Москва, 1989. –607с. 
- STATISTICA/WIN”.  РАУ, Рига, 1997. 
 
 



 Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
         Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes  nodarbībām 16 stundas un 48 stundas. 
Nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi. 
       Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU bibliotēkā 
(Lomonosova iela 1)  var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā 
literatūra ir ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba 
izpildei  un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri galvenās mācību 
grāmatas. 
 Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Tehniskā elektrodinamika  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 1   0 ir paredzēts  D,E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt elektromagnētisko lauku teoriju, Maksvela vienādojumu aprēķinu,  
 koaksiālas, šķiedru optiskās un radio līnijas elektromagnētisko viļņu izplatīšanās,  
elektromagnētisko viļņu starojumu un izplatīšanās. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts  
 - Šilter E., Sermons G., Miķelsons J. Elektrodinamika. Rīga: Zvaigzne, 1986.  
 - Zušs J. Radioviļiņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974.  
- Пименов Ю.. Вольман В., Mуравцов А. Техническая электродинамика. М.: Радио и связь, 

2002. 
- Попов В.И. Электродинамика. Курс лекций. (Рукопись). Рига: РКИИГА, 1975.    

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektromagnētiskā lauka teoriju pielikumi uz sakaru līnijas un antenas. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.   Elektromagnētiskais lauks (EML) un vides parametri. Maksvela vienādojumi.  
EML enerģija. 

2.  Robežnosacījumi elektromagnētiskā lauka vektoriem. 
 



3.  Elektrodinamiskie potenciāli. Dalambera, Helmholca un Laplasa vienādojumi. 
 Monohromatisko viļņu izplatīšanās (izotropā un anizotropā vidē). 

4.  Maksvela vienādojumu risināšana daudzmodu  koaksiālo kabeļu,  
dielektrisko viļņvadu, šķiedru optiskās līnijās.   

5.  Maksvela vienādojumu risināšana elektriskā dipola starojuma laukā 
 (elektromagnētiskā starojuma tuvās, starp- un tālās zonās). Ievads antenām. 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  40 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



 
STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Šifrs EDS 507   
   

1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas 
(angļu valodā Transport Fiber Optical Networks and Systems) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 2  1 ir paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., Dr.habil phys., Valentīns Popovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Datu optiskas pārraides tīkli. Multipleksēšana. Kanālu un pakešu komutācijas tīkli. 
Etalonu OSI modelis.  LAN tīkli: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet.  
 Pilnīgi optiskie tīkli: blīvu viļņu multipleksešana (DWDM multipleksori), EDFA optiskie 
pastiprinātāji, WDM/TDM optimizācija, optiskie komutātori. AON no kanālu komutēšanas. 
Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana. 
Angļu valodā:  Optical transmission data networks. Multiplexing. Networks with commutation of 
channels and packages. LAN: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. 
All-Optical Networks (AON): dence wave multiplexing (DWDM multiplexers), EDFA optical 
amplifiers, WDM/TDM optimization, optical commutators. AON with commutation of channels.  
Optical networks using in transport information systems. 

9. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Datu optiskas pārraides tīkli 
2.  Kanālu un pakešu komutācijas tīkli 
3.  LAN tīkli: FDDI / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet. 
4.  Pilnīgi optiskie tīkli: blīvu viļņu multipleksešana (DWDM multipleksori) 
5.  Optiskie komutatori 
6.  Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana 
 
10. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 10% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
11. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmu 

kanālveidojoša aparatūra, Transporta sakaru līnijas, Dzelzceļa sakaru sistēmas, Transporta 
telekomunikāciju un datoru tīkli. 

12. Tehniskais nodrošinājums: Laboratorijas darbu izpildi nodrošina Dzelzceļa transporta 
institūta Dzelzceļa transporta automātikas un telemātikas katedra ar visiem nepieciešamiem 



tehniskiem un metodiskiem līdzekļiem. Grupas rīcība ir divas ESM laboratorijas, kuras  
vienlaicīgi var strādāt 20 studenti. 

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

Pamatliteratūra 
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eco-Trends, 1998, 267 lpp. (krievu). 
- Optical fibre cables for telecommunications and data networks. Helkana. Finland, 1999 128p. 
- Novikov Ju., Karpenko D. Local area networks aparature.  M.: ECOM, 1998, 288 p. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc., 1995, 636 p.  
 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
2. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  40 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
  



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Šūnu mobilas sakaru sistēmu projektēšana 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes studijas  
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms 2 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaudījumi 
      0 2 1 1 0 ir paredzēts  I 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas principi, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
-  V.Popovs. Mobilo telefonu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. 
  Rīga:  RTU,  1999. 
- V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2003, 362.lpp. 
- The Mobile Communications Handbook. Editor: J.D.Gibson. IEEE Press, 1999. 
- K.Fujimoto, J.R.James. Mobile Antennas Systems Handbook. Artech House, 1994. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas aparatūra tehnoloģija, ekspluatācijas un 
tehniskie raksturojumi, shēmas.  

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.   Projektēšanas mērķi un uzdevumi.. 
  



2.  . Šūnu mobilo sakaru sistēmu tīklu projektēšanas metodes 

3.  Apkalpošanas zonu radio pārklāšanas principi šūnu mobilo sakaru sistēmās  

4.  Kanālu sadalīšana šūnu mobilo sakaru sistēmā  

5.  Radio līniju budžeta aprēķins šūnu mobilo sakaru sistēmās  

6.  Mobilo sakaru šūnu tīklu ietilpība 

7.  .NOKIA. Tīkla plānošanas un optimizācijas rekomendācijas GSM standarta 
 šūnu mobilo sakaru sistēmās 

8.  Mērījumu un monitoringa problēmas šūnu mobilas sakaru sistēmās 

9.  . Elektromagnētisko izstarojumu līmeņu normas šūnu mobilas sakaru sistēmās 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  24 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [1,2]. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT505 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Globālās navigācijas satelītu sistēmas  

(angļu valodā: Global Navigation Sattelite Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 nav paredzēts ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt transporta līdzekļu globālās navigācijas sistēmu darbības 

principus, to pielietošanu transporta līdzekļu vietas noteikšanā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- satelītu navigācijas sistēmu  struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Satelītu sistēmu un ierīču struktūrshēmas, darbības 

pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri. Trokšņveida signāli, efemerīdas informācija, tās 
pārraides veidi. Globālās pozicionēšanas sistēmas: NAVSTAR, GLONASS, GALILEO. Satelītu 
sistēmu kļūdu analīze. Satelītu sistēmu precizitātes paaugstināšanas metodes, diferenciālais darba 
režīms, lokālās un globālās precizitātes paaugstināšanas metodes, LAAS un WAAS sitēmu 
uzbūves principi. Kompleksā informācijas apstrāde satelītu sistēmās.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Satelītu sistēmu   darbības pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri 
2.   Satelītu sistēmu un ierīču struktūrshēmas  
3.   Trokšņveida signāli, efemerīdas informācija, tās pārraides veidi 
4.   Globālās pozicionēšanas sistēmas NAVSTAR struktūra, signāli. 
5.   Globālās pozicionēšanas sistēmas NAVSTAR uztvērēja un informācijas 

apstrādes ierīces shēma un darba algoritmi. 
6.   Globālās pozicionēšanas sistēmas GLONASS shēma, darba algoritmi 
7.   Globālās pozicionēšanas sistēmas GALILEO darba principi 
8.   Satelītu sistēmu kļūdu analīze 
9.   Satelītu sistēmu precizitātes paaugstināšanas metodes 
10.   LAAS un WAAS sitēmu uzbūves principi 
11.   Kompleksā informācijas apstrāde satelītu sistēmās 
12.  Satelītu sistēmu pielietošana dažādās transporta sistēmās 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: 

Transporta elektroniskās sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации.- М.: Транспорт, 1992. 
2. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник.- М.: 

Транспорт, 1990. 



3.  Бортовые устройства спутниковой радионавигации.- М.: Транспорт, 1988. 
4. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  
5. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech House, 

1997 
6. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech House,1997 
7. Global Positioning System: Theory and Application. Volume I, II: AIAA,1996. 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1 Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi: 
- satelītu sistēmu precizitātes noteikšana; 
- satelītu sistēmas signālu apstrādes algoritmi; 
- satelītu sistēmas informācijas kompleksās apstrādes algoritmi; 
- satelītu sistēmu informācijas atainošana uz elektroniskās kartes; 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas  specializētas laboratorijas ierīces, satelītu uztvērējs  un 
datormodelēšanas programmas.. 
 
3. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-4], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus  laboratorijas darbu izpildei.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT408 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas  

(angļu valodā: Vehicles Location Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 ir paredzēts eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmu darbības principus, 

to pielietošanu vietas noteikšanā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- radionavigācijas sistēmu un inerciālo sistēmu struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes. 

Radionavigācijas sistēmas, radionavigācijas sistēmu un ierīču struktūrshēmas, darbības 
pamatprincipi, tehniskie un taktiskie parametri. Inerciālās sistēmas 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Radionavigācijas metodes un tehniskie līdzekļi. 
2.  Amplitūdas mērīšanas metodes radionavigācijā. 
3.  Automātiskie radiokompasi un pievadradiostacijas. 
4.  Radiobāku piezemēšanas sistēmas. 
5.  Radionavigācijas mērījumi, izmantojot laika metodi. 
6.  Attāluma un azimuta mērīšana ar laika metodi. 
7.  Fāzu radionavigācijas sistēmas. 
8.  Satelītu radionavigācijas sistēmas. 
9.  Doplera ātruma un nonesuma leņķa mērītāji. 
10.  Augstuma mērītāji ar frekvences modulāciju. 
11.  Radiolokācijas sistēmas 
12.  Inerciālās sistēmas 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 

priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Белявский Л.С. и др. Основы радионавигации.- М.: Транспорт, 1992. 
2. Сосновский А.А., Хаймович М.А. Авиационная радионавигация. Справочник.- М.: 

Транспорт, 1990. 
3. Тимофеев В.Т. и др. Автоматические радиокомпасы самолетов ГА - Рига: РИО РКИИ ГА, 

1982. 
4. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации М.: 

Транспорт, 1990. 



5. Флеров А.Г.,Клуга А.М. Радиосистемы дальней навигации Рига: РКИИГА, 1987. 
6. Бортовые устройства спутниковой радионавигации.- М.: Транспорт, 1988. 
7. Бортовые радиоустройства посадки самолетов.- М.: Машиностроение. 1980. 
8. Флеров А.Г.,Тимофеев В.Т. Допплеровские устройства и системы навигации М.: 

Транспорт, 1987. 
9. Флеров А.Г.,Клуга А.М.,Оборин Е.А. Радионавигационное оборудование вертолетов ГА.- 

Рига: РИО РКИИ ГА, 1992. 
10. Флеров А.Г. Радиовысотомеры малых высот воздушных судов ГА.- Р.: РИО РКИИ ГА, 

1984. 
11. Радионавигационные системы сверхдлинноволнового диапазона. Под ред. П.В.Олянюка - 

М.: Радио и связь, 1985. 
12. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  
13. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech House, 1997 
14. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech House,1997 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- automātiskie radiokompasi; 
- nosēšanās sistēmas; 
- attāluma mērīšanas sistēmas; 
- doplera ātruma un nonesuma leņķa mērītāji; 
- satelītu sistēmas; 
- radiolokācijas sistēmas; 
- inerciālās sistēmas. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas specializētas laboratorijas ierīces un signālu ģeneratori. 
 
3. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-11], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT508 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS  

       (angļu valodā: Transport Electronic Control Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra  studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  2 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

paredzēts 
eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asociētais profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar jaunākajām transportlīdzekļu vietas noteikšanas un 

sakaru sistēmām 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Apgūt globālo pozīcijas noteikšanas sakaru sistēmu uzbūves un 

izmantošanas principus un to izmantošanau transporta vadīšanai. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Elektroniskās transporta sistēmas. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to 
precizitāte. Radiolokācijas sistēmas. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
Elektrosakaru un radiosakaru sistēmas. Transporta elektroniskās sistēmās izmantotie signāli, to 
apstrādes algoritmi. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Elektroniskās transporta sistēmas 
2. Tuvās, tālās un globālās pozīcijas noteikšanas sistēmas un to precizitāte 
3. Radiolokācijas sistēmas 
4. Elektroniskās sistēmas kustīgo objektu vadībai. 
5. Transporta sakaru sistēmas un tīkli 

12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie  
          mācību priekšmeti: ciparu elektronika un datoru uzbūves pamati 

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

  
1. А.Клуга Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации. Транспорт, М.1990 182 

lpp. (kopā ar ATrojanovski un B.Ciļkeru). 
2. A.Klūga Aeronavigācija RTU, R, 2000, 78 lpp. 
3. Беляевслий Л.С. Основы радионавигации . Транспорт, 1990, 287 
4. А.Клуга Радионавигационное оборудование вертолетов. РАУ,1992 136 lpp. (kopā ar 

A.Fļorovu un J.Oborinu) 
5. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. В.Н. 

Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998. 
 

 
 



Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un 24 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Satelītu sistēmu darbības princips; 
- attāluma mērīšanas sistēmu izpēte; 
- azimuta mērītāju izpēte; 
- doplera sistēmu darbības principu izpēte. 
2. Mācību priekšmets pilnībā nodrošināts ar mācību literatūru  
- elektronisko transporta sistēmu darbības principi un pozicionēšanas nosacījumi [2], visas tēmas 
satur kontroles uzdevumus. Var izmantot arī [3] lpp. 3-62. 
- attālumu mērītāju darbības princips aprakstīt [1] lpp. 3-66. 
- azimuta mērītāji aprakstīti [1] lpp. 67-80. 
- satelītu sistēmu apraksts tiek izdots katram studentam, jo pagaidām nepietiek mācību literatūras. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT409 

Studiju priekšmeta nosaukums:  Intelektuālās transporta sistēmas 
                        (angļu valodā Transport Intelligent Systems) 
1. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra studijas 
2. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
3. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 3  1 nav paredzēts  E 

4. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas 

5. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
6. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
7. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt intelektuālo transporta sistēmu uzbūves un darbības 

principus. 
8. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- vietas lokalizācijas metodes, to precizitāte, 
- transporta vadības  metodes un tehniskie līdzekļi. 
9. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā:  Intelektuālo transporta sistēmu arhitektūra. Strukturālo prasību analīze. 
Loģiskā un fiziskā arhitektūra. Sistēmas komponentes. Lokalizācijas sistēmas. Globālās 
lokalizācijas sistēmas. Transporta vadības sistēmas. Radiotehnisko un inerciālo sistēmu 
izmantošana. TLV noteikšanas precizitāte un trokšņnoturība, to paaugstināšanas metodes. 
Informācijas pārraides un elektronisko sistēmu pielietojums ITS.   
Angļu valodā: Intelligent transport systems architecture. Structured requirements analysis. 
Logical and physical architecture. System components. Positioning systems. Global positioning 
systems. Transport management systems. Application of radio and inertial systems. VPL 
accuracy and noise stability, methods of its increasing. Use of electronic and information 
transmission systems in ITS.   

10. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Intelektuālo transporta sistēmu arhitektūra 
2.  Strukturālo prasību analīze 
3.  ITS loģiskā un fiziskā arhitektūra 
4.  ITS  komponentes 
5.  Attālumu un virzienu aprēķini  
6.  Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes 
7.  Radio navigācijas sistēmas 
8.  Autonomās navigācijas sistēmas 
9.  Globālās lokalizācijas sistēmas 
10.  Satelītu sakaru sistēmas. 
11.  Transporta vadības sistēmas 
12.  Transporta vadības sistēmu precizitāte 
13.  Transporta vadības sistēmu attīstības perspektīvas 
11. Metodiskie materiāli  
1. Chris Drane, Chris Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems, Artech 
House, Boston, London, 1997  



2. Zhao Yilin Vehicle Location and Navigation Systems. Artech Hause,1997  
3. Tetley Laurie Electronic Navigation Systems. 3 ed., Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001  
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- Satelītu sistēmas; 
- Satelītu sistēmu pielietošana vietas noteikšanā; 
- Maršruta aprēķins transporta sistēmās ; 
- Koordinātu pārveidošana. 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru RTU bibliotēkas AF ir literatūra [1], 
pārējā literatūra jāmeklē internetā www.libris.kb.se. 
 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT506 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana  

     (angļu valodā: Transport Radio Electronic Systems Modeling) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  3 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 3 2  1 Ir paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A.Klūga 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus uzdevumus transporta 

elektronisko sistēmu matemātiskā un pus naturālā modelēšanā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt transporta radioelektronisko sistēmu stendu un trenažieru 

uzbūves pamatprincipus, matemātisko modeļu algoritmus . 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  Transporta dinamisko radioelektronisko sistēmu 

modelēšana. Signālu un trokšņu modelēšana Gadījumsignālu modelēšana. Stohastisko procesu 
modelēšana. Nepārtraukto un diskrēto sistēmu modelēšana un simulēšana. Imitatori un trenažieri. 
Automātiskā radiokompasa ieejas signālu modelēšana. Attāluma mērītāja un nosēšanās sistēmu 
modelēšana. Pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 
 Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Transporta dinamisko radioelektronisko sistēmu modelēšana. 
2.  Signālu un trokšņu modelēšana 
3.  Gadījumsignālu modelēšana. 
4.  Nepārtraukto un diskrēto sistēmu modelēšana un simulēšana. 
5.   Imitatori un trenažieri. 
6.   Automātiskā radiokompasa ieejas signālu modelēšana 
7.  Attāluma mērītāja un nosēšanās sistēmu modelēšana. 
8.   Pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 
11. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver radioelektronisko sistēmu matemātisko 

un pus naturālo modelēšanu. 
12.  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas: amplitūdas, laika un satelītu 

sistēmu sekojošie mērītāju, trokšņu signālu un komplekso sistēmu modelēšanu. Modelēšanai tiek 
izmantotas MATCAD, MATLAB un citas programmu paketes. 

13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas, Regulēšanas 

teorijas pamati. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Radionavigācijas 

pamatu laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

 
 



Pamatliteratūra 
  

1. M.Aburden. Computer Simulation of Dynamic Systems. – Wm.C Bown,1988. 
2. B.Benet. Simulation Fundaments. – Prentice Hall, 1995. 
3. J.Bauks, J.Carson, B.Nelson. Discrete- Event Simulation. – Prentice Hall, 2000.. 
4. Зарубин П., Трояновский А., Цилькер Б. Автоматизированные навигационные 

комплексы воздушных судов. Р., 1987.  
5. Трояновский А.Д. и др. Бортовое оборудование радиосистем ближней навигации.- М.: 

Транспорт, 1990.. 
  

 Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  

 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 10 stundas un 38 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- gadījumprocesu modelēšana; 
- dinamiskā laika intervāla mērītāja modelēšana; 
-    pilotāžas navigācijas kompleksa modelēšana. 
2. Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas  MATCAD, MATLAB un citas programmu paketes, kā 
arī specializēti stendi - trenažieri. 
 
3. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [4,5], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu.   
4. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 

TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
1. Priekšmeta šifrs un nosaukums: TST409 
 Loģistika un transporta sistēmas 
 Logistics and Transport Systems 
2. Struktūrvienības nosaukums: 15B04 “Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju” 
katedra 
3. Studiju programma: REMY0 Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
4. Dati par atbildīgo pasniedzēju: Urbahs Aleksandrs, Dr.h.sc.ing., profesors 
5. Priekšmeta statuss: obligātās izvēles priekšmets 
6. Studiju līmenis: maģistra studijas 
7. Priekšmeta mērķis: attiecīgi programmas mērķim 
8. Priekšmeta struktūra: 

  
Nr. Kredītpunkti Lekcijas Nodarbības Lab. darbi I E D 

 1  3.0  2.0  0.0  1.0     
 
9. Studiju priekšmeta satura anotācija: Latviešu valodā: 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 
Angļu valodā: Air Transport Systems. Operation and Component Function of Transport. Logistics 
aspect of the Transport. Simulation Models of operation of Transport Systems. Channels and Phases 
of Distribution, Throughput, Account of Intensity of Entering Streams and Duration of Service 
.Analysis  and Forecasting of Travel Market of Passengers  and Freights. 
10. Tehniskie līdzekļi: Transportmašīnu tehnoloģiju institūta tehniskā bāze. 
11. Priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un vācu valodās 
12. Literatūra 

1. Urbahs A. Loģistika un transporta sistēmas. Lekciju konspekts-R.,RTU,1999 
2. Vnešnetorgovye transportnye operacii i logistika.Uč.posobie (Pod red. 
D.S.Nikolaeva.-M.:Ankil,1998.-319s. 

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



STUDIJU  PRIEKŠMETA  APRAKSTS 
TRT441 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: DATORTEHOLOĢIJAS PĒTNIECĪBĀ 

                (angļu valodā: Computer technologies in investigation) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: Maģistru programmas B daļa, virziena ierobežotas izvēles 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 3 
4. Studiju priekšmeta strktūra: 

Daļa Kred.p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 1 - 2 nav paredz. ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.inž., docents A.Ziņkovskis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Veidot skaidru priekšstatu par matemātiski un profesionāli 

orientētu lietojumpakotņu pielietošanu pētniecībā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: 
- dot eksistējošo matemātiski un profesionāli orientētu lietojumpakotņu apskatu, 
- iemācīt pielietot skaitliskās metodes inženiera uzdevumu risināšanā, izmantojot 

lietojumpakotnes, 
- iemācīt modelēt lineārās un nelineārās sistēmas, izmantojot lietojumpakotnes, 
- dot priekšstatu par matemātiski orientētu lietojumpakotņu pielietošanu optimizācijas uzdevumu 

risināšanā. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: 

Latviešu valodā: Šī disciplīna iepazīstina topošo maģistru ar mūsdienu datortehnoloģiju 
pielietošanas iespējām tehnisko zinātņu pētījumos. Tiek apskatītas populāro lietojumpakotņu 
pielietošanas sfēras un to īpatnības. Galvenā uzmanība veltīta univesālu matemātiski orientētu 
pakotņu Mathcad un MATLAB apguvei. 
Angļu valodā: Discipline to gain the masters with possible of application computer technologes  to 
scientific-tehnical investigations. Applications popular applied programs and their features are 
consider. Highest attention to spare the application universal mathematical oriented programs 
Mathcad and MATLAB. 
11. Studiju priekšmeta saturs: 
№ Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Matemātiski un profesionāli orientētu lietojumpakotņu apskats. 
2. Algebrisku un diferenciālvienādojumu un to sistēmu risināšana. 
3. Aprēķinu rezultātu vizualizācija. 
4. Lineāro un nelineāro sistēmu modelēšana. 
5. Optimizācijas uzdevumu risināšana, izmantojot lietojumpakotnes. 

12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie priekšmeti: 
Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija 

13. Studiju priekšmeta tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās. 
14. Literatūra: 

Pamatliteratūra 
1. Лазарев Ю. MatLAB 5.x. – Киев: BHV, 2000. – 384 с. 
2. Херхагер М., Партолль Х. Mathcad 2000. Полное руководство – Киев: BHV, 2000. – 

416 с. 



3. Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB. 
Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с. 

4. Гультяев А.К. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде Windows: 
Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 1999. – 288 с. 

       Papildliteratūra 
1. Рыжиков Ю.И. Решение научно-технических задач на персональном компьютере. – 

СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 272 с. 
2. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad: математический практикум. – М.: Финансы и 

статистика, 1999, – 656 с.  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un 36 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- vienādojumu sistēmu risināšana Mathcad vidē; 
- optimizācijas uzdevumu risināšana Mathcad vidē; 
- simboliskie risinājumi Mathcad vidē; 
- programmēšana Matlab vidē. 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru, jo visas mācību grāmatas bibliotēkā ir 
ierobežotā daudzumā.  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA  APRAKSTS 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra. 

A1. Priekšmeta šifrs:  TRL 516 
A2. Priekšmeta statuss: programmas ierobežotās izvēles priekšmets  
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: maģistra studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums:  Komunikācija  transporta intelektuālajās sistēmās 
                                angļu valodā: Communication in Intelligent Transportation Systems 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt. darbi Laborat. darbi Pārbaude 
0 4 2 - 2 eksāmens 

A6. Priekšmeta satura anotācija:   
Latviešu valodā: Intelektuālo transporta sistēmu (ITS)  pakalpojumi (vai dienesti) uz 
komunikāciju sistēmu pamata. Mobilā komercija (mobilā inventarizācija, preču atrašanās vietu 
noteikšana, notikumu novēršanas darbība). ITS un bezvadu tīkli. Bezvadu tīklu standarti 
(SWAP, IEEE 802 II.). ITS sakaru sistēmas. Ceļmala – transporta līdzekļa sakaru līdzekļi. 
Starp transporta līdzekļu komunikācija. CDMA un TDMA metodes ITS komunikācijā. 
Izklaidspektra radari transporta līdzekļu drošības sistēmas. General Packed Radio Service 
(GPRS) tīkli intelektuālajās transporta sistēmās. Citi 3 G tīkli un ITS. Komunikāciju 
optimizācija.  
Angļu valodā:  Intelligent Transportation Systems (ITS) services based on communication. 
Mobile Commerce in ITS (mobile inventory management, product location, proactive service 
management). Wireless LAN in ITS. WLAN Standards (SWAP, IEEE 802. II) 
Communications systems for ITS. Roadside -–to – vehicle communications. Intervehicle 
communications. CDMA and TDMA in ITS communication. Spread Spectrum Radar’s for 
Driving Safety systems. General Packet Radio Service (GPRS) to emergency warning, traffic 
control and quittance support. Others 3G network in ITS. Communication optimizing 
techniques. 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: “Datorsistēmas un tīkli” 
A8. Prognozējamais klausītāju skaits: 25 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits: 1 
B1. Uzvārds, vārds:                                      ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 
B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats : RTU prof., dr.hab.inž.  
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu: latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  
      Disertācijas tēma: :  "Datoru kompleksu un vadības objektu salāgošanas metožu    
      izstrādāšana datu operatīvās apstrādes sistēmās, izmantojot sarežģītības  mēru", 1987.g. 

           Publikācijas:   
1.   Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – AVT, 
No.5.c.45-53. 2002. 
 
2.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
 
3.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road quality, 
using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international conference. 2002. 
Kaunas. p. 200-203.  
 



B5. Mācību līdzekļi:  
Judy McQueen, Bob McQueen. Intelligent Transportation Systems Architectures. Artech House 
Books. 1999. 
Joseph Sussman. Introduction to Transportation Systems. Artech House Books. 2000. 
 
 
Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienu elektronika, sakaru līnijas un datori. 

 
B6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundas 
1. Bluetooth tīkla izveidošana 8 
2. GPS-dators sistēmas izveidošana 8 
3. Mobilais telefons-dators sistēmas izveidošana 8 
4. WAP praktikums 8 

 
Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums:  Transporta elektronika un telemātikas katedras tehniskā 
bāze  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  

Nr. LEKCIJU TĒMAS STUNDAS 
1. Intelektuālo transporta sistēmu (ITS)  pakalpojumi 2 
2. Mobilā komercija 2 
3. ITS un bezvadu tīkli. 4 
4. Bezvadu tīklu standarti 2 
5. ITS sakaru sistēmas 2 
6. Ceļmala – transporta līdzekļa sakaru līdzekļi. 2 
7. Starp transporta līdzekļu komunikācija 2 
8. CDMA un TDMA metodes ITS komunikācijā 4 
9. Izklaidspektra radari transporta līdzekļu drošības sistēmas 2 
10. GPRS tīkli intelektuālo transporta sistēmās 4 
11. 3 G tīkli un ITS 4 
12. Komunikāciju optimizācija.   4 



 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT454 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SIGNĀLU CIPARU APSTRĀDE  TRANSPORTA TELEKOMU- 
       NIKĀCIJU SISTĒMĀS (angļu valodā: Digital Signal Processing  

 in Transport Telecommunications Systems) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr. darbi Lab. darbi Darbs Pārbaude 
0 4 3 0 1 nav  

paredzēts 
ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.h.inž., profesors V. Jeremejevs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: 
− dot studentiem zināšanas un iemaņas, kuras ļaus viņiem sekmīgi pielietot tradicionālus 

risinājumus un risināt jaunus praktiskus signālu apstrādes uzdevumus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  

studentiem, kas apguvuši disciplīnu "Signālu ciparu apstrāde transporta telekomunikāciju 
sistēmās" ir  
jāzin 

− ciparu filtrācijas un spektrālās analīzes pamatalgoritmi; 
− rekursīvu un nerekursīvu struktūru īpašības un īpatnības; 
− ciparu filtru analīzes un projektēšanas metodes; 
- signālu apstrādes sistēmu praktiskās modelēšanas veidi; 

jāprot 
- izstrādāt signālu ciparu apstrādes algoritmus telekomunikāciju sistēmās; 
- risināt ciparu apstrādes ierīču praktiskās projektēšanas uzdevumus, izmantojot 

lietojumprogrammu pakotnes; 
- izstrādāt speciālās nestandartās signālu ciparapstrādes lietojumprogrammas telekomunikāciju 

sistēmās. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Ciparu telefonijas sistēmas un ierīces. Signālu ciparu 

pārveidotāju  datormodelēšana. Filtrācijas procesa un ciparu spektrālās analīzes modelēšana 
reālajā laikā  signālu klasei, kura tiek lietota transporta komunikāciju sistēmās. Tonālas 
signalizācijas “n” no “m” uztvērēju ciparu realizācija. Sistēmas ar signālu decimāciju un 
interpolāciju. Kompresijas un blīvēšanas ierīces. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Telekomunikāciju sistēmas un ierīces. 
2. Datu ciparu pārraide pa tonālo frekvenču kanāliem. 
3. Ciparu telefonija. 
4. Ciparu filtrācija un spektrālā analīze reāla laika režīmā. 
5. Tonālās telefonijas speciālās signālu klases apstrāde. 
6. Signalizācijas sistēmas. Tonālo signālu uztvērēji "m " no "n". 
7. Signālu decimācija un interpolācija. 



8. Telekomutācijas sistēmu signālu kompresija un pareģošana. 
12. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību  

          priekšmeti: fizika un transporta telekomunikāciju sistēmu signāli 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras signālu teorija 

laboratorija un datoru klase. 
15. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās  
16. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Гольденберг П.М., Матюшкин Б.Д.,Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. 
      – М. «Радио и связь», 1990 
2. Акимов П.С. и др. Сигналы и их обработка в информационных системах. 
      – М. «Радио и связь», 1994 
3. Шувалов В.П. и др. Передача дискретных сообщений. 
      – М. «Радио и связь», 1990 
4. J.G.Proakis. Digital Communications. Third Edition. McGraw-Hill, Inc., 1995. 
Papildliteratūra  
5. E.Beķeris, Signālu teorijas elementi. Rīga. 1998 
6. C.C.Bissell and D.A.Chapman Digital Signal Transmission. 
7.       Cambridge University press. 1992 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 10 stundas un 38 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- ciparu filtrācija un spektrālā analīze reāla laika režīmā, 
- signālu decimācija un interpolācija, 
- telekomutācijas sistēmu signālu kompresija un pareģošana. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas apmācību programmas, kā arī modelējošā vide 
MATLAB. 
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-3, 5], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Bibliotēkā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [4]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT403 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: CIPARU SAKARU SISTĒMU TEORIJA   

      (angļu valodā: Digital Communication Systems Theory ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

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

5. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas – REMY0, Transporta elektronika un telemātika – REGT0  

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast ciparu sakaru sistēmu teorijas pamatus. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāpārzina: 

- ciparu modulācijas un traucējumnoturīgas ciparu sistēmas; 
- sakaru sinhronizācija; 
- daudzkanālu sistēmas un to konstruēšanas principi; 
- runas signālu kodēšana. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Modulācijas metodes. Nesējfrekvences un simbolu sinhronizācija. Signāla 
parametru novērtēšana. Simbolu laika stāvokļa novērtēšana. Fāzes, taktu, ciklu un kadru (freimu) 
sinhronizācija. Tīkla sinhronizācija. Daudzkanālu un daudznesējfrekvenču sistēmas. Ciparu 
sakari ar platspektra (spread spectrum) signāliem. Daudzlietotāju sakari. Runas signālu kodēšana 
un saspiešanas ciparu metode. Signālu kvantēšana sistēmās ar impulsu-kodu modulāciju (IKM), 
ar starpības IKM, ar delta-modulāciju un to adaptīvajiem paveidiem, kā arī saīsināts runas signāla 
attēlojums ar lineārā pareģojuma palīdzību, tā pārraidei ar zemu ātrumu un kompaktai glabāšanai. 
Angļu valodā: Carrier and symbol synchronization. Signal parameter estimation. Carrier phase 
estimation. Symbol timing estimation. Phase, time and frame synchronization. Digital 
communication network synchronization. Multi-channel and multi-carrier systems. Spread 
spectrum signals for digital communications. Multi-user communications. Speech signals 
encoding and compression methods. Signal discretization  system with pulse code modulation 
(PCM), with differential PCM, with delta modulation (DM) and DM with adaptation. Linear 
prediction algorithms in systems of speech compression. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Modulācijas metodes un traucējumnoturīgas ciparu sistēmas. 
2.  Nesējfrekvences un simbolu sinhronizācija. 
3.  Tīkla sinhronizācija. 
4.  Daudzkanālu sistēmas. 
5.  Ciparu sakari ar platspektra signāliem. 
6.  Runas signālu kodēšana un saspiešanas ciparu metode. 
7.  Runas signāla attēlojums ar lineārā pareģojuma palīdzību. 
12. Prasības klausītājiem: kursa darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

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



 
14. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Беллами Дж. Цифровая телефония./ Пер. с англ. –М.: Радио и связь, 1986, 544c. 
2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.Б. Цифровая обработка речевых сигналов./ Пер. с англ. –М: 

Радио и связь, 1981, 496c. 
3. Прокис Дж. Цифровая связь. -М: Радио и связь, 2000, 800c. 
4. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. –М.: 

Радио и связь, 2000, 520c. 
 
Papildliteratūra  
5. Авиационная подвижная спутниковая служба. Стандарты и рекомендуемая практика 

(AMSS SARPS). ПРОЕКТ. 22 апреля 1994 года. APPENDIX H. Voice Encoding 
Algorithm Definition. 

6. C.C.Bissel, D.A.Chapman. Digital Signal Transmission. Cambridge University Press 1992, 
pp. 321. 

7. Н.В.Захарченко, П.Я.Нудельман, В.Г.Кононович. Основы передачи дискретных 
сообщений. /Учебное пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1990, 240c. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un 48 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- modulācijas metodes un to trokšņnoturība, 
- ciparu sakaru sistēmu traucējumnoturība.  
  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1,2], kas aptver apmēram 40% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [3]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT309 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRANSPORTA МОВILĀS SAKARU SISTĒMAS   

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents N. Mirzagitovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronika un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sagatavot studentus mobilo sakaru sistēmu uzstādīšanas un 

ekspluatācijas jomā. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina 

sakaru sistēmu uzbūves principi, standarti un konkrētas realizācijas. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Informācija formatēšana, signālu devēja kodēšana, šifrēšana, kanālu kodēšana, 
multipleksēšana, modulēšana, spektra paplašināšanās, daudzstaciju pieeja, dupleksie sakari, 
sinhronizācija; GSM un TETRA standarti; satelītu sistēmas. 
Angļu valodā: Formatting, source coding, ciphering ,channel coding, multiplexing, modulation 
(bandpass and baseband), spectrum spreading, multiple access, duplex, synchronisation. 
International standards GSM, TETRA. Space telecommunication systems. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ciparu pārraides sistēmas vispārinātā struktūrshēma. 
2 Formatēšana un modulācija. 
3 Sakaru organizācijas šūnu princips. 
4 Trankinga sakari. 
5 GSM standarta sistēmas. 
6 TETRA standarta sistēmas. 
7 Perspektīvie mobilo sakaru standarti. 
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību   

   priekšmeti: informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta   
  sistēmas. 

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

1. Беллами Дж. Цифровая телефония – М.: Радио и связь, 1986. 
2. B.Sklar. Digital communication.- Prentice Hall, 1988. 

3. John G, Proakis. Digital Communications.Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995. 
4. Mobile Radio Communications. 2nd Edition, Edited by Raymond Steel, Wiley, 1999. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 38 stundas un  10 stundas.  



2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT452 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SATELĪTU SAKARI UN RADIORELEJU LĪNIJAS 

 (angļu valodā: Satellite and Microwave Systems for  
Transport) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.5 0.5 0 paredzēts eksāmens 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.sc.ing., docents N. Mirzagitovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sagatavot speciālistus, kas prastu uzstādīt un ekspluatēt sakaru 

aparatūru.  
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Disciplīnas apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina radioreleju 

sistēmu uzbūves principi un konkrēta aparatūra. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija: ITU-R, frekvences plānošana, EMC, multipleksēšana, 

SDH, kanālu kodēšana (FEC), modulēšana (QAM, QPSK, FSK), automātiskā pārraides jaudas 
regulēšana, XPIC, telpas, laika un frekvences izkliede, antenu sistēmas, daudzstaciju pieeja, 
Iridium, Globalstar, Inmarsat, DMC, NEC, Siemens aparatūra. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Ievadlekcija. 
2 Frekvenču sadalīšanas plāni. ITU-R. 
3 Sinhronā un asinhronā multipleksēšana (PDH, SDH). 
4 Cīņa ar traucējumiem radioreleju sistēmās. 
5 Radioreleju līniju trases aprēķins. 
6 Firmu DMC, NEC, Bosch, Siemens sistēmu apgūšana. 
7 Satelītu sakaru sistēmas: Inmarsat, Globalstar utt. 

12. Prasības klausītājiem: studiju darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  
   varbūtības teorija, ciparu elektronika un signālu teorija. 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
14. Literatūra 
1. B.Sklar. Digital communication.- Prentice Hall, 1988. 
2. Terrestrial Digital Microwave Communication. Fedro Ivanek. Artech House, 1989 –353pp  
3. Satellite Communication Systems. 3rd Edition.G.Maral, M.Bosquet. Willey, 1998 – 720pp 
4. Digital Signal Transmission. C.C.Bissell, D.A.Chapman, Cambridge University Press, 1992 – 

321pp 
5. Winch, Robert G. Telecommunication Transmission Systems. McGraw-Hill, 1993 – 539pp 
15. Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 26 stundas un  6 stundas.  
Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80%   
teorētiskā materiāla. 
Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT500 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: SIGNĀLU CIPARAPSTRĀDES ALGORITMI SAKARU SIS- 

      TĒMĀS; (angļu valodā: Signal Digital Proceedig Algorithms of 
      Systems Communication) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.7 0.3 0 paredzēts ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas par runas signālu lineāro pareģojumu 

un to izmantošanu sakaru sistēmās. 
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 

- lineārā pareģojuma principi; 
- runas signālu kodēšana ar lineārā pareģojuma palīdzību; 
- lineārā pareģojuma izmantošana. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Runas signālu saspiešanas algoritmi. Runas analīzes ciparu metodes, 
pamatojoties uz lineāro pareģojumu: autokorelācijas metode, kovariācijas metode. Lineārā 
pareģojuma vienādojumu atrisinājums: Holecka algoritms, Levinsona - Darbina algoritms, 
atrisinājums pamatojoties uz kāpņveida filtru, Burga algoritms. Lineārā pareģojuma kļūda un tās 
pielietošana. Galvenā toņa frekvences novērtēšanas algoritmi. Daudzimpulsa ierosme. Koda 
ierosme ar lineāro pareģojumu (KILP). Daudzjoslu ierosme. Aviācijas sakaru pavadoņu runas 
kodēšana algoritms. 
Angļu valodā: Speech signals compression algorithms. Speech analysis and synthesis by linear 
prediction. Linear prediction methods of analysis: autocorrelation method, covariation method. 
Decision of linear prediction equation: Cholecky algorithm, Levinson-Durbin algorithm, decision 
on the basis lattice filter, Berga algorithm. Prediction error and its utilization. Fundamental 
frequency estimation algorithms. Multi Pulse Excitation. Code Excited Linear Predictive 
(CELP). Multi-Band Excitation. Air satellite communication voice encoding algorithm.  

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Runas signālu modelēšana ar lineārā pareģojuma palīdzību. 
2. Runas analīzes ciparu metodes, kas balstās uz lineāro pareģojumu. 
3. Lineārā pareģojuma autokorelācijas metode un Levinsona - Darbina 

algoritms. 
4. Lineārā pareģojuma kovariācijas metode un Holecka algoritms. 
5. Lineārā pareģojuma kļūda un tās pielietošana. Galvenā toņa frekvences 

novērtēšanas algoritmi. 
6. Daudzimpulsu ierosmes metodes (koda ierosme, daudzjoslu ierosme). 

 
 



12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver lineārās pareģošanas metodes. 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver divus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras sakaru sistēmu 

laboratorija un datoru klase. 
15. Prasības klausītājiem:  studiju darbs, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  

            Varbūtības teorija, Signālu teorija un Ciparu elektronika 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
1. Дж.Д.Маркел, А.Х.Грэй. Линейное предсказание речи./ Пер. с англ. –М: Радио и связь, 

1980, с.308. 
2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.Б. Цифровая обработка речевых сигналов./ Пер. с англ. –М: 

Радио и связь, 1981, с.496. 
Papildliteratūra  

3. Авиационная подвижная спутниковая служба. Стандарты и рекомендуемая практика 
(AMSS SARPS). ПРОЕКТ. 22 апреля 1994 года. APPENDIX H. Voice Encoding Algorithm 
Definition. 
4. John G, Proakis. Digital Communications. Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995. 
5. Теория электрической связи. Учебник для вузов. /Под ред. Д. Д. Кловского. - М.: 

“Радио и связь”, 1999, с.433. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 6 stundas un 26 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek tiek risināti uzdevumi : 
- lineārās pareģošanas metodes, 
-    runas analīzes ciparu metodes. 
  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-3], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Bibliotēkā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [4]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT329 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: KANĀLU UN PAKEŠU KOMUTĀCIJAS SISTĒMAS (SPEC- 

      KURSS); (angļu valodā: Channels and Packets Commutation  
      Systems) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 3 2 0 1 nav  

paredzēts 
ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Docents A. Skaļskis 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: Galvenais mērķis ir studentu sagatavošana telekomunikāciju 

tehnoloģiju jomā. Kurss dod iespēju apgūt elektrosakaru tīklos izmantojamo komutācijas 
tehnoloģiju pamatus, kā arī iepazīties ar to galvenajām īpatnībām un attīstības tendencēm. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi:  
- izsaukumu plūsmu galveno raksturojumu apgūšana; 
- galveno apkalpošanas modeļu apgūšana; 
- kanālu komutācijas metožu īpatnību apgūšana; 
- pakešu komutācijas metožu īpatnību apgūšana. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Tīkla uzdevumi komunikācijas seansa nodrošināšanai, masu apkalpošanas 
teorijas elementi, M/M/1, M/M/N, M/G/1 sistēmas analīze, servisa īpatnības sistēmās ar 
prioritātēm, komutāciju īpatnības tīkliem ar kanāliem un paketēm, maršrutizācijas datu pārraides 
algoritmi. 
Angļu valodā: Network tasks in providing communication, elements of mass service theory, 
analysis of M/M1, M/M/N, M/D/1 systems, characteristic features of with priority service, 
peculiarities of communication networks with channel and packet commutation, data 
transmission networks routing. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1 Kursa saturs un uzdevumi. Galvenie jēdzieni. 
2 Ievads rindu teorijā. 
3 Apkalpošanas sistēmas M/M/1, M/M/N un M/G/1.  
4 Apkalpošanas sistēmas ar prioritātēm. 
5 Kanālu komutācijas realizācijas metodes. 
6 Pakešu komutācijas realizācijas metodes datu pārraides tīklos. 
7 Maršrutizācija informatīvajos skaitļošanas tīklos. 

12. Prasības klausītājiem: mājas darbs, eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti:  
            varbūtības teorija un signālu teorija. 

13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu un krievu valodās 
 
 



14. Literatūra 
Pamatliteratūra 
1. Ю.М. Мартынов, А.М.Крюков, В.П.Разгон. Математическое обеспечение сетей 

передачи данных. -М.: Радио и связь, 1989.-288с. 
2. М.Шварц. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. Ч.1,2. –М.: Наука, 1992 – 

336с., 272с. 
3. Лазарев В.Г., Лазарев Ю.В. Динамическое управление потоками в сетях связи. –М: 

Радио и связь, 1993 –264с. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 12 stundas un 36 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi. 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru, jo visas mācību grāmatas ir bibliotēkā 
pietiekamā daudzumā.  
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT501 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: OPTIMĀLA UZTVERŠANA UN SAKARU SISTĒMU TRAU-

      CĒJUMNOTURĪBA;  (angļu valodā: Optimum Reception for Di-
      gital Communication) 

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

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 2 1.5 0.25 0.25 paredzēts ieskaite 

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

6. Studiju priekšmeta autors: Dr. habil. sc. ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas signālu optimālas uztveršanas un 

sakaru sistēmu traucējumnoturības jomā, kā arī sniegt zināšanas par šo sistēmu projektēšanas 
principiem. 

9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- optimālas uztveršanas sistēmu konstruēšanas principi; 
- traucējumnoturīgu sakaru sistēmu konstruēšanas principi. 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija: Balto trokšņu ietekmēto signālu optimālā uztveršana. 
Korelācijas demodulators. Demodulatora saskaņotais filtrs. Optimālais detektors. Koherentā 
uztveršana. Binārās modulācijas (AM, FaM - PM, FM) traucējumnoturība. Daudzdimensiju 
(ortogonālu, biortogonālu un simpleksu) signālu traucējumnoturība. ASK, PSK, DQPSK, QAM 
traucējumnoturība. Nepārtrauktu fāzu modulācijas signālu (NfaM - CPM) optimāla uztveršana. 
Signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana pa apliecēju (nekoherentā uztveršana). 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Balto trokšņu ietekmēto signālu optimāla uztveršana. 
2. Korelācijas demodulators un saskaņotais filtrs. 
3. Signālu ar bināru modulāciju koherentā uztveršana. 
4. Daudzdimensiju signālu traucējumnoturība. 
5. Signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 

 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver balto trokšņu ietekmēto signālu 

optimālo uztveršanu, signālu ar gadījumveida fāzi optimālo uztveršanu. 
13.  Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas: trokšņu signālu iedarbība uz 

lineārām dinamiskām sistēmām, korelācijas demodulators un saskaņotais filtrs, signālu ar 
gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 

14. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras Sakaru sistēmu 
laboratorija un datoru klase. 

15. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
16. Prasības klausītājiem:  laboratorijas darbi, mājas darbs, ieskaite; iepriekš apgūstamie mācību 

priekšmeti: varbūtības teorija, signālu teorija un sakaru sistēmu teorija 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra 



Pamatliteratūra 
1. Помехоустойчивость и эффективность передачи информации. /Под ред. А.Г.Зюко.-

М.:Радио и связь, 1985, с.272. 
2. Теория электрической связи. Учебник для вузов./ Под ред. Д. Д. Кловского.-М.:Радио и 

связь, 1999, с.433. 
 

Papildliteratūra  
3. Радиотехнические системы передачи информации./Под ред.В.В.Калмыкова.-М.:Радио 
и связь,1990, с.304. 
4. John G, Proakis. Digital Communications.Third Edition. McGRAW-HILL, Inc., 1995, 

pp.233-320. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 6 stundas un 26 stundas. 
Klātienes nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- balto trokšņu ietekmēto signālu optimāla uztveršana, 
- signālu ar gadījumveida fāzi optimāla uztveršana. 
Visos laboratorijas darbos tiek izmantoti speciāli imitatori un apmācību programmas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs students RTU Aviācijas filiāles 
bibliotēkā var saņemt [1-3], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Bibliotēkā atrodas arī divi eksemplāri galvenās mācību grāmatas [4]. 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



 
PRIEKŠMETA PIETEIKUMS  

RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 

A1. Priekšmeta šifrs: TRL-417 
A2. Priekšmeta statuss:  obligātais izvēles priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: maģistra, bakalaura profesionālās studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums: Integrētie servisa cipartīkli (ISDN) 

       (Integrated Services Digital Networks) 
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darbi Laborat.darbi Pārbaude 
0 3 2 - 1 eksāmens 

A6. Priekšmeta satura anotācija  
Latviešu valodā: ISDN integrēto pakalpojumu ciparu tīklu jēdziens. ISDN integrēto pakalpojumu 

tīklu uzbūves pamati. ISDN ciparu tīklu datu pārraides metodes. ISDN ciparu tīklu saslēgšana 
ar citiem datu pārraides tīkliem. ISDN tīklu gala iekārtas, saslēgšanas metodes un galu iekārtu 
pieslēgšanas struktūras. ISO modeļa saistība ar SS 7 standartu. ISDN komutācija. Platjoslas 
ISDN. Platjoslas ISDN interfeisi un servisu klases veidi. Intelektuālie tīkli. xDSL tehnoloģijas 

Angļu valodā: ISDN definition and introduction in item. ISDN Services. ISDN System 
Arcitecture.. Broadband and narrowband ISDN.. Intellegent ISDN. ATM  networks. Digital 
Subscriber Lines 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: augstākā matemātika, datortehnika, telekomunikācija. 
A8. Progrozējamais klausītāju skaits: 25 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits: 1 

 
B1. Uzvārds,vārds:          Alfrēds Asars     ( Alfreds Asars) 
B2. Zinātniskais grāds un ieņemamais amats :  RTU lektors, M. Sc. ing. 
B3. Valodas, kurās var pasniegt priekšmetu:  latviešu, krievu, angļu 
B4. Disertācijas un publikācijas:  Maģistra darba tēma:  "Korporatīvo datortīklu veiktspējas 

novērtēšanas metožu pētīšana",1999.g. 
    Publikācijas:  

1. “A Maximum Entropy Analysis of Self-Similar Data Flow” (with E. Petersons), Scientific 
Proceedings of Riga Technical University  in series 7: ”Telecommunications and Electronics”, 
vol. 3, 2003 

2. “Analysis of  Performance of Queuing system with Self-Similar input traffic, using Maximum 
Entropy Approach traffic” (with E. Petersons) In Proceedings of the International Conference 
"Modern Mathematical Methods of Analysis and Optimization of Telecommunication 
Networks", September, 2003, Minsk (Byelorussia). 

3. “A Maximum Entropy Analysis of Single Server queuing system with self-similar input traffic” 
(with E. Petersons) Scientific Proceedings of Riga Technical University  in series: 
”Telecommunications and Electronics”, vol. 2, 2002 

4. “Methods of Performance Evaluation in Information Transport systems of Airports”, In 
Proceedings of the International Conference "Modern mathematical methods of investigating of 
the information networks", January, 2001, Minsk (Byelorussia). 

5. “Performance evaluation of the fragments of Transport Information Systems”      (with A. 
Latkov, J. Petrova), In Proceedings of International Conference         “Nordic-Baltic Transport 
Research Conference”, April, 2000, Riga (Latvia) 



 
B5. Mācību līdzekļi:  

1. W. Stallings. High-speed networks and internets. Prentice Hall PTR.2002.  
2. B.Sklar. Digital Communicatios. Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR. 2003.  
3. A.Tanenbaum. Computer Network – Prentice Hall., 1996. 
4. Hendel R. Interworking of ATM with.Other International 1995 

B6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums: TET katedras tehniskā bāze. 
 
Priekšmeta apgūšanas  metode: lekcijas, praktiskie darbi 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo elektroniku, sakaru un datoru tīklu tehnoloģijas. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas 

1.  Integrēto pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) definīcija.  ISDN etalonmodelis 
un plaknes.  

2.  ISDN etalonkonfigurācija “lietotājs - tīkls” posmā.  

3.  Pārraides saskarnes un kanālu tipi. ISDN U  saskarne. 

4.  ISDN S/T saskarne. BRI aktivēšanas process. Konkurence par D - kanālu. 

5.  LAPD (Q.921): kadra struktūra,  pamatfunkcijas un darbības principi.  
 

6.  Adresācijas shēma. Aktivēšana. 

7.  Q.931: kadra struktūra,  pamatfunkcijas un darbības principi  

8.   Savienojuma   nodibināšana un pārtraukšana.  

9.  SS7: definīcijas, pamatfunkcijas un darbības principi. 

10.  SS7 kanālu arhitektūra. SS7 protokolu steks. 

11.  Platjoslas integrēto pakalpojumu ciparu tīkla (B-ISDN) definīcija.  

12.  B-ISDN etalonmodelis un plaknes. B-ISDN dienestu klasificēšana. 

13.  B-ISDN fizikā slāņa struktūra un funkcijas. Kļūdu vadība. Šūnu norobežošanas metodes 

14.  B-ISDN ATM slāņa struktūra un funkcijas. Šūnu struktūra. Virtuālie kanāli un ceļi. 

15.  B-ISDN ATM adaptācijas slāņa struktūra un funkcijas. ATM adaptācijas slāņa tipi.  



16.  DSL tehnoloģijas 

.. 
Nr  Laboratorijas darbu tēmas    
1. ISDN aparatūras konfigurēšana  
2. ISDN aparatūras konfigurēšana  
3. ISDN aparatūras darbības 

analīze. 
4. ISDN aparatūras darbības 

analīze 
5. Savienojuma   nodibināšana un 

pārtraukšana 
6. SS-7 pētīšana 
7. SS-7 pētīšana 
8. ISDN U  saskarnes pētīšana. 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  

1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
 

2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir ierobežotā 
daudzumā.  Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un 
individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas  

 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

Datorsistēmu teorija 
  

Mācību priekšmeta šifrs: TRL530 
Mācību spēks: Ernests Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EMY0 
Studiju profils: Elektrozinātnes 
Studiju līmenis: Maģistru studijas 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 

 
- dot zināšanas par datorsistēmu teoriju 

 
 

 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
jāprot: 

 
• datorsistēmu un to elementu matemātiskos modeļus. 
 
• pielietot matemātisku modelēšanu datoru sistēmu analīzē un 

optimizācijā. 
 

 
 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. A.Tannenbaum. Structured Computer Organization. Prentice – Hall.Int.Inc.2000. 
2. Haverkort. Performance of Computer Communication Systems. Willey, 1998. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 

• laboratorijas darbi (specializētā laboratorijā); 
• eksāmens 

 
 

 

Prasības priekšmeta apguve: 
 
 
 

inženierzinātņu bakalaura pamatzināšanas elektrozinātnēs vai 
datorzinātnēs. 
 

 



Lekciju un praktisko nodarbību tēmatiskais plāns 
 
N# Lekciju tēmas 
1.  Teorijas uzdevumi 
2.  Modeļu klasifikācija 
3.  Modeļu un datorsistēmu parametri 
4.  Tradicionālie datori 
5.  Netradicionālie datori 
6.  Programmu modeļi 
7.  Procesoru modeļi 
8.  Atmiņas modeļi 
9.  Datorsistēmu vispārējais modelis 
10.  Modeļu risināšanas algoritmi 
11.  Datoru sistēmu optimizācija 
12.  Datoru sistēmu stabilitāte 

 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Datorsistēmu parametru un veiktspējas novērtēšana 
2.  Veiktspējas un parametru savstarpēja atkarības analīze (laboratorijas darbu komplekss) 
3.  Modelēto un reālo datoru salīdzinošā analīze 

 
 

N# Kursa darbu nosaukumi 
1.  Nav paredzēts 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 

1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 8 stundas un  24 stundas.  
 

2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru.   Katedrā atrodas galvenās mācību 
grāmatas.  

 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju apraksts  

 
Studiju priekšmeta nosaukums: Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība (angļu valodā: 

Computer Networks Monitoring, Diagnostic and Maintenance)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL534 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž.zin. doktors 
Studiju programma:          Transporta datorvadības informācijas un elektroniskās sistēmas 
                                          Transporta elektronika un telematika 
Studiju programma šifrs:  EBY0, ECT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 maģistra, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms            3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par datoru tīklu kontroli, diagnostiku 
                                           un pārvaldības uzbūves principiem; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datoru tīklu kontroli un 
                                            diagnostikas vadības procesiem; 
                                          - iepazīstināt studentus  ar datoru tīklu bojāšanās problēmām. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:     - datoru tīklu kontroles un diagnozes sistēmu uzbūves principu 

klasifikācijas; 
- datoru tīklu kontroles un diagnozes aparatūras un programmas  līdzekļi; 
-     datoru tīklu kontroles un diagnozes pamatus. 

jāprot:   -   uzstādīt datoru tīklu kontroles un diagnozes līdzekļus; 
-  atestēt datoru tīklu ar datoru kontroles un diagnozes līdzekļiem;   
-  likvidēt datoru tīklu bojājumus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1. Robert Branner. IBM Personal Computer Troubleshooting and Repair. SAM&Company, 

New York, 1999. 420p. 
2. Kathy Ivens. Windows NT Troubleshooting Mc. Graw – Hill. Osborne. 2000. 588p. 
3. V. Boicovs. Moderno datoru tīklu diagnoze. – RDSF Zinātnisko darbu krājums., Rīga. 1999. 

7 lp. 
4. V. Boicov., Omer. Gul. New Netsynt technologies and their’s application in Latvia.   

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and Management. 
ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16 – 17. 140-146 pp.  

 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 

 
N# Lekciju tēmas 
1.  Moderno datortīklu struktūra un arhitektūra 
2.  Datoru tīklu kontroles hierarhiskie modeļi 
3.  Datoru tīklu kontroles aparatūras līdzekļi  



4.  Datoru tīklu pārbaudes testi 
5.  Datoru tīklu diagnostikas līdzekļi 
6.  Lietotāju kontu izveidošana 
7.  Lietotāju grupu veidošana 
8.  Tīkla resursu aizsardzība ar šārēto direktoriju atļaujām 
9.  Tīkla resursu aizsardzība ar NTFS atļaujām 
10.  Tīkla resursu aizsardzība ar NFS atļaujām 
11.  Tīkla drukas uzstādīšana un administrēšana 
12.  Resursu un notikumu audits 
13.  Datoru tīklu monitorings 
14.  Tīkla resursu pārraudzība 
15.  Datora parametru pārraudzība 
16.  Ziņojumu sūtīšana lietotājiem 
17.  Sistēmas konfigurācijas paŗlūkošana 
18.  Vada domeinu, member serveru un darbastaciju drošība 
19.  Tīkla drošības nodrošināšana: ugunsmūri un uzbrukumu noteikšanas sistēmas 
20.  Tīkla bakap vai atjaunošanas operācija 
21.  Programmatūras vai aparatūras atjaunošana 

 
 

N# Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Administratīvo rīku instalēšana uz klienta datora 
2.  Lokālo datoru tīklu parametru mērīšana 
3.  Korporatīvo datortīklu parametru mērīšana 
4.  Datoru tīklu serveri 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Studenti to var ierobežotā daudzumā 
saņemt RTU bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus laboratotijas  darbu izpildei  un individuālus darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Elektroniskas un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas  katedra 

 
Studiju priekšmeta apraksts  

 
Mācību priekšmeta  nosaukums: Tīklu datu bāzes un bankas  
                      (angļu valodā: Network Data Base and Data Bank)  
Mācību priekšmeta šifrs: TRL415 
Mācību spēks:                  Viktors Boicovs, docents, Inž. Zin. doktors 
Studiju programma:         Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
        Transporta elektronika un telemātika 
Studiju programma šifrs:  EMY0, EGT0 
Studiju profils:                  elektrozinātnes 
Studiju līmenis:                 maģistra, bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens                 Transporta datorsistēmas un tīkli 
Priekšmeta apjoms             3 KP 
Priekšmeta mērķis           - dot studentiem zināšanas par datu bāžu izstrādāšanu; 
                                         - dot vispārējas zināšanas par datu bāžu loģisko struktūru; 
                                         - iepazīstināt studentus  ar relācijas datu bāžu teoriju. 
Priekšmeta uzdevumi: 
jāzina:                               -     Tīklu datu bāžu un banku relācijas teorijas struktūras un  
                                                arhitektūras īpatnības; 

-     Datu bāžu objekti un vadības principi; 
-     Datu bāžu un banku tabulas drošības un 
       ticamības rādītāji. 

jāprot:                               -     Uzstādīt datu bāžu un banku serveri; 
-  Modelēt SQL serveru drošības sistēmas  un vadību; 
-  Vadīt datu bāžu un banku serveru optimizācijas procesus. 

Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras sarakts. 
1.      Jack L.Hursch, Carolyn J.Hursch. Works with ORACLE. “ WINDCREST”. NewYork., 

1998, 620 pp. 
2.      Garry Higginbottom  Performance Evaluation of Communication Networks.   “Artech  

House”.  London. 2001. 586 pp.  
3.      Mark Dodge., Crain Stinson. Running Microsoft Excel 2000. Microsoft Press. USA. 2001. 

1052 pp. 
4.      John Kaufeld. Access 2000 for Windows. - JDG Books Chicago. 2001. 328pp. 
5. V. Boicov., Omer. Gul. New Netsynt technologies and their’s application in Latvia. 

Proceeddings of the 1st Internetion Conference Information Tehnologijes and Management. 
ISA, Riga, Latvia, 2003. April 16–17. 140-146 p.  

 



Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 
 
Nr. Lekciju tēmas 
1.  Tīklu operētājsistēmu uzbūves pamatprincipi 
2.  UNIX operētājsistēmas apskats 
3.  UNIX un LINUX operētājsistēmu īpašības 
4.  Tīklu operētājsistēmu trūkumi 
5.  FreeBSD operētājsistēma 
6.  Tiklu operētājsistēmu procesi un komandas 
7.  Tiklu operētājsistēmu programmēšana 
8.  Parasta scenārija uzrakstīšana 
9.  Interpretators SHELL 
10.  Komandu izpildīšana interaktīvā režīmā vai no scenārija 
11.  Interpretators BASH 
12.  Interpretators TCSH 
13.  UNIX utilītes sistēmas 
14.  SHELL mainīgie 
15.  Ziņojums par kļūdām izveidošana  
16.  Procesa noslēgšanas kods 
17.  Pārtraukšanas signālu apstrāde 
18.  Tiklu operētājsistēmu NFS 
19.  PERL valoda programmēšanai 
20.  PYTHON valoda programmēšanai 
21.  TCL valoda programmēšanai 

 
 

Nr. Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Tiklu operētājsistēmu instalēšana 
2.  Tiklu operētājsistēmu parametru mērīšana 
3.  Tiklu operētājsistēmu procesu vadība 
4.  Tiklu operētājsistēmu serveri 

 
Nr. Kursa darbu nosaukumi 
1.  nav 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  32 stundas.  
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināti ar mācību literatūru. Katrs  students to var saņemt RTU 
bibliotēkā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
 Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā.  
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus laboratorijas darbu izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu. Katedrā atrodas galvenās mācību grāmatas (un CD-ROM). 
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN547.0 
TRANSPORTA PROCESU OPTIMIZĀCIJAS METODES  
OPTIMIZATION METHODS OF TRANSPORT PROCESSES 
 
Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskas nodrošinājums” 
 
Studiju programma: EMY0 “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
 
Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 
 
Priekšmeta statuss: Ierobežotās izvēles priekšmets 
 
Studiju līmenis: Maģistru studiju  
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt matemātiskās metodes transporta procesu optimizācijai. 
 
Priekšmeta uzdevumi: Iemācīt  studentus   izstrādāt un realizēt atbilstošas metodes transporta 
uzdevumu risināšanai. 
 

Priekšmeta satura anotācija: 

 
Optimizācijas metožu klasifikācija transporta uzdevumiem. Lineārās programmēšanas uzdevumi. 
Simpleksa metodes algebra. Modificēta simpleksa metode. Dualitāte. Risināšanu jutīguma analīze. 
Integrās programmēšanas uzdevumi. Atzarojumu un robežu metode. Transporta uzdevumi un to 
risināšanas algoritmi. Dinamiskā programmēšana. Pielietošana transporta uzdevumu risināšanas 
(krājumu un pārveidojumu plānošana). Diferencējamas funkcijas daudzargimentu optimizācija. 
Izliektā, kvadrātiskā un separabelā programmēšana. Optimizācijas datoru programmu pakešu 
pielietošana. Sarežģītu transporta sistēmu optimizācija. 
 
Optimization methods classification for transport problems. Linear programming problems. Simplex 
methods algebra. The modified simplex method. Duality. The sensitivity analysis of solution. The 
integer programming. The branch-and-bound method. Transportation problems and algorithms of 
their solution. The dynamic programming. Application to transport problem solution (inventory 
control and transportation problems). Optimization of differentiable functions of many variables. 
Convex, quadratic and  separable programming. Application of computer program packages. 
Complex transport system optimization. 

Priekšmeta struktūra: 

 

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

0 
 
4 

 
2.5 

 
0.5 

 
1 

ir paredzēts  
Eksāmens 



 

Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 

 

Priekšmeta saturs: 

 

Nr. Tēmu nosaukumi 
1 Optimizācijas metožu klasifikācija transporta uzdevumiem.  
2 Lineārās programmēšanas uzdevumi.  

3 Simpleksa metodes algebra.  
4 Modificēta simpleksa metode.  
5 Dualitāte.  
6 Risināšanu jutīguma analīze.  
7 Integrās programmēšanas uzdevumi.  
8 Atzarojumu un robežu metode.  
9 Transporta uzdevumi un to risināšanas algoritmi.  
10 Dinamiskā programmēšana.  
11 Transporta pielietošanu uzdevumu risināšanas (krājumu un pārveidojumu plānošana).  
12 Diferencējamas funkcijas daudzargimentu optimizācija. 
13  Izliektā, kvadrātiskā un separabelā programmēšana.  
14 Datoru programmu pakešu pielietošana.  
15 Sarežģītu transporta sistēmu optimizācija. 

 

Mācību līdzekļi: 
• Aндронов А.М., Хижняк А.Н. Mатематические методы  планирования и управления 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий гражданской авиации. 
Транспорт, Москва,  256 lpp. 

• Балашевич В.А., Андронов А.М. Экономико-математическое моделирование 
производственных систем. Изд-во Университетское, Минск, 1995. 250 lpp. 

• Kļaviņšs D. Lineāra programmēšana. LU, Rīga, 1998. 
• Мину М. Математическое программирование. Наука, Москва, 1990. 
• Андронов А.М., Киселенко А.Н., Мостивенко Е.В. Прогнозирование развития 

транспортной системы региона. Уральское отделение Академии наук СССР, Сыктывкар, 
1991. –178 lpp. 

• Андронов А.М., Федорова А. Эконометрическая модель функционирования городского 
транспорта. In: Research and Development in the Modern Transportation Technology,  Latvian 
Academy of Science,  Riga, 1999,  lpp. 69-73. 

• MathCAD. Руководство для пользователя. MathCAD 6.0. MathCAD PLUS 6.0. MathSoft, 
Москва, 1996. 

 
 
 
 



Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 58 stundas un  8 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
 

 

 

Struktūrvienības vadītājs                              
 profesors                                                     A.Urbahs 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRL532 

 
1. Studiju priekšmeta nosaukums: Tīklu analīze un projektēšana  

 (angļu valodā:  Computer Networks Analysis and Design ) 
2. Studiju priekšmeta līmenis: maģistra, maģistra profesionālās studijas  
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  4 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
nedalāms 4 2 1 1 nav paredzēts  Eksāmens 
5. Studiju programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 

sistēmas, Transporta elektronika un telemātika 
6. Studiju priekšmeta autors: RTU prof., dr.hab.inž. Ernests Pētersons 
7. Struktūrvienības nosaukums: Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: iemācīt studentus risināt praktiskus datortīklu analīzes un 

projektēšanas uzdevumus.  
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt datortīklu analīzes un projektēšanas metodes. 
10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā: Datortīklu projektēšanas uzdevumu nostādnes. Datortīklu hiarhiskie modeļi.. 
Atkārtotāju un tiltu uzbūve. Spanning free algoritms. Komutatori un to tipveida struktūras. 
Korporatīvo datu pārraides tīklu projektēšanas pamati. Modernas datu pārraides tehnoloģijas. 
Modernie korporatīvie datortīkli. Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. Servisa 
kvalitātes nodrošināšana IP tīklos, prioritātes, RSVP. Tīkla drošības pamati. Tīkla drošības 
nodrošināšana: ugunsmūri un uzbrukumu noteikšanas sistēmas. Komutatoru aprēķināšanas 
metodes. Datortīklu un to fragmentu novērtēšanas analītiskās metodes. Tīklu analīzes 
programpaketes.  

Angļu valodā:   Computer networks design task formulation. Hierarchy of networks models. 
Repeaters and god ways structure. Spanning free algorithm. Switch structure. Advanced 
networks typical structure. Corporative networks  principals and structure. Network addressing 
systems and virtual networks. Quality of service (QoS). QoS in IP networks, priorities and 
RSVP. Network security. Firewalls and network defense. Switch mathematical modeler. Network 
performance mathematical modeler. Program packages for Netware analyses. 

11. Studiju priekšmeta saturs: 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.   Datortīklu projektēšanas uzdevumu nostādnes. 
2.   Datortīklu hiarhiskie modeļi. 
3.   Komutatori un to tipveida struktūras. 
4.   Korporatīvo datu pārraides tīklu projektēšanas pamati. 
5.   Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. 
6.   Servisa kvalitātes nodrošināšana IP tīklos, prioritātes, RSVP.  
7.   Tīkla drošības pamati. 
8.   Komutatoru aprēķināšanas metodes. 
9.   Datortīklu un to fragmentu novērtēšanas analītiskās metodes. 
10.  Tīklu analīzes programpaketes. 
 
 
 



 
12.  Laboratorijas darbi:   
Nr. Laboratorijas darbu tēmas Stundu skaits 
1. Komutatori un to tipveida struktūras. 4 
2. Tīkla līmeņa adresācija un apakštīklu veidošana. 4 
3. Komutatoru aprēķināšanas metodes. 4 
4. Tīklu analīzes programpaketes. 4 
 
13. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 40% 
 
14. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: . Datorsistēmu teorijas pamati. Datoru tīkli. 
15. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru tīklu 

laboratorija un datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra 

Pamatliteratūra 
  
1. A.Tannenbaum Computer Networks, 3 rd  ed., Prentice-Hall,- 1996. 
2. W. Stallings. Data and Computer Communications, 5 rd  ed., Prentice-Hall,- 1996.  
3. М.Шварц. Сети связи – протоколы, моделировние, анализ. М.: 1992. 
4. E.Gelenebe, G.Pujolle. Introduction to Queueing Networks, Willey, 1998. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā [3]. Parējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 80% teorētiskā 
materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 
 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TRANSPORTA UN MAŠĪNZINĪBU FAKULTĀTE 
TRANSPORTMAŠĪNU TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
Priekšmeta šifrs un nosaukums: TMN449.0 
TRANSPORTA PLŪSMU ANALĪZES UN PROGNOZĒŠANA MATEMĀTISKĀS METODES  
MATHEMATICAL METHODS OF TRANSPORT FLOW ANALYSIS AND FORECASTING 

Profesora grupa: 15B07 “Transporta vadības datorsistēmu matemātiskas nodrošinājums” 

Studiju programma: EMY0 “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 

Dati par atbildīgo pasniedzēju: A.Andronovs, Dr.h.inž., Profesors 

Priekšmeta statuss: Obligātās izvēles studiju priekšmets 

Studiju līmenis: Maģistru studiju  
 
Priekšmeta mērķis: Iegūt gadījumprocesu teorijas un matemātiskās statistikas pamatjēdzeņus,  
modeļus un metodes; iegūt praktiskās iemaņas transporta plūsmu analīzē un prognozēšanā.  
 
Priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar priekšmeta pamatkoncepcijām, iemācīt     izstrādāt 
un realizēt reālo sistēmu modeļus, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes. 
 

Priekšmeta satura anotācija: 

 
Izlases izpētīšana uzdevumi relatīvu nelielu izlašu apjomu apskaitļos. Izlases izpētīšana plānošanas un 
organizācijas pamatmetodes. Parasta gadījumatlase. Atlase daļu un procentu novērtējumam. Izlases apjoma 
noteikšana. Stratifikācijas (diferencēšanas) izlases izpētīšanu metodes. Sistemātiska un ligzdas atlase. 
Divkāršas atlases metodes. Kļūdu avoti izlases izpētīšanās un to novērtēšanas un samazināšanas jautājumi. 
Izlases izpētīšanu pielietošana plūsmu analīzē. Matemātiskās metodes plūsmu prognozēšanai. Alternatīvie 
modeļi un metodes lineārai regresijai. Kļūdas neatkarīgos argumentos. Dažādas novērtējuma metodes un to 
salīdzinājums. Stabili (robasti) novērtējumi. Hjubera novērtējumi. Nelineāras regresējas modeļi.  Skaitliskā 
atrašana minimālo kvadrātu metodes novērtējumus. Levenberga-Mapkvardta metode un tās statistiskās 
īpašības. Entropijas modeļi. Transporta veida uzvēlies modeļi. Statistiskās  modelēšanas pielietošana plūsmu 
prognozēšanas uzdevumos. 
 
Samples study problems in the case of relatively small sample sizes. General methods of samples study 
planning and organization. Simple random choice. Extracting for parts and percent estimation. Defining of 
sample size. Stratification (differentiation) sample study methods. Systematic and cluster choice. Reasons of 
errors in studies of samples and ways of their estimation and decreasing.  Application of sample studies in the 
flow analysis. Mathematical methods for flow forecasting. Alternative models and methods for linear 
regression. Errors of independent arguments. Different methods of estimation and their comparison. Stable 
(robust) estimators. Huber estimators. Non-linear regression models. Numeric calculation of least square 
methods estimators. Levenberg-Mapkvardt method and its numeric properties.  Entropy models. Gravity 
models in urban planning. Travel demand forecasting. Application of statistical simulation in tasks of flow 
forecasting. 
 

Priekšmeta struktūra: 

 



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

1 
 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

Ir paredzēts  
Eksāmens 

Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas un praktiskas nodarbības  specializētas auditorijas un datoru klase 

 

Priekšmeta saturs: 

 

Nr. Tēmu nosaukumi 
1 Izlases izpētīšana uzdevumi relatīvu nelielu izlašu apjomu apskaitļos.  
2 Izlases izpētīšana plānošanas un organizācijas pamatmetodes. 
3 Parasta gadījumatlase. 
4 Atlase daļu un procentu novērtējumam. 
5 Izlases apjoma noteikšana. 
6 Stratifikācijas (diferencēšanas) izlases izpētīšanu metodes. 
7 Sistemātiska un ligzdas atlase. 
8 Divkāršas atlases metodes. 
9 Kļūdu avoti izlases izpētīšanās un to novērtēšanas un samazināšanas jautājumi. 
10 Izlases izpētīšanu pielietošana plūsmu analīzē. 
11 Matemātiskās metodes plūsmu prognozēšanai. 
12 Alternatīvie modeļi un metodes lineārai regresijai. 
13 Kļūdas neatkarīgos argumentos. 
14 Dažādas novērtējuma metodes un to salīdzinājums. 
15 Stabili (robasti) novērtējumi. 
16 Hjubera novērtējumi. Nelineāras represijas modeļi. 
17 Skaitliskā atrašana minimālo kvadrātu metodes novērtējumus. 
18 Levenberga-Mapkvardta metode un tās statistiskās īpašības. 
19 Entropijas modeļi. 
20 Transporta veida uzvēlies modeļi. 
21 Statistiskās  modelēšanas pielietošana plūsmu prognozēšanas uzdevumos. 

 

Mācību līdzekļi: 

 

• Андронов А.М., Киселенко А.Н., Мостивенко Е.В. Прогнозирование развития 
транспортной системы региона. Уральское отделение Академии наук СССР, Сыктывкар, 
1991. –178 lpp. 

• Андронов А.М., Федорова А. Эконометрическая модель функционирования городского 
транспорта. In: Research and Development in the Modern Transportation Technology, Latvian 
Academy of Science, Riga, 1999, lpp.69-73. 

• Балашевич В.А., Андронов А.М. Экономико-математическое моделирование 
производственных систем. Изд-во Университетское, Минск, 1995. 240 lpp. 

• Wilson A.G. Entropy in urban and regional modeling. Pion Limited, London, 1970. (Вильсон 
А.Дж. Энтрoпийные методы моделирования сложных систем. Наука, Москва, 1978.). 



 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 40 stundas un  8 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
 

 

Struktūrvienības vadītājs                              
 profesors                                                     A.Urbahs 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta sakaru līnijas  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes  
Studiju līmenis maģistra,  bakalaura profesionālās studijas  
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 2 0   1 ir paredzēts   E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt transporta sakaru līniju organizācijas principus, shēmas, parametru aprēķinu, 
ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas sistēmas transporta 
uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transportā. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 2001.  
2.  Popovs V., Nižnika K.  Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 

DzTI  TSIS, 2000., 70 lpp.  
3. Popovs V. Transporta sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI, TSIS, 2003 
4.  Козлов Л.Н, Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на  
      железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1991. 
5. Р.Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 1998.  
6. Юшин А.М. Справочник. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Том  
                       1, 2. М.: РадиоСофт, 1998. 
7. Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998.  (Дональд 
Дж.Стерлинг, мл. Техническое руководство по волоконной оптике.М.: ЛОРИ,                               
1998, 288 с. ) 
8. Popovs V., Golovins Je. Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums. Rīga: RTU, DzTI, 
TSIS, 2004, 105 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 



Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru līniju tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar transporta sakaru līnijām, projektēt optiskās sakaru līnijas. 
 
 

Lekciju  nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  sakaru līniju klasifikācija. Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkls. 

2.  Šķiedru optiskās sakaru līnijas - lineārais  trakts.  

3.  Elektromagnētisko lauku simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijas 

4.  Transporta simetrisko līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes  

5.  Transporta koaksiālo līniju parametru aprēķinu pamati un mērījumu metodes 

6.  Elektromagnētiskie viļņi šķiedru optiskās līnijās  

7.  Vienmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

8.  Daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru aprēķina metodes 

9.  Aktīvie (izstarotāji un foto - uztvērēji ) elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 

10.  Pasīvie elementi  šķiedru optiskās sakaru līnijās. 

11.  Simetriskās, koaksiālās un optiskās kabeļu līniju konstrukcijas 

12.  Starplīnijas un ārējās elektromagnētiskās ietekmes. Elektromagnētiskās ietekmes starp 
optiskām līnijām. Pārejas vājinājumi un aizsardzība.  

13.  Parejošo vājinājumu un šķiedru optiskās kabeļu līniju aizsardzības aprēķinu metodes 

14.  Simetrisko, koaksiālo un optisko kabeļu līniju drošums. Maģistrālās šķiedru optiskās kabeļu 
līnijas drošuma aprēķins.  

15.  Transporta sakaru simetrisko un koaksiālo līniju  projektēšana, būvniecība un aizsardzība. 
Dzelzceļa transporta šķiedru optisko kabeļu līniju projektēšana, celtniecība un likšana . 

16.  Transporta  sakaru līnijas stāvoklis, attīstības  perspektīvas  Latvijas Dzelzceļā un pasaulē. 

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Transporta simetrisko līniju parametru modelēšana un pētīšana 

2.  Transporta koaksiālo līniju parametru modelēšana un pētīšana 

3.  Vien – un daudzmodu šķiedru optisko sakaru līniju parametru modelēšana un pētīšana 

4.  Sakaru līniju nevienveidību impulsu mērījumi 

5.  Trokšņa mērīšana tonālās frekvences kanālā 

6.  Automātikas un sakaru līniju stāvokļu kontroles metodes  



7.  Rimšanas mērījumi līnijās un sakaru kanālos 

8.  Pārejas līniju vājinājumu modelēšana un pētīšana (simetriskās, koaksiālās un optiskās līnijās) 

 
Studiju darbu nosaukumi 
1. Dispersiju  simetrisko sakaru līniju parametru ciparu analīze 
2 Dispersiju  koaksiālo sakaru līniju parametru ciparu analīze 
3 Vienmodu šķiedru optiskās sakaru līnijas parametru aprēķins 
4. Daudzmodu šķiedru optiskās sakaru līniju parametru aprēķins 
5 Pārejas vājinājumu un aizsargātības aprēķins šķiedru optiskajās kabeļu līnijās 
6 Maģistrālās kabeļu līnijas drošuma aprēķins 
7 Šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
8 Maģistrālo šķiedru optisko sakaru līniju projektēšana 
9 Lokālo tīklu šķiedru optisko līniju projektēšana 

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



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 

Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes un neklātienes 
Studiju līmenis Akadēmiskās un  bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārb. 
      0 4 2 0   2 ir paredzēts  KD, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa transporta telekomunikāciju tīklu un sistēmu organizācijas principus, 
shēmas, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas pārraides sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumā 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
 -   Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskas sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU,   
      DzTI  TSIS, 2000.  
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eko-Trends, 1998, 267 lpp. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc.,1995,636 

p.  
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
-   Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998.  
- Popovs V. Introduction to SDH. Lekciju konspekts. Riga: RTU, DzTI, 2001. 
- Popovs V. GSM standarta šūnu mobilas sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2003, 362.lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 



Jāzina: mūsdienīgo transporta šķiedru optisko sakaru līniju tehnoloģijas, ekspluatācijas un tehniskie 
raksturojumi. Jāprot strādāt ar transporta šķiedru optisko sakaru līniju, projektēt dzelzceļa transporta 
šķiedru optiskās sakaru līnijas. 

 
Lekciju nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Dzelzceļa transporta telekomunikācijas sistēmas un ierīces. 

2.  Dzelzceļa telekomunikāciju tīkli (primārie un sekundārie tīkli, korporatīvie tīkli). 
 

3.  Modernie dzelzceļa sakaru tīkli, kuros izmanto ciparu informācijas pārraidi pa kabeļu, 
optiskajiem un radio kanāliem un traktiem. 

4.  LAN, MAN, WAN, FR, ISDN  dzelzceļa transportā. 

5.  Sinhronās Ciparu Hierarhijas tīkli (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) dzelzceļa transportā. 

6.  ATM tīkli un sistēmas dzelzceļa transportā. 

7.  Pilnīgi optiskie tīkli dzelzceļa transportā. Abonentu pieejas tīkli. 

8.  Transporta sakaru un informācijas sistēmas: stāvoklis un perspektīvas Latvijas Republikā. 

 
Laboratorijas nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

 
 
Nr Laboratorijas nodarbību tēmas  

1. Mūsdienu telekomunikāciju tīkli (lineārais trakts). (4.st.) 

2. LAN konfigurācijas (8.st.) 

3. MAN un korporatīvo tīklu topoloģija (6.st.) 

4. SDH tīklu topoloģija (8.st) 

5. Dzelzceļa telekomunikāciju tīkli (6.st.) 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem 
[1,1]. Literatūra aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids  pilna un nepilna laika 
Studiju līmenis  maģistra, bakalaura profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  3 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 3 1 0 2 ir paredzēts  D,I, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu principus, shēmas,  
ekspluatācijas īpatnības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
- V. Popovs  GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 
-  V.Popovs. Mobilo telefonu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. 
  Rīga:  RTU,  1999. 
- The Mobile Communications Handbook. Editor: J.D.Gibson. IEEE Press, 1999. 
- K.Fujimoto, J.R.James. Mobile Antennas Systems Handbook. Artech House, 1994. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studiju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo Dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu aparatūras tehnoloģija, ekspluatācijas un 
tehniskie raksturojumi, shēmas.  



 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Dzelzceļa koplietošanas radiotehniskās sistēmas ar lielām un mazām apkalpošanas zonām...  
  

2.  Šūnu mobilo sakaru sistēmas (GSM, CDMA). 

3.  GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēmas 

4.  GSM- Railway standarts  

5.  IMT-2000, UMTS. 

6.  Transporta satelītu mobilo radio sakaru sistēmas. 

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

 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa sakaru sistēmas 
Railway telecommunication systems 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātņu profils 
Studiju veids Klātienes un neklātienes 
Studiju līmenis Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  5 KP 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt elektrisko sakaru un radio sakaru sistēmu organizācijas principus, ekspluatācijas 
īpatnības, shēmas, lai prastu apkalpot un projektēt šīs sistēmas dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1.Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transporta. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1999. 
 2. Popovs V. Modernu datoru tīklu topoloģija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1998. 
3.Ločmelis J. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1997, 188 lpp. 
4. Zušs J. Radioviļņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974, 85 lpp. 
5. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте. Под ред. В.М. Волкова. 
М.:Транспорт, 1996, 342 с. 
6. Popovs V. Plesiohronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2000,  27 lpp. 
7. Дагаева Н., Клеванский Ю. Радиосвязь на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 
1991, 312 с. 
8. Popovs V. Sinhronas ciparu hierarhija. Rīga: RTU, DzTI TSIS, 2001. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Studiju darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 20% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Studuju darba izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienu transporta sakaru tehnoloģija, sistēmu ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu, projektēt sistēmu elementus. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas (1.daļa) 

1.  Elektrisko sakaru sistēmu klasifikācija. Transporta sakaru tīkli.   



2.  Tīklu topoloģija (kokveida, kombinētie, cilpu, šūnu, hierarhiskie sakaru tīkli).  
Primārais un sekundārais sakaru tīkls Dzelzceļa transportā. 

3.  Mūsdienu transporta telekomunikāciju tīkli. 

4.  Sakaru tīklu drošums (aparatūras un struktūras aspekti). 

5.  Telefonijas pamati. Analogie un ciparu telefona aparāti. 

6.  Automātiskas telefona stacijas (ATS). Integrālā kvazielektronā ATS "Istok" un “Kvants” . 

7.  Elektroniskās ATS. Ciparu ATS uzbūves un darbības principi. MERIDIAN-1. 

8.  Daudzkanālu sakaru sistēmas. Daudzkanālu sakaru sistēmas ar frekvenču sadalīšanu. 

9.  Daudzkanālu sakaru sistēmas ar kanālu laika sadalīšanu.  

10.  Impulsa - koda modulācija (IKM) ciparu informācijas pārraides sistēmās. 

11.  Analogās - ciparu iekārtas (ACI-30). Darbības principi. 

12.  ACI-30 lineārais trakts. Ciparu signālu reģeneratora darbības principi.  

13.   Plesiohronas Ciparu Hierarhijas (PCH). Standarti E1/T1, E2/T2, E3/T3, E4/T4.  

14. Sinhrona Ciparu Hierarhijas (SCH). Transporta mezgli (TN-AX) un Sinhronie Transporta 
moduļi (STM-1).  

15. SCH tīkli (point-to-point, ring).   

16. Analogie tehnoloģiskie telefona sakari  dzelzceļa transportā . 

 
Nr Lekciju tēmas (2.daļa) 
1. Transporta radiosakaru sistēmas klasifikācija. Radiofrekvenču diapazonu klasifikācija. 
2. Elektromagnētisko viļņu starojums. Maksvela  vienādojumi.. Viļņu vienādojumi. 
3. Radioviļņu izplatīšanas īpatnības (zemes, jonosfēras,  troposfēras viļņi).  
4. Antenas. Starojumu apstākli. Pārraides un uztvērējšanas antenu parametri un to mērījumi..  
5. Dzelzceļa radiostacijas antenas. ("Transports" sistēmas).  
6. Radiopārraides ierīces (RPI). RPI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radioraidītāju 

pamatparametri. 
7. Dzelzceļa transporta RPI analoga radiostacijas 66PTM (strukturshēma). Frekvences un fāzes 

modulācija īpatnības. 
8. Raidītāju pamatkaskādu  īpatnības: pirmdevējģeneratori, daudzkāršotāji, modulatori un izejas 

kaskādes. RPI analoga radiostacijas 66PTM (principshēma). 
9. Radiouztvērēju ierīces (RUI). RUI tipveida shēma ar amplitūdas modulācija. Radiouztvērēju 

pamatparametri. Dzelzceļa transporta RUI analoga radiostacijas 66PTM (struktūrshēma). 
Frekvences un fāzes demodulācijas īpatnības. 

10. Radiouztvērēju  pamatkaskādu  īpatnības: izejas ķēdes, augstfrekvences pastiprinātāji, 
pārveidotāji, demodulātori (detektori) , zemfrekvences pastiprinātāji. RUI analoga 
radiostacijas 66PTM (principshēma). 

11. Radioreleju  sakaru līnijas (RRSL). Virszemes RRSL. Jēdziens par platjoslas kanālu un 
radiostobru. Radiostobru frekvenču plāns. 



12. Ciparu radioreleju stacijas DR-240/1800 struktūrshēma un funkcionālā shēma. Darbības 
principi. Ciparu radioreleju stacijas SPECTRUM-II. 

13. Kosmiskie RRSL.  "INMARSAT-M" pielietošanas iespējas uz Dzelzceļa transporta. 
14. Transporta mobilas sakaru sistēmas. GSM-Railway standarts. Trankinga radiosakaru sistēmas. 

Peidžera sakaru tīkli.  
15.  Televīzija uz dzelzceļa transporta. Radiolokācijas sistēmas dzelzceļa transportā. 

16.  Transporta sakaru un informācijas sistēmas. Stāvoklis un perspektīvas Latvijas Republikā. 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
 Telefonu aparātu pētījumi. 
 Starppunktu sakaru  pētījumu 
 Selektīvo dispečera sakaru  sistēmu PCDT-1M  pētījumu. 
 Analogās-ciparu ATS "Istok"un MERIDIAN-1 . Abonentu savienojuma principi. 
 Dzelzceļa radiostaciju antenas. ("Transports" sistēmas). 
 Radioraidītāju un radiouztvēŗēju parametru  pētījumu. 
 Dzelzceļa radiostacijas 66 PTM, PH-12B, Lokomotīvju radiostacijas  PB-1.  
 Vilcienu lineārie simpleksie radiosakari (VLSRS tīkls). 

 
Studiju darbu tēmas 

1. Lokālo tīklu projektēšana (šķiedru optiskas līnijās) 
2. Dzelzceļa maģistrālo sakaru līniju projektēšana 
3 Mobilo šūnu tīklu projektēšana 
4 Radioreleju līniju projektēšana 
5 Dzelzceļa radiolokācijas sistēmu kontroles projektēšana 
6 Dzelzceļa televīzijas sistēmu kontroles projektēšana 
7 Dzelzceļa radiotehniskas sistēmu aizsardzību projektēšana 
 
Studiju priekšmeta īsa anotācija angļu valodā: 

Railway transport telecommunication systems and equipments. Modern railway communication 
networks, which digital information of transmission use by cables, optical and radio channels. 
Transport communication and information systems: state and development in Latvian Republic. 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 16 stundas un  64 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students RTU DzTI un RTU 
bibliotēkā var saņemt literatūru, kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. 
Visi studenti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei  un individuālu darba 
uzdevumu.   
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta augstfrekvences ciparu pārraides informācijas  
sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas, 
Transporta elektronika un telemātika 

Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids Klātienes, neklātienes 
Studiju līmenis  Maģistra, maģistra profesionālās studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  4 KP 
Studiju priekšmeta struktūra 
 

 
 

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude 
      0 4 2 0   2 ir paredzēts  D, E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Transporta augstfrekvences ciparu pārraides informācijas  sistēmas organizācijas 
principus, parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu 
informācijas pārraides sistēmas transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
 -   Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU,   
      DzTI  TSIS, 2000.  
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eko-Trends, 1998, 267. lpp. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ  технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc.,1995,636 

p.  
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
- Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
- Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планированитя и построения. М.: Эко-Трендз, 

2001. 
- Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. М.: Компания 

Сайрус Системс, 1999. 
- Гребнев А.К., Гридин В.Н., Дмитриев В.П. Оптоэлектронные элементы и устройства. М.: 

Радио и связь, 1998. 
- V.Popovs. Pleziohronā Ciparu Hierārhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI, 2000, 31 lpp. 
- V.Popovs. Sinhronā Ciparu Hierārhija. Lekciju konspekts. Rīga: RTU DzTI, 2000, 37 lpp.   
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 



Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas tehnoloģijas, ekspluatācijas un tehniskie 
raksturojumi. Jāprot strādāt ar transporta šķiedru optiskās sakaru līniju, projektēt dzelzceļa transporta 
šķiedru optiskās sakaru līniju. 
 
 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 
Nr Lekciju tēmas  

1.  Pleziohronā Ciparu Hierarhija (PCH): E1,E2,E3,E4 un T1,T2,T3 standarti. (10.st.) 
 

2.  Sinhronā Ciparu Hierarhija (SCH):  STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 standarti. (12.st.) 

3.  SCH tīkli. WDM un DWDM multipleksori. (6.st.) 

4.  Asinhrona Pārraides Režīma (APR) tehnoloģija. (10.st.).  
 

5.  APR tīkli. APR un SDH tehnoloģijas. (10.st.) 

6.  Pilnīgi optiskie tīkli. FDDI tīkls. Abonentu pieejas tīkli. (10.st.) 

7.  Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana. (6.st.) 

 Kopā = 4 KP (64.st.) 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
 
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs  students  var saņemt RTU 
bibliotēkā lekciju konspektus. Pārējā literatūra ir ierobežotā daudzumā. Literatūra aptver apmēram 
90% teorētiskā materiāla. 
    
3. Katrs students saņem kontroles jautājumus par visu kursu. 

 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Menedžments dzelzceļa transportā 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas 
Studiju profils Elektrozinātne 
Studiju veids maģistra studiju programma  
Studiju līmenis maģistra 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  2 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārd 
      0 2 1 0 1  Nav paredzēts  I 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt menedžmenta informācijas tehnoloģiju principi. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
- V.Praude, J. Beļčikovs. Menedžments.Rīga: Vaidelote, 1997.  
- Ricky W.Griffin. Management. Boston: Houghton Mifflin Company, 1990. 
- В.Попов. Рабочие методы научно-технического прогнозировапния в НИИ. Рига: НПО 

Технолар, 1989. 
- Общий менеджмент. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001, 252 с. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 
Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 40% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 0% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo menedžmenta informācijas tehnoloģijas principi uz  praktiskās darbībās 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Menedžmenta teorijas evolūcijas un attīstība. Zinātnisku informāciju savākšana un analīze.  
 

2.  Komunikācijas un lēmumu pieņemšana organizācijās. 

3.  Menedžmenta funkcijas (plānošanas būtība, stratēģiskā plānošana). 

4.  Prognozēšanas objekti.  Prognozēšanas metodes (publicēto, morfoloģisko, ekspertu). 



5.  Menedžeris kā analītiķis,  konsultants un prognozētājs. 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 24 stundas un  8 stundas.  
2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas” EDE501 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

4KP; L-2; Pr-1; Lab-1. E,D 
Vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas. Mūsdienu ceļa posmu sistēmu veidi bloķēšanai  un lokomotīvju 
signalizācijai. Vilcienu vadības sistēmu automatizācija. Norobežojošās iekārtas un signalizācijas dzelzceļa 
pārbrauktuvēm. Pārmiju un signālu telemehāniskā vadība. Mūsdienu sistēmas elektriskai šķirošanai kalniņu un dispečeru 
centralizācijai. Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrole. Dzelzceļa stacijas  informācijas sistēmas. 
Railway Automatic & Tele mechanical Systems: Block route control interlocking systems. Modern types of block 
systems and locomotive signaling systems. Automatically train control systems. Automatization of railway crossing. Tele 
automatics control of switches and signals. Dispatcher control systems. Automatic control rolling-stock technical 
condition. 
Lekciju tēmas  

Nedēļa Tēma 
1.  Automātika un telemehānika dzelzceļa transportā. Pamatjēdzieni. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas aparatūra 

(releji, devēji, luksofori, pārmiji, transmitteri un t.t.). 
2.  Sliežu ķēdes. Nozīme. Darba princips. Veidi. 
3.  Vilcienu kustības intervālu regulēšana ceļa posmos. Klasifikācija. Pusautomātiskas bloķēšanas sistēmas 
4.  Līdzstrāvas autobloķēšanas (AB) sistēmas. 
5.  Maiņstrāvas autobloķēšanas (AB) sistēmas. 
6.  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas (APS). 
7.  Vilcienu kustības regulēšana stacijās. Elektriskās centralizācijas (EC) klasifikācija, funkcionēšanas tehnoloģiskie 

algoritmi un īpašības. Pārmiju vadīšanas shēmas 
8.  Elektriskās centralizācijas sistēmas starpstacijām. 
9.  Elektriskās centralizācijas sistēmas lielajām stacijām 
10.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas. 
11.  Dispečercentralizācijas sistēmas. 
12.  Automātiska lokomotīvju signalizācija (ALS). ALS lauka ierīces ceļa posmos un stacijās. 
13.  Elektriskas sistēmas šķirošanas stacijās.  Tehnoloģisko procesu izpratne šķirošanas staciju. 
14.  Mikroprocesoru vilcienu kustības regulēšanas sistēmas. 
15.  Vilcienu kustības regulēšanas sistēmu projektēšanas pamati. 
16.  Vilcienu kustības regulēšanas sistēmu tehniska apkalpošana un diagnostika. 

Literatūras nodrošinājums 
1. A.Novikova. Kodu  automātiskā bloķēšana. Rīga, 1999.g 
2. O.Podsosonnaja. Bloku  maršrutu releju centralizācija.Rīga,2001.g.   
3. O.Podsosonnaja. Kalnu  mehanizācija un automatizācija. Rīga, 2001.g 
4. Н.Ф.Котляров. Путевая блокировка и  авторегулировка. М. Транспорт. 1983. 
5. А.А.Казаков. Системы интервального регулирования движением поездов. Транспорт.1986. 
6. А.А.Казаков. Автоматизированные системы интервального регулирования движением поездов. М.Транспорт, 

1995. 
Laboratorijas un praktisko darbu saturs 

1.  Ātruma līknes veidošana. Luksoforu  izvietošana AB 
2.  Sliežu ķēdes elektrisko shēmu izpēte. 
3.  Līdzstrāvas autobloķēšanas sistēmas divceļa posmos. 
4.  Līdzstrāvas autobloķēšanas sistēmas vienceļa posmos. 
5.  Maiņstrāvas autobloķēšanas sistēmas divceļa posmos. 
6.  Maiņstrāvas autobloķēšanas sistēmas vienceļa posmos. 
7.  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmu izpēte.  
8.  Pārmiju vadīšanas shēmu izpēte. 
9.  EC shēmas maršrutu uzstādīšanas un realizācijas shēmu izpēte. 
10.  EC shēmas kontroles ķēdes izpēte. 
11.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas bloka sastāva izpēte.   
12.  Blokveida elektriskas centralizācijas sistēmas izpildīšanas bloku izlikšana pēc stacijas plāna. 



13.  Bojājumu meklēšana un novēršana EC sistēmās 
14.  Kabeļu tīkla aprēķins. 
15.  Dispečercentralizācijas sistēmas principiālo shēmu izpēte.  
16.  Šķirošanas stacijās principiālo shēmu izpēte. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem norādīto literatūru, 
kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Eksperimenta un diagnostikas automatizācija” EDE692 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

4KP; L-2; Pr-0; Lab-2. E 
Diagnostikas  dzelzceļa sistēmas ar  testu  signāliem. Diagnostikas dzelzceļa sistēmu  normāla ekspluatācijas  
režīms.Diagnostikas sistēmu struktūra SCADA sistēmas izmantošana. SCADA sistēmu  izmantošana 
(WinCC, L-card, ACTest 
 
Diagnostic of railway systems with usage of test signals. Diagnostics of railway systems in a regular 
operation conditions. Standard protocols and interfaces of measuring technique. Structure of systems 
of diagnostic. Application of systems SCADA (WinCC, L-card, ACTest).  

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 
1.  Diagnostikas  un monitoringa sistēmas uzdevums un klasifikācija. Mērāmo parametru  sadalījums  

2.  Dzelzceļa sistēmas diagnostika ar  testu  signālu izmantošanu. 
3.  Dzelzceļa sistēmas diagnostika normāla ekspluatācijas  režīmā. 
4.  Fiziskās parādības, kas tiek izmantotas dzelzceļa tehniskā stāvokļa kontrolei sistēmu 
5.  SCADA sistēmas izmantošana. 
6.  Window Control Center sistēmu struktūra. 
7.  WinCC tags klasifikācija. 
8.  WinCC Channels.  
9.  WinCC Graphics Designer. 
10.  WinCC Alarm Logging 
11.  WinCC Tag Logging. Timer. 
12.  Atprasīšana programmēšana. 
13.  Ekrāna  programmēšana. 
14.  Eksperimenta un diagnostikas automatizācijas sistēmas aparatūra 

15.  Dzelzceļa  tehnikas negraujošās kontroles metodes. 
16.  Mūsdiena diagnostikas sistēmu struktūra. 

Literatūras nodrošinājums 
WinCC Getting Started. Siemens 2002 WinCC System Description. Siemens 2002 
Н.Джонсон, Ф.Лион. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке   “Мир”  1980. А.Хьютсон. 
Дисперсионный анализ  “Статистика” 1971. Ресурсы Excel обеспечивающие обработку результатов 
эксперимента 
Laboratorijas darbu saturs 
1.  Tēma 
2.  Projekta “Līmeņa regulēšana” izstrādāšana  
3.  Arhīvu izstrādāšana 
4.  Ekrāna formas izstrādāšana 
5.  Servera ar kontrolleru savienošana (Channels) 
6.  Avārijas ziņojumu izstrādāšana 
7.  Atprasīšana programmēšana 
8.  Skriptu programmēšana 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 58 stundas un  8 stundas.  



2. Mācību priekšmets labi nodrošināts ar mācību literatūru.  Literatūra aptver apmēram 80% 
teorētiskā materiāla. Katrs students saņem metodiskos norādījumus studiju darba izpildei un 
individuālu darba uzdevumu kā arī kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents  V. Mirtovs. 



RTU programmas “transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Dinamisko objektu monitoringa un diagnostikas mikroprocesoru sistēmas” 

EDE511 
SATURS 

Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 
4KP; L-2; Pr-0; Lab-2. E 

Tehnisko objektu monitoringa, diagnostikas un kontroles sistēmu uzbūve uz MCS-51 bāzes un funkcionēšanas algoritmi. 
Grafiskās programmēšanas valoda (SDL). Pakāpjveida loģikas valoda (LAD). Funkcionālo blok-shēmu  valoda (FBD), 
operatoru valoda (STL). MCS-51 mikrokontrolleru  programmēšana mVision vidē. 
 
Monitoring and Diagnostics Microprocessor Systems of Dynamic Objects 
Monitoring, diagnostics & control systems structure & function algorithm of technical objects on the basis of MCS-51. 
Different levels  of  interfaces and programming languages. Specification & description language (SDL). Ladder logic 
language (LAD). Function block diagram language (FBD). Statement list language (STL). MCS-51 micro controllers 
programming in mVision environment. 

Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Monitoringa sistēmas vispārināta struktūra. Monitoringa sistēmas pamātas komponentes, to noteikšana, nozīme un 
darbības principi. Funkcionālie sakari , datu plūsma , datu pārveidošana un kodēšana. Specializētas monitoringa 
sistēmas struktūra un EBILOCK-950 vadība 

2.  Mikroprocesori un mikro kontrolleri monitoringa sistēmās: Mikroprocesoru klasifikācija un mikro kontrolleru 
izmantošana monitoringa sistēmās. Mikro kontrolleru īpašības , kurus izgatavo firmas Intel, Motorola, Siemens 
(Infinion), Philips, Mikrochip, Texas Instruments. MCS-51 saimes mikro kontrolleri 

3.  Vienkāršās programmēšanas valodas monitoringa sistēmām un dinamisko objektu vadībai.  Grafiskās programmēšanas 
valodas SDL pirmatnējo programmu moduļu izstrāde priekš sistēmas EBILOCK-950 . Pakāpes loģikas valoda LAD.  
Funkcionālo blokshēmu valoda FBD. STL valodas operatori. 

4.  Profesionālo valodu programmēšanas īpašības:  Аsmblera MCS-51 valodas īpašības. Augstāka līmeņa valodas. Valoda 
С. Valodas С++ pielietošanas īpatnības 

5.  Asamblera MCS-51 pamata operatori:  Asamblera MCS-51 aritmētiskās un loģiskās operācijas. 
 Operācijas ar bitiem MCS-51. Vadības komandas Asamblera MCS-51 

6.  Mikro kontrolleru MCS-51 saimes struktūra: Mikro kontrolleru pamat bloki.. Paralēlie un virknes porti. Taimeri. 
7.  Mikro kontrolleru MCS-51 atmiņas organizācija:   
8.  Instrumentālas sistēmas vide mikro kontrolleru MCS-51 programmēšanai: . Redaktora mVision-51 un kompilētāja С-

51 vide.. Kompaktētāja BL-51 un atkļūdotāja emulatora dScope nozīme un īpašības 51. Integrētās programmas 
mVision-2 vide priekš mikro kontrolleriem MCS-51 saimes 

9.  Programmas procesa satura sagatavošana priekš MCS-51 mikrokontrollieriem:  Programmu sagatavošanas tehnoloģijas 
ar valodu Аsemblers un С.  Blokshēmu algoritmi un programmas C teksts. Projekta formēšana un emulējamā mikro 
kontrollera izvēle. Kompilācijas, kompaktēšana , atkļūdošana un programmas izpilde 

10.  С-MCS-51 pamata operatori :  Valodas С-MCS-51 atšķirība no standarta valodas С-ANSI. Nosacītie operatori. Ciklu 
operatori. Funkcijas. 

11.  Atmiņas noteikuša priekš programmu projektiem: Programmu atmiņas noteikšana ar specifikātoru palīdzību.  Atmiņas 
noteikšana pēc noklusēšanas.  Atmiņas moduļi SMALL, COMPACT, LARGE 

12.  Nestandarta tipu dati monitoringa programmu projektos:  Bitu adresējamie objekti un bitu mainīgie. Bitu tipa dati, 
saistība ar paralēlajiem portiem.   

13.  Valodas C konstrukcija priekš algoritmu programmēšanas ierīču tehniskā sastāva kontrolei: Operatori IF и SWITCH 
kontroles programmās.  Nestandarta datu tipi daudz parametru objektu kontroles programmās.  

14.  Norādītāji С valodas monitoringa programmās:  Norādītāji un rindu masīvi. Aritmētiskā operācijas uz norādītājiem. 
Norādītāji uz funkcijām. Funkcijas, adreses atgriešana 

15.  Struktūru pielietošana monitoringa programmās:  Struktūru sintakse. Pieejas organizācija pie struktūru elementiem Bitu 
lauki priekš dinamisko objektu stāvokļa kontroles..  

16.  Monitorings un stratēģija sarežģītu dinamisku objektu tehniskai apkalpei.:  Dzelzceļa automātikas sistēmas monitorings 
un drošība. Profilaktiska, statiski-profilaktiska un atjaunošanas stratēģija tehniskai apkalpei. Iekārtu tehniskā sastāva 
monitorings, kā nosacījums realizācijai atjaunošanās stratēģijai tehniskai apkopei 

Literatūras nodrošinājums 
1. В.Ф. Козаченко, Микроконтроллеры , М. ЭКОМ, 1997 



2. Стивен Пратта, Язык программирования  Си, Киев, DiaSoft, 2000 
3. Cтивен Пратта,  Язык программирования  Си++, Киев, DiaSoft, 2001  
4. Getting Started with  mVision-2, Users Guide, Keil Software, 2001 
5. Cx51 Compiler, Users Guide,  Keil Software, 2001 
6. Proect Manager , Editor& Debugger  with  mVision-2, Keil Software, 2001 
7. ABB  Daimler-Benz Transportation  EBILOCK 950 System, 1998 
 

Laboratorijas darbu saturs 
1. Līnijalgoritmu programmēšana ar Asambleri un to atkļūdošana un izpilde. 
2. Asemblera projektu realizācija mVision-51 un dScope-51 vidē. 
3. Izstrāde, atkļūdošana un realizācija C valodas vienkāršākās programmās. 
4. Izstrāde un realizācija C valodas programmas izkliedējošos algoritmos. 
5. Masīvi un norādītāji C valodas programmās. 
6. Programmēšanas mVision/dScope instrumentālas sistēmas vides izpēte. 
7. Kompilācijas procesu izpēte, kompaktēšana un atkļūdošana mVision-51 и dScope programmu projektu vidē. 
8. Integrētās vides mVision-2 izpēte, lai izstrādātu monitoringa programmu projektus. 
9. Vadības programmu MEASURE izpēte mikro kontrolleru izmērīšanas kompleksa. 
10. Programmu projektu izstrādes metodes mikro kontrolleriem. 
11. Tehnisko objektu monitoringa programmu projekta izstrāde, pēc izvēles  
12. Tehnisko objektu darba spējas kontroles programmas projekta izstrāde. 
13. Sarežģītas tehniskas sistēmas monitoringa programmas izstrāde.  
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem 
literatūru, kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesore L. Sergejeva. 
 



 
RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 

priekšmeta “Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana” EDE508 
SATURS 

Priekšmeta parametri: obligātās izvēles priekšmets; 
4KP; L-2; Pr-0; Lab-2.: E 

Datortīklu pamatjēdzieni un pamatkomponenti. Datortīklu apkalpošanas pamati. Datortīkla programmnodrošinājums. 
Datortīklu operētājsistēmas (Linux, Windows). Tehnisko un programmas līdzekļu mijiedarbības organizēšana datortīkla 
vidē, tīmekļa lietotāja darba vides atbalsts Linux un Windows vidē, informācijas aizsardzība datortīklos, datortīkla 
ekspluatācijas problēmu risinājumi. 
Railway Network Administration Computer network  basic notions and components. Principles of network 
maintenance. Network  software. Network operation systems (Linux, Windows). Organization of hardware & software 
interaction. Web-user' operation support in Linux & Windows  environment. Network information protection.  Network 
operation problems solving.   
Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Tīklu klasifikācija. Tīklu topoloģijas. Datoru tīklu komponentu apskats . Tīkla serveri. Cieta diska loģiskā 
struktūra. Datora konfigurācija 

2.  Datu pārraides fiziskā vide. Datora fiziskais interfeiss. Tīkla projektēšanas pamati. 

3.  IP tīkla pamati. IP-adresācija, IP-maršrutizācija, ARP protokola,  
4.  Tīkla operētājsistēmas apskats. WindowsNT/2000 administrēšanas aspekti. un Linux. Prasības pret aparātu 

līdzekļiem  
5.  Linux servera inicializācija. Linux failu sistēma . Failu struktūras aprakstīšana. Midnight Comander,  Linux 

komandas  
6.  TCP pakešu struktūra un karogi. Linux - servera TCP/IP pakešu filtrācija  
7.  Linux lietotāju attālināta administrēšana  
8.  WEB-servera organizēšana 
9.  Linux Proxy servera uzstādīšana un konfigurācija  
10.  Klienta autorizācijas un trafika ierobežošana. 
11.  Samba failu servera pamatzināšanas un konfigurācija 
12.  Netbios names, PDC server. MS-Wind klienta konfigurācija . Samba testēšanas principi  

13.  DNS servera darbs un to konfigurācija.  
14.  Elektroniska pasta protokoli ( SMTP, IMAP, POP3) un  pamatkomandas. 
15.  Elektroniskā pasta servera organizēšana. Q-mail serveru īss apskats. 
16.  Windows /Linux savstarpēja emulācija  

Literatūras nodrošinājums 
1. Egmonts Triguts.Datu drošība un datortīkli - Rīga, Turība. 1999 
2. Компьютерные сети. Учебный курс.Пер. с англ.-. M: Русская Редакция ТОО “Channel Trading Ltd.”.1997. 
3. Ресурсы Microsoft Windows NT.4.0. Пер. с англ.-СПб.:BNV-Санткт-Петербург, 1998.-800 с. 
4. Ричард Блат. Системы электронной почты на основе Linux. Пер. с англ.-СПб.:BNV-Санткт-Петербург, 2002.- 
5. Samba: интеграция Linux/Unix компьютеров в сети Windows Пер. с нем.-. TОО “Новое знание”.2003. -398 с 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
1. Datora uzbūves studēšana (HDD uzstādīšana, tīkla adaptera uzstādīšana un konfigurācija) 
2. Datora sagatavošana izmantošanai ( cieta diska stāvokļa  noteikšana,  konfigurācija, OS instalācija 
3. Datortīkla izveide. Linux Servera inicializācija. Konfigurācija. Aizstāvēšana 
4. Darbs Linux vidē.  
5. Grafisko interfeisa iestatīšana.  
6. Lietotāju administrēšana 
7. Linux WEB-servera uzstādīšana un konfigurācija. SSH (security shell.  Attālināta administrēšana.  
8. Linux SQUID proxy uzstādīšana. SQUID konfigurācija, klienta autorizācijas un trafika ierobežošana 
9. Linux  Samba-failservera uzstādīšana 
10. Linux Samba Primary Domain Controler  servera izveidošana. 
11. Samba. konfigurācija strādāšanai tiklos 
12. Linux DNS servera uzstādīšana un iestatīšana    



13. Elektroniska pasta servera Q-mail uzstādīšana  
14. Linux SMTP, IMAP, POP3 protokola uzstādīšana un iestatīšana 
15. Q-mail elektroniskā pasta servera uzstādīšana 
16. Q-mail elektroniskā pasta servera konfigurācija. 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem [1,1]. Literatūra 
aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs                                                                                                   prof. L. Sergejeva 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Dispečeru vadības informācijas tehnoloģijas dzelzceļa  transportā” EDE515 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

2KP; L-1; Pr-0; Lab-1. I,D 
 
Dispečeru vadības organizācija un darbības principi. Vadības signālu formēšanas un uztveršanas shēmu darbība. 
Tālsignalizācijas signālu formēšanas un uztveršanas shēmu darbība. Mikroprocesoru dispečeru vadības sistēmas 
dzelzceļa transportā 
 
Dispatcher Operated Information Technologies in Railway Transportation Centralized traffic control organization 
and operation principles. Control signal generation and signal detection circuits operation. Tele signaling signal 
generation and detection circuits operation. Railway traffic control microprocessor systems. 

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 

1.  Vilcienu kustības dispečeru vadības principi. Dispečeru vadības struktūra, uzdevumi. Dispečeru vadības 
automatizācijas sistēmu veidi. 

2.  Dispečeru centralizācijas sistēmu uzbūves principi . Ekspluatācijas un tehnikas pamati. Līnijas punktu darba režīmi. 
TEN prasības DC sistēmām. Automātikas ierīču darbības īpatnības iecirkņos, kas aprīkoti ar DC sistēmām.   

3.  Telemehāniskās informācijas pārraidīšanas metodes. Informācijas plūsma dispečeru vadības sistēmās. TV-TS signālu 
uzbūves principi, struktūra. Ziņojuma pārraidīšanas un pieņemšanas pareizības paaugstināšanas metodes.    

4.  Diskrēto signālu elementu regulācijas metodes. Sinhronizācijas principi. DC “Neva” TV-TS signālu īpatnības.  
5.  Funkcionālās pārveidošanas veidi TM ziņojumu pārraidīšanā un pieņemšanā. Ierīču funkcionālā struktūra frekvenču  - 

laika signālu sadalē, ar kodu signālu sadali, kodu sadalīšanas sistēmas funkcionālā struktūra. 
6.  DC sistēmas Latvijas Dzelzceļā. DC “Neva” raksturojumi. Centrālā posteņa un līnijas punktu aparatūra. Centrālā 

posteņa ierīču sadarbības struktūras shēma. TV signāla formēšanas un pārbaudīšanas shēmas.   
7.  Līnijas punkta ierīču sadarbības struktūras shēma. TV signāla pieņemšanas shēma. DC ierīces sasaiste ar EC shēmām.   
8.  DC “Neva” sinhronizācijas mezgla uzdevums, struktūra, uzbūves principi. Sinhronizācijas mezgla principiālās shēmas. 

TS signāla pieņemšana. Atšifrēšanas ierīču shēma, kontroles releju ieslēgšana shēmā, realizācijas shēma.   
9.  Informācijas atspoguļošanas un vadības līdzekļi. DC vadības un kontroles aparāti DC “Neva”, “Minska”. Ekonomiskie 

pamati kontroles aparātu uzbūvē. Pults – manipulators ar atsevišķu tablo. Daudzmonitoru ierīces. Videoprojekciju  
aparāti, paneļi ar šķidru kristālu displeju.    

10.  Jaunas paaudzes DC sistēmas. Funkcionālās iespējas. Tehniskā nodrošināšana. Uzbūves struktūra. Vadīšanas centra un 
līnijas punktu tehniskie līdzekļi.   

11.  DC ierīču modernizācija automatizētos dispečeru vadības centros. Dispečeru kontroles un vadīšanas sistēmu ieviešana. 
Dispečeru centru struktūra, tehnoloģija, lokālie tīkli.  

12.  Dispečeru personāla ADV. Vilcienu dispečera, energodispečera, signalizācijas un sakaru distances dispečera ADV 
struktūra. Informācijas, tehniskās un programmu nodrošināšanas sasaiste.   

13.   Uz ESM un programmētas kontrolieru bāzes DC MPK sistēmu raksturojumi. Struktūras shēma. Darbības režīmi, 
vadības posteņa funkcionālā struktūra, informācijas nodrošināšana, efektivitāte.  

14.  Tehnisko līdzekļu komplekss dzelzceļa automātiskajā sistēmā “Trakts”. Aparātu un programmu nodrošināšana. 
Komunikācijas augšējā līmeņa sistēma. Līnijas posteņa skaitļošanas sistēma. Galvenais procesoru modulis 
“MASTERS”. Kompleksa “TRAKTS” raksturojumi. 

15.  Dispečeru centralizācijas sistēmas “SEFUN”,”DIALOGS”,”MINSKA”. Raksturojumi, struktūra, tehniskie līdzekļi, 
pielietošanas iespējas. DC “EBIKOS – 900”. Dispečeru vadības centri ārvalstīs.  

16.  Kodu līnijas noslogojums. DC līnijas ķēdes. Telemehānikas sistēmas kanāli. Vadības tāluma paaugstināšana. DC 
sistēmas aparatūru tehniskās apkopes kārtība. DC sistēmu drošums  

Literatūras nodrošinājums 
1. Переборов А.С., Дрейман О.К. « Диспетчерская  централизация » М., Т., 1989 
2. Петров; Ивенский «Схемы электрической централизации  промежуточной станции » М., Т., 1986.   
3. Карвацкий, Пенкин «Телеуправление стрелками и сигналами» М., Т., 1985. 

Laboratorijas un praktisko darbu saturs 
1.  TV signāla uzbūves principi TM sistēmās 
2.  TV signāla formēšanas un pārraides shēmu pētīšana 
3.  TV signāla pieņemšanas un dešifrēšanas shēmu analīze 



4.  TS signālu uzbūves principi TM sistēmās 
5.  Līnijas punktu ierīces darbības analīze 
6.  TS signālu pieņemšana. Kodēšanas grupas noteikšana. Izpildīšanas shēmas. 
7.  Salīdzināšanas shēma. Jauno informāciju realizācijas vadības shēma  
8.  TV signāla uzbūves principi TM sistēmās 

 
 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem literatūru, kas aptver 
apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana  ” EDE544 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

2KP; L-2; Pr-0; Lab-0. I 
Dzelzceļa transporta pārvadājumu procesu tehnoloģija. Ceļa posmu sistēmu projektēšana. Staciju sistēmu projektēšana. 
Iekārtu un sistēmu ekonomiskā efektivitāte. 
 
Railway Automatic and Telemechanical Systems Design: Railway transportation technology.  Sections automatic and 
telemechanical systems design. Railway station systems design. Automatic and telemechanical  equipment and systems 
economical efficiency. 

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 
1.  Pamatprasības pret MPDzAT. Drošo MPDzAT uzbūves principi un paņēmieni. 
2.  Releju un bezkontaktu konrolleru salīdzinošie raksturojumi. 
3.  Releju kontrolleru shēmu uzbūve. 
4.  Bezkontaktu kontrolleru uzbūves principi. 
5.  Datoru – releju centralizācijas īss raksturojums. 
6.  Ebilock-950 datorcentralizācija. 
7.  Esošo sliežu ķēžu raksturojumi, trūkumi un to pilnveidošanas perspektīvas. 
8.  Pārbrauktuvju signalizācijas modernās shēmas. 
9.  Jaunie autobarjeru tipi. 
10.  Mazdarbīgo staciju mikroprocesoru vadības shēma. 
11.  Sistēmas “КЛУБ” funkcionālā shēma un iespējas. 
12.  Intervālās regulēšanas mikroprocesoru sistēmu īss raksturojums. 
13.  Modernās kustības vadības sistēmas iecirknī. 
14.  Punktu ceļa devēju izmantošana DzAT. 
15.  Firmas Siemens asu skaitīšanas funkcionālā shēma. 
16.  MPDzAT sistēmu drošības aprēķinās paņēmieni  

Literatūras nodrošinājums 
1. И.С.Ошурков, Р.Р.Баркаган. Проектирование электрической централизации. М.Транспорт.1980 
2. Ebilock 950 – System course. ADtranz.Stockholm.1997.   
3. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте. 

С.Петербург,1999 
 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 28 stundas un  6 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem literatūru, kas aptver 
apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 

 
 

Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Transporta sistēmu optimālā vadība” EDE519 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

4KP; L-2; Pr-0  Lab-2. E, D 
Dzelzceļa transporta optimālās vadības sistēmas. Vadības sistēmu matemātiskie modeļi. Parametru 
informativitātes novērtējums. Variāciju rēķini optimālā vadībā. Ievads Pontrjagina maksimuma 
principā. Ievads dinamiskajā programmēšanā. Optimalitātes principi. Adaptīvās vadības sistēmas. 
Adaptācijas metodes. Ekstremālās sistēmas. Determinētā meklējuma metodes. Stohastiskā 
meklējuma metodes. 
 
Optimal Control of Transport Systems Optimal systems and their use in railway transport. 
Mathematical models of control systems. Estimation of self descriptiveness of parameters.   
Principles of optimization. Variation calculations in optimal control. Pontragin's maximum principle. 
Use of dynamic programming for synthesizing optimal systems. Extreme systems. Deterministic and 
probabilistic methods for finding extreme. 
Lekciju tēmas  

Nedēļa Tēma 
1.  Optimālās vadības problēmas. 
2.  Vadības sistēmu matemātiskie modeļi stāvokļu telpā. 
3.  Vadāmība un novērojamība.. 
4.  Parametru informativitātes novērtējums 
5.  Variāciju  rēķini optimālā vadībā. Problēmu klasifikācija. 
6.  Ievads  Pontrjagina maksimuma principā.. 
7.  Lietošanas apgabals 
8.  Ievads dinamiskajā programmēšanā.. 
9.  Optimalitātes principi 
10.  Optimizācija pēc integrālā kritērija minimuma. 
11.  Vadības optimizācija pēc beigu stāvokļa. 
12.  Adaptīvās vadības sistēmas.. 
13.  Adaptācijas metodes 
14.  Ekstremālās sistēmas.. 
15.  Determinētā meklējuma metodes 
16.  Stohastiskā meklējuma metodes. 

Literatūras nodrošinājums: 
1. Теория автоматического управления  Под.ред.  А.А.Воронова 
2. Ю.Ту Современная теория управления  “Машиностроение” 1971 
3. В.Долголаптев Работа в Excel 7.0  “Бином” 1995 
4. В.Н.Говорухин, В.Г.Цибулин. Введение в Maple  “Мир” 2000 
5. Б.Курицкий  Поиск оптимальных решений средствами Excel  
6. BHV   С-П. 200  Л.Т.Кузин. Основы Кибернетики 
7. Б.Банди  Методы оптимизации   “Р и С” 1988 
8. В.К.Миртов. Многомерные САУ. Rīga, 1994.g. 

 
Laboratorijas darbi 

1.  Optimālās ātrdarbīgās sistēmas sintēze ar mainīgā koeficienta metodes palīdzību- 8. st. 
2.  Optimālās ātrdarbīgās sistēmas sintēze ar iterācijas metodes palīdzību - 8. st. 



3.  Ekstrēma meklēšanas determinēto metožu pētīšana - 8. st. 
4.  Ekstrēma meklēšanas gadījuma metožu pētīšana - 8.  st 
  

 Kursa darba tēma 
 Optimālā vadības algoritmu izstrādāšana. Algoritmu sintēze ar vektora- matrices 

vienādojumu izmantošanu 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 48 stundas un  16 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem 
literatūru, kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents V. Mirtovs. 
 



RTU programmas „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas „ 
priekšmeta „JAVA  PROGRAMMĒŠANA TRANSPORTA TĪKLIEM” EDE416 

SATURS 
Priekšmeta parametri:  ierobežotās izvēles priekšmets; 

2KR; L-1.00; Lab.-1; E 
 
Java virtuālās mašīnas lietošana transporta tīklos. Sīklietotnes pamati transporta uzdevumos. 
Sīklietotnes pārlūkprogrammā. Interfeisa izstrādāšana transporta tīkliem Java vidē. GUI pamati un 
tās sastāvdaļas. Datu apstrāde transporta tīkliem Java vidē. 
 
Java Programming for Transportations Networks Use of  Java virtual machines  in transport 
networks. Applets basics for transportation problems. Applets in browser. User interface designing 
for transportation networks in Java environment. GUI and its components. Data processing in  
transportation network in Java environment. 
 

Lekciju tēmas: 
Nedēļa Tēma 

1.  Programmēšanas valodas aparāts 
2.  Objektu orientētā programmēšana  principi.  
3.  Javas Virtuālās Mašīnas 
4.  Objekti un klases. Mainīgie un vērtības 
5.  Datu veidi 
6.  Mainīgo izveidošana 
7.  Ieeja un izeja. Skaitļošana 
8.  Nozīmes operatori 
9.  Programmas plūsma 
10.  Vērības kontrole. FOR un WHILE cikli 
11.  Sazarojums ar IF operatoru. 
12.  Daudzpakāpes zari 
13.  Slēdži. Appletu pamati., metodes, pārskati un brovzeris 
14.  Teksta izvešana uz ekrāna 
15.  Lietotāju interfeiss, fonti, krāsas. GUI pamati un tās sastāvdaļas 
16.  Pogas un notikumi. Notikumu mērķi transporta tīkliem 

Literatūras nodrošinājums: 
 
1.McBride Peter. Java. Oxford. 1999. 

Laboratorijas un praktisko darbu saturs: 
1 Programmas plūsma 
2 Vērības kontrole. FOR un WHILE cikli 
3 Sazarojums ar IF operatoru. 
4 Daudzpakāpes zari 
5 Slēdži. Appletu pamati., metodes, pārskati  
6 Teksta izvešana uz ekrāna 
7 Lietotāju interfeiss, fonti, krāsas. GUI pamati un tās sastāvdaļas 
8 Pogas un notikumi. Notikumu mērķi transporta tīkliem 

 
Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 28 stundas un  6 stundas.  



2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem 
literatūru, kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs:                                                          prof. V. Levčenkovs 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas”  
priekšmeta “TĪMEKĻA VIETNES  PROJEKTĒŠANA “ EDE522    

Priekšmeta parametri:  ierobežotās izvēles priekšmets; 
2KR; L-1.00; Lab.-1; E 

 
SATURS 

Tīmekļa vietnes izveidošana transporta sistēmās. PHP valodas lietošana interfeisa projektēšanai transporta sistēmās. 
Tīmekļa vietnes projektēšana transporta sistēmās elektroniskiem darījumiem (e-business) un elektroniskai komercijai (e-
commerce) Apache, PHP un MySQL vidē. 
 
WEB- site designing for transportation systems. Use of PHP language for interface designing for transportation systems. 
Web-site designing for transportation systems for e-business and e-commerce in Apache, PHP and MySQL environment. 

Lekciju tēmas: 
Nedēļa Tēma 

1.  Tīmekļa vietnes izveidošana. 
2.  Servera aktīvās lappuses (ASP) izveidošanas tehnoloģija. 
3.  CGI lietojumprogrammas apskats. 
4.  Apache servera uzstādīšana un konfigurācija. 
5.  Servera skriptu izveidošana . 
6.  MySQL. 
7.  PhpMyAdmin vides lietošana globālā tīmekļa vietnes projektēšanai. 
8.  PHP valodas lietošana   globālā tīmekļa serverī skriptu izveidošanai. 
9.  Tīmekļa vietnes izveidošana elektroniskiem darījumiem. 
10.  E-business. 
11.  Elektroniskai komercijai (e-commerce).   
12.  Apache iespējas. 
13.  PHP iespējas. 
14.  MySQL vide. 
15.   

Litaratūras nodrošinājums: 
 
1.Gilmore  W.J. A Programmer’s Introduction to PHP 4.0  .Apress, 2001. 

Walther S., Levine J. E-Commerce programming with ASP in 21 Days. SAMS.2000 
2.DuBois P. MySQL. New Riders Publishing. 2000. 

Laboratorijas un praktisko darbu saturs: 
 

1 MySQL. 
2 PhpMyAdmin vides lietošana globālā tīmekļa vietnes projektēšanai. 
3 PHP valodas lietošana   globālā tīmekļa serverī skriptu izveidošanai.. 
4 Tīmekļa vietnes izveidošana elektroniskiem darījumiem. 
5 E-business. 
6 Elektroniskā komercija (e-commerce) .  
7 Apache iespējas. 
8 PHP iespējas. 
9 MySQL vide. 

Metodiskie norādījumi mācību priekšmeta apguvei neklātienē.  
 
1. Studiju slodzes sadale starp klātienes un neklātienes nodarbībām: 28 stundas un  6 stundas.  
2. Mācību priekšmets  nodrošināts ar mācību literatūru. RTU bibliotēkas DzTF katrs students saņem literatūru, kas aptver 
apmēram 70% teorētiskā materiāla. 
3. Katrs students saņem  kontroles jautājumus par visu kursu. 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs                                                                prof.  A. Ļevčenkovs 



 

RTU Humanitārais institūts 
Socioloģijas un pedagoģijas katedra 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
 
Nosaukums:  Biznesa socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 488 
 
Mācību spēks:  Valērijs Kuņickis, doc. 
          
 
Studiju programma: visas RTU maģistru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: maģistra studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st. lekcijas 

  -16 st. pr. nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi:   
 Biznesa socioloģijas kursa uzdevums – iepazīstināt studentus ar biznesa kā īpaša sabiedrības 
sociālā institūta funkcionēšanas likumsakarībām. 
 Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības sociāli ekonomiskai stratifikācijai, kā arī cilvēciska 
kapitāla efektīvai izmantošanai biznesa sfērā. 
 Jāatzīmē, ka biznesa socioloģija ir integratīva zinātne un nereti nākas „pārkāpt” 
starpdisciplinārās robežas, vēl jo vairāk tāpēc, ka socioloģijas  un biznesa jautājumi ir skarti citās 
zinātnēs. 
 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 

1. R.Garleja. „Sociālā uzvedība. Patērētāja izvēles vadīšana”. Rīga, Raka. 2001. 
2. R.Graleja, M.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”. Rīga, Raka, 

2000. 
3. R.Garleja, N.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”. Testi. Rīga, 

Raka, 2002. 
4. „Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca” Rīga, Kamene, 2001. Red. M.Rurāne. 
5. „Biznesa terminu vārdnīca” Rīga, Jumava, 1999. Red. A.Palvovska. 
6. E.Mūrnieks. „Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija”. Rīga, RTU, 2000. 
7. Biznesa lielā vārdnīca. Atb.red. Kr.Pass. Maskava, 1999. (krievu val.) 
8. Socioloģijas lielā vārdnīca. Atb.red.D.Džerijs, Dž. Džerija. Maskava, 1999. (krievu val.) 
9. Dorins A. Ekonomiskā socioloģija. Minska, 1998., (krievu val.) 
10. Radajevs V. Ekonomiskā socioloģija. Maskava, 1999., (krievu val.) 

 



  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās nodarbībās 
diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.  
    
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana 
pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs : 1) Sabiedrības sociālekonomiskā struktūra, 
darbs, ienākumi un sabiedriskā doma;  2) Cilvēku  darba uzvedība, stimulēšana un motivācija.  
Saturs – referātu un ziņojumu apspriešana, brīva diskusija. 
 
 
Biznesa socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 

1. Biznesa socioloģijas priekšmets. (4 stundas). 
2. Sabiedrības sociālekonomiskā struktūra, darbs, ienākumi un sabiedriskā doma. (4 stundas)  
3. Nodarbinātība un bezdarbs. (4 stundas) 

      4.   Inovācijas un jaunrade biznesā. (4 stundas) 
5. Cilvēku darba uzvedība, stimulēšana un motivācija. (4 stundas) 

      6.   Stress darbā un tā pārvarēšana. (4 stundas) 
      7.   Organizāciju socioloģija. (4 stundas) 

      8.   Apmierinātība ar darbu un sociālā apmierinātība. (4 stundas) 



   RTU Humanitārais institūts 
      Socioloģijas un pedagoģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Sociālā psiholoģija 
 
Šifrs:   HSP 430 
 
Mācību spēks:  Laila Girsova, lektore 
          
Studiju programma: visas RTU maģistra vai inženiera studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās un profesionālās  studijas 
 
Studiju līmenis: maģistra vai inženiera studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 20 st.lekcijas 

  -12 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par sabiedrībā 
norisošiem psiholoģiskajiem procesiem. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
– dot priekšstatu paar šādiem sociālās psiholoģijas galvenajiem jautājumiem 

� �      Principiālās teorētiskās atšķirības starp galvenajiem sociālās psiholoģijas 
metodoloģiskajiem virzieniem – dažādas pieejas sociālo procesu psiholoģiskajā 
interpretācijā; 

� �      Priekšstats par personības sociālpsiholoģisko būtību un tās tipoloģijas paņēmieniem; 
� �      Socializācijas process – personības sociālpsiholoģiskā attīstība, vecuma krīzes, dzīves 

scenāriji, gendera socializācija; 
� �      Dinamiskie procesi mazajās grupās; 
� �      Informatīvie, perceptīvie un interaktīvie aspekti komunikatīvajā procesā; 
� �      Izplatītākās praktiskās metodes sociālpsiholoģiskajos pētījumos. 

  
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 

1.  Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. R., 1994. 
2.   Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. 
3.  Reņģe V. Sociālā psiholoģija. R., 2002.  
4.  Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. R., 1997. 
5.  Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. R., 2000. 
6.  Karpova Ā Personība. Teorijas un to radītāji. R., 1997. 
7.  Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, 2003. 
8.  Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002. (и ранее). 
9. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 
10.  Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. Москва, 2000. 
11.  Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. Москва, 

1998.] 



12. Vārdnīcas socioloģijā un psiholoģijā. Vēlami izdevumi pēc 1990.gada. 
  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais darbs, eseja - 
analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: kontroldarbs – izvēloties vienu 
no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par sociālpsiholoģijas teorijām, autoriem vai fenomeniem. 
  
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana 
pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  1) Gendera psiholoģijas aktuālākās problēmas 
ikdienas saskarsmē. 2) Sociālās ietekmes stratagēmas. 
 
Mazo grupu un personības socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 

1. Ievads sociālajā psiholoģijā. Sociālās psiholoģijas priekšmets un vēsturiskās attīstības 
galvenie etapi. Sociālās psiholoģijas pamatlicēji. Mūsdienu sociālās psiholoģijas 
aktuālākā problemātika. (2 stundas) 

2. Galveno teorētisko virzienu apskats. Sociālais neobiheviorisms un simboliskais 
iinterakcionisms. A.Banduras, N.Millera, D.Dollarda, D.Tibo, H.Kellija, Dž.Homansa 
pieejas. Dž.Mida koncepcija. Lomu teorijas. (4 stundas) 

3. Neofreidiskais virziens mūsdienu sociālpsiholoģijā. Frankfurtes skola. V.Baijona, 
V.Bennisa, H.Šeparda teorijas par grupas dinamiskajiem procesiem. V.Šutca 
koncepcija. (2 stundas) 

4. Kognitīvisms mūsdienu sociālajā psiholoģijā – F.Haidera strukturālā līdzsvara teorija; 
T.Njukoma komunikatīvo aktu teorija; L.Festingera kognitīvās disonanses teorija; 
Č.Osguda un P.Tannenbauma  kongruences teorija. Konformisma pētījumi. Sociālās 
ietekmes pētījumi mūsdienu sociālajā psiholoģijā. (4 stundas) 

5. Personības sociālpsiholoģiskā analīze: personības psiholoģiskā struktūra. Psiholoģiskā 
pretestība un psiholoģiskie aizsargmehānismi. (4 stundas) 

6. K.Leonharda psihisko akcentuāciju  teorija un praktiskās izpētes metode. (4 stundas) 
7. Socializācijas procesa būtība. Vecuma krīzes. E.Berna dzīves scenāriju teorija. (4 

stundas) 
8. Saskarsmes procesa sociālpsiholoģiskās analīzes principi. Interaktīvā, perceptīvā un 

informatīvā aspektu būtība. Baumu mehānisms un to tipoloģija. (2 stundas) 
9. Savstarpējā uztvere interpersonālajā saskarsmē – perceptīvā aspekta īpatnības. 

Sociometriskās aptaujas principi un nozīme. (2 stundas) 
10. Interaktīvā aspekta analīze. Varas un autoritātes sociālpsiholoģiskie mehānismi, 

līderība.  Interpersonālo konfliktu mehānisms.  



 

   RTU Humanitārais institūts 
      Socioloģijas un pedagoģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Industriālās attiecības 
 
Šifrs:   HSP 483 
 
Mācību spēks:  Valērijs Kuņickis, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st .lekcijas 

  -16 st. pr. nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi:  Industriālo attiecību kursa uzdevums  - iepazīstināt 
studentus ar mūsdienu  industriālo  (darba) attiecību sistēmas pamatjautājumiem un funkcionēšanas 
likumsakarībām. 
 Īpaša uzmanība tiek pievērsta industriālo attiecību sistēmas psiholoģiskiem un sociāliem 
aspektiem, kā arī cilvēciska kapitāla efektīvai izmantošanai. 
 Jāatzīmē, ka industriālās attiecības ir integratīva  disciplīna un nereti nākas „pārkāpt” 
starpdisciplinārās robežas. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 

1. I.Lībermanis. „Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību”. Rīga, 2001, 
1,2 d. 

2. R.Garleja, M.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”. Rīga, Raka, 
2002, 2.sēj.2002. 

3. I.Forands. „Vadītājs un vadīšana”. Rīga, Kamene, 1999. 
4. Ā.Spulle. „Praktiskais personālmenedžments”. Rīga, Turība, 2000. 
5. V.Renģe. „Organizāciju psiholoģija”. Rīga, Kamene, 1999. 
6. I.Volkova, I.Vērdiņa, I.Pildavs. ”Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos”. Rīga, 

Banku augstskola, 2001. 
7. Industriālās attiecības (mācību metodiskie materiāli).Rīga, RTU, 2001. 
8. Andrew I., Dubrin F. Human relations. A job oriented approach. Rochester, 1988. 
9. M.Meskous, M.Alberts, F.Hedouri. Menedžmenta pamati.- Maskava, 1998,. (krievu val.).  

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas 
pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti praktiskajās nodarbībās 
diskusiju laikā.  



 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.  
    
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem 
priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās vielas apgūšana 
pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  1) Sociālpsiholoģiskie industriālo attiecību 
aspekti organizācijā; 2) Darba konflikti un to pārvarēšana.   
Saturs – referātu un ziņojumu apspriešana, brīva diskusija. 
 
Industriālo attiecību   mācību kursa saturs:   
 
1. Industriālo attiecību priekšmets un vēsturiskā attīstība. ( 4 stundas) 
2. Efektīva organizācija. (4 stundas) 
3. Sociālpsiholoģiskie industriālo attiecību aspekti organizācijā. (4 stundas) 
4. Darbinieku motivācija un tās veidošana. ( 4 stundas) 
5. Pāŗvaldes (vadības) organizācija. Efektīva līdera (vadītāj) darbība. (4 stundas) 
6. Darba spēka resursu pārvalde. (4 stundas) 
7. Sociālā un darba likumdošana Latvijā. (4 stundas) 
8. Darba konflikti un to pārvarēšana. . (4 stundas) 



RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas profesora grupa 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Nosaukums: Ētika 
Šifrs: HFL 432 
Mācību spēks: Dr.phil., docents Andris Zvejnieks 
Studiju programma:  
Studiju profils: 
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās 
Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura), (pēc koledžas) studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
Mācību priekšmeta mērķis: Veidot izpratni par ētikas nozīmi saskarsmē  un profesionālajā 

darbībā. 
Mācību priekšmetu uzdevumi: Izprast ētikas lomu sabiedrībā un iespējas regulēt cilvēku 

attiecības, apgūt zināšanu kopumu par mūsdienas ētikas teorijām. Saprast morāles funkcionēšanas 
mehānismu un likumsakarības. Prast izvērtēt cilvēku rīcību dzīves dažādās situācijās. Gūt iemaņas 
morālu problēmsitāciju risināšanā. Prast saskatīt profesionālās darbības morālos aspektus. Apgūt 
profesijas ētikas kodeksa pamatprasības.  

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: A.Milts. Ētika. Kas ir ētika.- R., 1999.; 
A.Milts. Ētika. Personības un sabiedrības ētika.- R., 2000.; Klīve V. Rīcības ceļos.- R., 1998.; Ētikas 
dimensijas. Ievads mūsdienu kristīgajā ētikā.- R.,1997.; Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā 
ētika.- R.,1996.; Zvejnieks A. Tradīcija, inovācija un tikumība // Cilvēks. Izglītība. Kultūra. Septītais 
laidiens.- R., 1998.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā // 
Sabiedrība un kultūra. 4. rakstu krājums.- Liepāja, 2002.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un 
inovācijas morālē // RTU Zinātniskie raksti. 8.sērija. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sējums.- 
R., 2002. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās, analizējot 
morālas problēmas un situācijas), patstāvīgais darbs, tests priekšmeta teorētiskās daļas apguves 
kontrolei. 

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite ( teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā), 
trīs ieskaitīti praktiskie darbi no četriem izpildītajiem. 

Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā un mācību literatūrā norādītā teorētiskā materiāla 
apgūšana, morālu problēmu un situācijas analīzes iemaņu apgūšana, līdzdalība grupu darbā un 
diskusijās. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja 
norādītās literatūras studijas. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) ētikas nozīme mūsdienu sabiedrībā; 
2) Korupcijas apkarošanas iespējas mūsdienu Latvijā;  

3) morāles prasību ievērošana profesionālajā darbībā. 
Kalendārais plāns: 
 Lekcijas. 
1.nedēļa. . Ievads: Priekšmeta mērķis, programma, literatūra, pamatprasības, zināšanu 

novērtējums. Ētika kā specifisks cilvēku rīcības un attiecību regulācijas veids. 
2.nedēļa. Mūsdienu ētikas teorijas un to pielietojamība praksē. 
3.nedēļa. Morāles funkcionēšanas mehānisms un likumsakarības. 
4.nedēļa. Morāles programmas un to pamatojums. 



5.nedēļa. Morālās brīvība un izvēle. 
6.nedēļa. Morālā kontrole, vērtējums un sankcijas. 
7.nedēļa. Morāles konfliktu risināšanas metodika. 
8.nedēļa. Profesionālā ētika. 
 Praktiskās nodarbības. 
9.nedēļa. Morālā vērtējuma antipodi. 
10.nedēļa. Morāles normu un vērtību interpretācija un internalizācija.  
11. nedēļa. Personības morālās attīstības līmeņi un to noteikšana.  
12.nedēļa. Darba kolektīvā radušos morālo konfliktu atrisināšana . 
13.nedēļa. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
tiesiskie un morālie aspekti un to atšķirības. 
14.nedēļa. Korupcija, tās veidi un to morālais novērtējums. 
15.nedēļa. Profesionālās ētikas kodeksu veidošanas pamati.  



RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas profesora grupa 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
 
Nosaukums: Prezentācijas prasme 
Šifrs: HFL 433 
Mācību spēks: Dr.phil., docents Andris Zvejnieks 
Studiju programma: 
Studiju profils: 
Studiju veids: akadēmiskās un profesionālās 
Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura) studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt zināšanas un radīt izpratni par personas (firmas iestādes, 

organizācijas) tēla (imidža) veidošanas pamatnosacījumiem un tā pašprezentācijas paņēmieniem, 
līdzekļiem, veidiem. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt zināšanas par personas tēla veidošanas un prezentēšanas 
galvenajiem struktūrelementiem; saprast prasmīgi veidota imidža nozīmi sociālajos kontaktos, prast 
izvērtēt uzvedības manieru, etiķetes normu ievērošanas, runas stila utt. piemērotību konkrētai 
situācijai; apgūt iemaņas personas pašprezentēšanā vispārcilvēciskajos, profesionālajos un lietišķajos 
kontaktos. 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Kincāns V. Etiķete.R.,2003. ; Kincāns 
V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R.,2000.; Denijs R. Prasme 
sazināties un uzstāties. R.,2002.; Dubkeviča L.,Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R.,2003.; 
Hindls T. Prasme uzstāties. R., 2000.; Neļķe K. Prezentēšana. R.,2003.; Lejniece Z. Oratora māksla. 
Lekciju konspekts.(pieejams pavairošanai RTU bibliotēkā); Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju 
konspekts. 2000. (pieejams pavairošanai RTU bibliotēkā); Lejniece Z. Apģērbs – zīme: tradīcijas un 
novitāte// RTU Zinātniskie raksti. Sērija 9. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., 
R.,RTU,2003.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā// Sabiedrība un 
kultūra. 4.rakstu krājums. Liepāja, LPA, 2002., 176.-182.lpp.; 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības (darbs mikrogrupās), 
patstāvīgais darbs, testi zināšanu apguves kontrolei. 

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā); 
papildus punktus var saņemt par: a) darbu mikrogrupās, b) regulāriem testiem. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un pasniedzēja 
norādītās literatūras studijas. 

Kalendārais plāns. 
Lekcijas.  
1.nedēļa. Ievads: priekšmeta mērķis, uzdevumi, literatūra, zināšanu vērtēšana. Studentu interešu 

apzināšana. Saskarsme, prezentācija, etiķete, to loma cilvēku dzīvē. 
3.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete. Sasveicināšanās, iepazīstināšana, uzrunas formas. Uzvedība 

darba vietā. 
5.nedēļa. Lietišķo kontaktu etiķete un ētika. Telefona sarunas. Vizītkartes un to lietošana. 

Dāvanas un ziedi. 
6.nedēļa. Krāsas, to simbolika un psihofizioloģiskā iedarbība. Krāsu loma personas tēla 

veidošanā. Krāsas interjerā, informatīvos uzrakstos, reklāmā u.c. 
7.nedēļa. Apģērbs un to stili. Lietišķais ģērbšanās stils sievietēm un vīriešiem. 



9.nedēļa. Lietišķo tikšanās organizēšana. Pieņemšanas un to veidi. Ielūgumi un atbildes uz tiem. 
Apģērba formas dažādās pieņemšanās. 

11.nedēļa. Publiska runa kā prezentācijas veids. Oratora loma publiskā runā. Klausītāju 
auditorija. 

13.nedēļa. Publiskas runas struktūra un loģika. Pierādīšana un argumentēšana runas laikā. 
Neverbālā komunikācija publiskās runas procesā. 

Praktiskās nodarbības. 
2.nedēļa. Etiķetes loma personas tēla (imidža) veidošanā. Studentu priekšzināšanu pārbaude. 
4.nedēļa. Vispārcilvēciskā etiķete sabiedriskajos, profesionālajos un personiskajos kontaktos. 
8.nedēļa. Uzvedības normas lietišķajos kontaktos. 
10.nedēļa. Lietišķais protokols. 
12.nedēļa. Oratora un auditorijas mijiedarbība publiskas runas procesā. 
14. nedēļa. Runas sagatavošana, realizēšana, vērtēšana. Runas tehnika. 
15.nedēļa., Žesti, mīmika, vizuālais kontakts, saskarsmes distances un pozas publiskas runas 

procesā. 
16.nedēļa.Studentu aptauja par priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.   



RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas profesora grupa 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Nosaukums:  Eiropas klasiskā filozofija 
Šifrs:  HFL 438 
Mācību spēks: Dr.phil. docents Andris Zvejnieks 
Studiju programma: 
Studiju profils:  
Studiju veids: akadēmiskās un profesionālās studijas 
Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura) studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
Mācību priekšmeta mērķis:  dot zināšanas un veidot izpratni par filozofiskās domas attīstību Eiropā un 
tās saistību ar sava laika dabaszinātnēm. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: iepazīt Eiropas klasiskās filozofijas vēsturi dažādu kultūras laikmetu un 
paradigmu kontekstā. Prast izvērtēt dažādu filozofisko virzienu un skolu ieguldījumu filozofiskās domas 
attīstībā . Izprast dažādu laikmetu filozofisko un dabaszinātnisko ideju mijiedarbību. Prast pamatot 
savus filozofiskos uzskatus. 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
Antīkā un viduslaiku filozofija. R., 1981.  
Domas par antīko filozofiju. R., 1990. 
Kūle M., Kūlis R. Filosofija. R., 1998. 
Klīve V. Gudrības ceļos. R.,1996. 
Zvejnieks A. Sengrieķu filozofija. Lekciju konspekts. R., RTU, 1992. 
Zvejnieks A. Jauno laiku un 19.gs. filozofija. Lekciju konspekts. R., RTU, 1996. 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. Vērtējumu ietekmē: 
kontroldarbi 30%, darbs grupā 10%, aktīva piedalīšanās diskusijās 15%, ieskaites darbs 45% . 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, mācību grāmatās norādītās vielas apgūšana, 
piedalīšanās grupu darbā un diskusijās, kontroldarbu izpilde, patstāvīgais darbs ar pirmavotiem. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas apgūšana pirms 
praktiskajām nodarbībām, patstāvīgas pirmavotu studijas. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: par filozofijas vietu un 
lomu izglītībā; 2) universāla pirmsākuma meklējumi sengrieķu filozofijā; 3) ticības un prāta attiecības 
patristikā un sholastikā; 4) Jaunlaiku zinātnisko atklājumu ietekme uz tā laika filozofiju; 5) vai izzināmas 
I.Kanta „Lietas par sevi”? 
Kalendārais plāns: 
Lekcijas. 
1.,2. mācību nedēļās: Ievads filozofijas problēmās. Filozofija senajā Grieķijā un senajā Romā. 
4. nedēļā: Viduslaiku filozofijas galvenā problēmas un pamatorientācijas. 
6. nedēļā: Renesanses laikmeta filozofijas raksturīgās iezīmes un galvenās idejas. 
8.nedēļā: Dabaszinātņu attīstība un Jaunlaiku filozofijas rašanās.  
9.nedeļā: Empīrisma idejas un to attīstība.  
10.nedēļā: Racionālisma pamatnostādnes un attīstība. 
12.nedēļā: Apgaismības filozofija. 
13.nedēļā: I.Kanta veidotā prāta kritika un ētika 
14. nedēļā: G.V.F.Hēgelis par gara attīstību. 



 
Praktiskās nodarbības. 
3.nedēļā: Antīkās filozofijas ieguldījums filozofijas vēsturē. 
5.nedēļā: Viduslaiku filozofiskie strīdi un to konsekvences. 
7. nedēļā: Renesanses jaunās idejas. 
11. nedēļā: Empīrisma un racionālisma saistība ar dabaszinātnēm. 
15.nedeļā: Klasiskās vācu filozofijas ieguldījums filozofijas vēsturē. 
16.nedeļā: Studentu aptauja par priekšmetu. Ieskaite. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla dzīves un darba 
gājums 



CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds , vārds:            Aleksandrs Andronovs 

2. Dzimšanas gads un vieta:    1937, Maskava 

3. Pilsonība, LR pers.kods   LR iedzīivotājs, 200937-10122 

4. Izglitība (gads, mācību iestādes nosakums):  Augstākā izglitība, Maskavas Aviācijas 
Tehnoloģiskais  institūts, 1955-1960. 
 
5. Akadēmiskie nosaukumi un zinātnieskie grādi (gads):  
1992.   Dr.h.inž.: Latvijas Zinātnes Padome. 
1976.  Teh.zin. doktors: Kijevas Civilās aviācijas inženieru institūts, Kijeva. 
1967.  Teh.zin.kand.: Centrālais ekonomiski  matemātisks institūts, Maskava. 
1960. Inženieris mehāniķis: Maskavas Aviācijas tehnoloģiskais institūts. 
6. Darbs (darba vietu nasaukumi,  ieņemamie amati, gadi ): 
No 1999.       RTU transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma          profesora grupas 

vadītājs. 
1978- 1998.  RAU Informācijas apstrādes un vadības datorsistēmu katedras vadītājs. 
1968-1977. Civilās Aviācijas vadības automatizēto sistēmu centralā zinātniski       pētnieciskā 

institūta nodaļas  vadītājs. 
1966-1968.  RAU zinātniskais darbinieks.  
1960-1962    Rīgas Civilās aviācijas eksperimentālā rūpnīca Nr. 85,  

inženieris-konstruktors.      
 

7. Valodas:  Krievu, latviešu, angļu, vācu valodas 
 
8.Pamatkursi:  Transporta procesu datormodelēšana, Transporta vadības diskrētie modeļi, 
Statistiskās metodes transportā,  Transporta plūsmu analīzes un prognozēšanas matemātiskās 
metodes.  
 
9. Zinātnes nozares (zinātniskā darba virzieni): Varbūtību teorija, matemātiskā statistika,  gadījuma 
procesi, grafu teorija un tīkli,  transporta sistēmu modelēšana un optimizācija. 
 
10. Publikācijas: 200 zinātniskās publikācijas, t.sk. 20 mācību un  metodiskās publikācijas. 
 
11.  Piedalīšanās zinātniskās un līdzīgās organizācijās: 

• Latvijas automātikas nacionalās asociācijas loceklis, 
• Latvijas imitācijas un modelēšanas asociacījas domes loceklis, 
• Žurnāla “Automātika un skaitļošanas tehnika” redkolēģijas loceklis, 
• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis, 
• Amerikas statistiskās asociācijas loceklis. 
 
12. Apbalvojumi:  Latvijas Republikas nopelniem bagāts zinātņu darbinieks (1990). 
13. Darba adrese:  1, Lomonosova, Rīga, LV-1019 Latvija, tālrunis: 7 089980 
14. Mājās adrese:    21-7, Tomsona iela, Rīga, LV-1013 Latvija, tālrunis:  7 371576 
15. Fakss:  7 089968 



16. E-mail: andronov@ tti.lv ;   lora@mailbox.riga.lv 
 
Datums                                                                                                       Paraksts 
21.09.2004.g. 



CURRICULUM  VITAE 
 

Skolas iela 32-110 
Jūrmala LV-2016 

Latvija 
Mob.tāl 9288941 

 
Alfrēds Asars 

 
Darba 

pieredze 
 
2002.g. – pašreiz  Rīgas Tehniskā Universitāte 

lektors 
 

Sertifikāti  
Sun Certified  System Administrator 
Sun Certified Network Administrator 
Cisco Certified Network Associated 
 

 

Izglītība 

 

 
2002.g- pašreiz         Rīgas Tehniskās Universitātes doktorantūra 
 
1997.g.- 1999.g.        Rīgas Aviācijas Universitātes maģistratūra 
                                  specialitāte : telekomunikācijas 
                                  Grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds 
 
1993.g. - 1997. g.      Rīgas Aviācijas Universitātes                                                                               
            Radioelektronikas un Datorsistēmu fakultāte 
                                 Grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds 

 
Papildizglītība  

• Implementing Cisco MPLS 
• Building Scalable Cisco Internetworks 
• Solaris 2.x System Administration Part II 
• Solaris 2.x Network Administration 
• Solaris 7 Administration 

 
Mācību kursi Integrēto pakalpojumu ciparu tīkli 

Datortīklu analīze un projektēšana 
Datorsistēmu veiktspējas novērtēšanas metodes 
Modernie datortīkli 

Papildu 

iemaņas 

 
Valodas:  latviešu, krievu, angļu 

 
Publikācijas: 7 zinātniskās publikācijas 
  
2004. gada 1. septembrī 



CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds, uzvārds: 
 

Viktors Boicovs 

2. Dzimšanas gads, diena, vieta 
 

Krievija,  Kaļinina, 1946. g. 28. augustā, 
Personas kods: 280846-11495 

3. Pašreizējā darba vieta un  
      ieņemamais amats: 

Informātcjas sistēmu augstskola Asociatīvas profesors. 

4. Izglītība: 
 

1968.g.-1973.g.  Rīgas Civiļās aviācijas institūtas,    
Automātikas  un skaitļošanas  fakultāte,  students; 
1976.g.-1979.g. Rīgas Civiļās aviācijas institūtas, aspirants. 

5. Akadēmiskie nosaukumi un  
      zinātniskie grādi: 
 

1979.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute tehnisko zinātņu 
kandidāts, ( diplomsTH № 034584); 
1987.g.  Maskavas Civilās aviācijas institute datorsistēmu un 
datu  pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms ДЦ № 
000367); 
 1992.g. Rīgas aviācijas universitātas inženieru zinātņu 
doktors ( diploms G-D  № 000030);. 
1995.g. Rīgas aviācijas universitātas datorsistēmu un datu  
 pārraides   tīklu   katedras  docents ( diploms G-D  № 
000030). 

6. Darba vietu nosaukumi,  
      ieņemamie amati (gadi): 

 1973.g.-1976.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas inženiers; 
 1979.g.-1987.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas 
 pasniedzējs; 
 1987.g.-1992.g.  Rīgas Civilās aviācijas institūtas docents; 
 1992.g.-1999.g.  Rīgas aviācijas universitātas docents; 
 1999 g.-2002.g.   Rīgas Tehniskās universitātas docents; 
  no 2002 g. lidz pašlaiks  Informātcjas sistēmu menedžmenta 
augstskola Asociatīvas profesors. 

7. Kvalifikācijas  
      paaugstināšana: 

 Microsoft Certified Trener kursos iegūt sertifikāts, Baltijas    
Datoru akadēmija 1998 g.  

8. Publikācijas: 60 zinātņu un 15 metodisko publikācijas 
9. Darbošanās zinātniskās un  
      līdzīgās organizācijās: 

RTU Docents, ISA. Asociatīvas profesors, 
GRANDS 03,160 Datoru sistēmu rekonfigurēšanas 

10.  Starptautiskā sadarbība: Ikgadā starptautiskā konferencijjā uzstāšanās 
LIGUMI ar šveiciešu SIA “Avicomp-servis” un itālišu  SIA 
“Netsynt” 

11.  Valodu zināšanas: Krievu, Anglu. Latvišu 
12.  Pētniecības galvenie  
       virzieni: 

Datoru tīkla projekta izstrāde apvienībai GRINDEX 1992 g.; 
Telefonnu staciju tehniskā proekta izstrādē RA VEF 1993 g. 

13.  Lasāmie pamatkursi: Operētājsistēmas, Informacijas tehnoloģijas, Objektorienteta 

programmešana, Loģiska programmešana. 
14. Uzziņas darbā: Informācijas sistēmu augstskola, RTU 
15.  Adrese: Lomonosova 1, LV-1019, Rīga 
16. Mājas adrese: Brantkalna 14 – 5, LV-1082, Rīga 
17. Mājas tālrunis: 7-581459 



18.  Ofisa tālrunis: 7-100593 
        Ofisa fakss: 7-241591 
        E-mail: boicov@yahoo.com 
 
Datums  26.04.04. 

Paraksts            /   V. Boicovs.   / 

 



 
    CURRICULUM VITAE 
 
 Sandra Gudzuka 
 
 Dzimšanas datums: 1958.g.28.aprīlis 
 Personas kods:  280458-12753 
 Adrese:  Kr.Valdemāra iela 39,dz.20, Rīga, LV 1010 
 Tālruņa nr.  7227393 
 
 Darba vieta;  RTU, HI Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
    docente ( praktiskā) 
 
 Izglītība:  1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
     psiholoģijas maģistrs 
     
    1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, 
      Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja 
      diploms 
 
    1976. – Rīgas 49.vidusskola 
  
 Darba pieredze. 
  Mācību metodiskā darbība 
 
  1993.- 1999.g. Semināru-treniņu “Efektīva pārdošana “ programmas 
    izveide un realizācija. Programma īstenota dažādu 
    organizāciju   reklāmas   aģentu   un  pārdevēju  
    profesionālajā apmācībā. 
 

1984.- 1999.g. šim laikam. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra. 
    Lektore. 
 
  1991.- 1999.g. Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos. 
    Fokusa grupu radīšana ( “Baltijas Datu Nams”, SKDS, 
    ADM un citur ). 
   
  1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra 
    vadīšana un programmas izveide Darba meklētāju 
    klubu lektoriem. 
 
  1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas  
    izveide skolām. 

 
1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu   

  apmācība. 
 



  
Konsultatīvā darbība personāla vadības, atlases  
un novērtēšanas jautājumos. 
 
 
1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Menedžmenta  
  akadēmiju ( projektu realizācija veikaliem 
  “Bergs”, “Burda Moden”; “Balt Com”). 
 
1995.- 1999.g. Sadarbība ar Latvijas Biznesa skolu 
  ( projekta realizācija “Statoil”). 
 
1993.- 1999.g. Individuālie darba līgumi ar organizācijām 
  (Banka Baltija, RD Media, Dienas Bizness  
  un citi). 
 
 
1997.- 1999.g. LPPA Sertifikācijas komisijas locekle. 

 
 Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. 
    Psihodiagnostika, psiholoģiskā konsultēšana. 
    ( 1986.g., 1992.g., 1997.g.). 
 
    Tallinas Pedagoģiskais institūts. 
    Videotreniņu apmācība ( 1988.-1989.g.). 
 
    The Course on Communication and Psychology 
    for the Trainers Affiliated to the  Training Programm 
    for CS ( EU-PHARE PROGRAMME  1994.-1995.g.). 
 
    College For the Nursing and Caring Professions in 
    Eskilstuns. Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 
 
 
 Publikācijas:  Industriālās attiecības., RTU, 1997., metodisko 
    rakstu krājums, (autoru kolektīvs). 
 
 
 Rīgā, 2005.g.  Sandra Gudzuka 



CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:   Vitālijs Jeremejevs 
Dzimšanas gads un vieta:  1940.- Irkutska 
Izglītība:   1997.- Dr.h.inž.: Rīgas Aviācijas universitāte. 
    1971.-T.z.k.: Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts 
                 (RCAII).     
Darbs:  

No 1992.   - Transporta elektronikas un telemātikas katedras  
 asociētais profesors 

1965.-1992. – Secīgi: RCAII/RAU teorētiskās  radiotehnikas un 
elektrotehnikas katedras aspirants, asistents, vecākais 
pasniedzējs, docents, profesors. 

 
Publikācijas:   Pavisam mācību un zinātnisko publikāciju skaits    128,  

t.s.: mācību un metodiskās darbi - 16, izgudrojumi – 26. 
    35  publikācijas no tām publicētas pēc 1992.g. 
 
Zinātnes nozares   Radioelektronika, matemātiskā modelēšana, pētījumu 
    programmēšana, ciparu signālu apstrādē, informācijas 
    tehnoloģija, telekommunikācijas. 
Zinātniskā kvalifikācija: 
Līdzdalība starptautiskajā pētījumu projektos:……………………………………. 2 

"Signālu ciparapstrādes ierīču izstrāde",  grupas vadītājs  
ģeofizikas projektā (1995.-1997. g.) : "Ruhrgas company" 
(Vācija) un "Geophysical  Survey Systes, Inc." (ASV). 

Towards an European Intermodal Transport Network 
     COST  340  European Research Project (2000.-2005.). 
 
Dalība pētījumu projektos Latvijā :…………………………………………………. 3   
    "Signālu ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 

 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 
 1994.-1996. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Ciparapstrādes algoritmu izstrādāšana ciparu 
 komutācijas sistēmai "Kvant-E"" (zinātniskajs vadītājs), 
 no  1999. g. Rīga, KVANT-INTERKOM. 
"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana skaņas traktu un raidījumu kanālu 
 parametru mērījumiem"  un 
"Automatizēto un mērījumu kompleksu izstrāde un 
 izgatavošana mono- un stereoraidītāju parametru 
 kontrolei". 1995.-1997. g. Rīga, Firma  HOETIKA.  

 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā  (ar 4 referātiem) :……………..      2 
    Starptautiskā konference “Aviācija, ekoloģija, tehnosfēra: 
    Ieskats trešajā tūkstošgadē”, Rīga, 1996.g. 

International Conference ” Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication ”, Rīga, 2002. 



 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārzemēs:………………..       6 
                                                "A high precision computation of the groupdelay 
     characteristics", Nordic MATLAB Conferece '95. Stokholma. 
    "New Class of High-performance Lowpass Digital Filters" 
                                                Proceedings of the «MATLAB DSP CONFERENCE 1999», 
                                                Finland, November, 1999               
               "Высокопроизводительная цифровая фильтрация." 
                                                IS&ITC-2000, June 19-23, Pleskava, 2000 
    "Новый класс нерекурсивных цифровых фильтров без 
                                                умножителей". Proceedings of the 3rd International 
                                                Conference "Digital Signal Processing and its 
                                                Applications", Moscow, Russia, Nov.29 – Dec.1, 2000 
    "Модификации полифазных фильтров ". Proceedings of the 
                                                 3rd International Conference "Digital Signal Processing  
                                                 and its Applications", Moscow, Russia, 2000 
    "Цифровые фильтры на базе дробей Чебышева." 
                                                 Proceedings of the 3rd International Conference "Digital  
                                                 Signal Processing and its Applications", Moscow, Russia, 
                                                 Nov.29 – Dec.1, 2000 

 
Didaktiskā kvalifikācija un kompetence (no 1992.gada): 
Doktorantu vadīšana:…………………………………………………………….. 4 
Maģistra darbu vadīšana:………………………………………………………..20  
 
Lekcijas pamatkursi: ……………………………………………………………...8 

“Radiotehniskās ķēdes un signāli”; “Elektrisko ķēžu 
teorija”; “Signālu apstrāde”,“Ciparu signālu apstrāde”, 
“Pētījumu programmēšana",“ Informācijas aizsardzība ”, 
“Ātrā ciparu filtrācija”, “Pārveidojumi uz skaitļu teorijas 
  bāzes”. 

 Uzziņas darbā:    Rīgas Tehniskā universitāte,  
  Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 107. auditorija, 
  Rīga, LV-1019, Latvija. 
 

Mājas adrese:    Lubānas 8, dz.106, Rīga LV-1019, Tālr.:(+371)7241552. 
 
 
2004.g. 17.maijā.                                      V. Jeremejevs 



Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Klūga Ansis 
2. Dzimšanas gads:   1946. gada 16. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1969. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi  tehnisko zinātņu kandidāts (1974), tehnisko 

un zinātniskie grādi: zinātņu doktors (1992), docents (1983, 1995), asociētais 
profesors (2001). 

5. Valodas:    latviešu, krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, lidmašīnu vadīšanas 

ieņemamie amati (gadi): radiotehnisko līdzekļu katedras asistents no 1973. līdz 
1976.gadam, vecākais pasniedzējs no 1976. gada līdz 
1980.gadam, docents no 1980. gada līdz 1999.gadam, 
Radioelektronikas un datorsistēmu fakultātes dekāns (1999. 
gadā). 
Rīgas Tehniskās universitātes docents no 1999.gada līdz 2001. 
gadam, asociētais profesors no 2001. gada, Transpormašīnu 
tehnoloģiju institūta direktora vietnieks no 2000. gada līdz 
2002. gadam, Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
vadītājs no 2003.gada. 

7.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radioelektronisko sistēmu         
datoru un matemātiskā modelēšana, aeronavigācija,   
radionavigācija. 

8.  Publikācijas:   53 zinātniskas publikācijas, no tām 3 izgudrojumi;    
26 metodiskie darbi, no tiem 10 mācību grāmatas,  

9.  Pamatkursi:    Radionavigācijas teorētiskie pamati; Radionavigācijas 
sistēmas; Aeronavigācija; Lidmašīnas un gaisa kustības 
automatizētās vadības sistēmas; Aeronavigācijas kompleksu un 
sistēmu teorijas pamati; Mikroprocesori un mikroprocesoru 
sistēmas; Radiosistēmas; Datoru uzbūves pamati; Datoru 
funkcionēšanas pamati, Transporta elektroniskās sistēmas, 
Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana, Transporta 
mikroprocesoru sistēmas u.c. 

 
10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  

Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              Ansis.Kluga@rtu.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 



Curriculum vitae. 
Valērijs Kuņickis 

 
 

Dzimšanas gads: 1952.17.10 /p.k. 171052-10604/ 
Izglītība: 1975 – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1985 – filozofijas zinātņu kandidāts 
 1990 – docents. 
Nodarbošanās: 
 1975 – 1980 – RTU assistents 
 1980 – 1990 – vec. pasniedzējs 
  1990 – 2003 – RTU socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
 1993 – 2003 – Latvijas Policijas Akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija, 
Baltijas Krievu Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, 
Pratiskās Psiholoģijas Augstskola u.c. augstskolu docents. 
Kvalifikācijas celšana: 
 1981 – augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā 
 1980 – 1984 – neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē 
 1985 – disertācijas aizstavēšana Maskavas Valsts Universitātē 
 1997 – 1998 – piedalīšanos Latvijas – Somijas starptautiskā projektā 
 2001 – 2002 – Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas 
jomā. 
Zinātniski – pētnieciskā darbība un akadeniskie kursi: 
Vispārēja socioloģija; Mazās grupas un personības socioloģija; Biznesa socioloģija; 
Industriālās attiecības; Sociālā psiholoģija; Organizāciju psiholoģija u.c. 
Pēdējas publikācijas: 
„Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas” – 2002 
„Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes” – 2003 – RTU zinātnisko 
rakstu krājumā 
„Pedagogs – jaunrades vadītājs (menedžeris) – Rīga, RTU, 2001 
„Industriālās attiecības” – RTU, 2001 – atb. redaktors un trīs raksti. 
 
 
 
 
 
         05.2003 
 

                        Kuņickis      



 
Dzīves un darba gājums 

 

Mareks  
Mezītis 
 
 

Darba vieta: 
 
Rīgas Tehniska universitāte, 
Dzelzceļa Transporta institūts, Rīga, 
Latvija,  LV-1004, Indriķa 8., tel. 
+371 7089682 
e-mail marek@dzti.edu.lv 

Dzīves vieta: 
 
Rīgā, LV 1084, 
Dzelzavas 33-3, 
tel. +371 7599504 
Mob. tel +371 9169240 

Personas kods: 080475-12182 

Dzimšanas datums 1975. gada 08. aprīlī 

Dzimšanas vieta: Daugavpils, Latvija 

Augstākā izglītība: 2003. –.inženierzinātņu doktora grāds 
1999. – maģistra grāds 
1998. – inženiera grāds 
1996. – bakalaura grāds 

Profesionāla izglītība  1990-1993 Rīgas Dzelzceļnieku skola, specialitāte “Lokomotīvju 
mašīnista palīgs” 

Papildus izglītība 1996.09.01 – 
1996.09.27 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana  
pēc ISO 9000 standarta. 

 1996.06.01 – 
1996.06.25 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana 

 1995.02.14 – 
1995.02.28 

Apsardzes darbinieka kursi. Nokārtots eksāmens par 
apsardzes darbību ar šaujamieročiem un speciālajiem 
līdzekļiem 

 1992.09.01 – 
1993.05.25 

Radiotelemeistara kursi 

Valodu prasme:  Latviešu, Krievu , Angļu, Vācu 

Papildus ziņas: Labas iemaņas  darbā ar datoru ( Win95-98, WinNT, Win2000, WinXP 
Word, Excel, Access,  VisualBasic, CorelDraw, AutoCAD, Visio, 
PhotoShop, Maple, Pascal, Mathcad, MathConnex, Mathlab; programmu 
instalācija, programmēšana, grāmatvedību programmas, datu bāzes 
projektēšana),  
Autovadītāja tiesības, kategorija A,B,C 

Darba pieredze: 2001. 09.01 Rīgas Tehniska universitāte, Dzelzceļa Transporta 
institūts - lektors 

 2000 - 2002 SIA “TSF” – inženieris 

 1996.26.11 – 
1999.31.01 

A/S  “Latvian Security service”  
Maiņas priekšnieks 

Zinātniskas publikācijas:   

1. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modelis drošības līmeņa novērtēšanai”, RTU 
zinātniskie raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un 
transports" sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., redakcijā 

2. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu atjaunošanās algoritmu analīze”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" 



sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., redakcijā 
3. “Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих решений”, 

http://www.dzti.edu.lv/index.php?l=17&sub_id=1, 
4. “Jauna pieeja dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas sistēmu drošības koncepcijai.”, 

RTU zinātniskie raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " 
Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 12., Rīga, 2002.g. 

5. “Построение самопроверяемых устройств учитывающих особенности конкретных 
кодов”, I Miedzynarodowa konferencja "Telemetyka systemow transportowych", Instytut 
Transportu Politechnika Slaska, Ustron, 2001.,  

6. “Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University "Enerģētika un elektrotehnika" 
sērija 4., sējums 4  Rīga, 2001., 125-133. lpp. 

7. “Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze”, RTU zinātniskie raksti, 
Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" sērija 
6., sējums 4, Rīga, 2001., 31-37. lpp. 

8. “Darba vietas automatizācija pielietojot WEB dinamiskās tehnoloģijas”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" 
sērija 6., sējums 4, Rīga, 2001., 38-43. lpp. 

9. “Computer System of Certification for personnel which provide trains traffic Safety”, 
RTU, Second International Conference "Simulation, Gaming, Training and Business 
Process Reengineering in Operations", Rīga, 2000., 198-200. lpp. 

10. “Tīkli ar minimālam izmaksām” 40 SZTK, RTU, Rīga, 1999., 57. lpp.  
11. “Vadības un kontroles sistēmu bojājumu datu bāzes izstrādāšana “MS ACCESS” vidē”, 

40 SZTK, RTU, Rīga, 1999., 58-59. lpp.  
12. “Ciklisko kodu koriģēšanas iespējas dzelzceļa automātikas un telemehānikas sakaru 

sistēmās” 38 SZTK, RTU, Rīga, 1997., 60. lpp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004. gada 5. aprīli       / M. Mezītis / 



Dzīves un darba gājums 
 

1. Vārds, uzvārds:Vladimirs MIRTOVS 
 
2. Personas kods:051135-10625 
 
3. Dzimšanas vieta:Harkovs (Ukraina ) 
 
4. Darba vieta :(organizācijas nosaukums,amats,adrese,tālr.,fakss ,e-mail): 

RTU Dzelzceļa transporta institūts. Iekārtu automatizācijas un datorvadības sistēmu profesora grupas 
docents.LV1004,Rīga,Indriķa,8.tāl.7-089650. 

   
5. Dzīves vieta: Rīga,LV-1058,Valgeķu 50/1 - 59. 
 
6. LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 

Inženierzinātņu doktors,diploms Nr. 6-D N000199. automātiskā vadība 
  
7. Praktiskā darbība:  

1958 -1961.g.inženierelektriķis aviācija 
1961 -1964.g.adjutants,Rīgas Inženieru skola 
1964 -1968.g.pasniedzējs,Rīgas Inženieru skola 
1988-1990.g Sakaru zinātniskas pētījuma institūts.Rīgas nodaļa 
1990.g.RTU Dzelzceļa transporta institūts docents. 

 
 8.Pedagoģiskā pieredze (lekcijas,kursa,lab.,kvalifikācijas darbi,praktiskie nodarbības,maģistrantu,doktorantu 

vadība): 
Lekciju kursi:Optimālās un adaptīvās sistēmas,Informācijas pārraides teorija, Eksperimenta un 
diagnostikas automatizācija,Dzelzceļa transporta monitoringa datorizētas  sistēmas. 
Pēdējo 5 gadu laika vadīti 6 maģistrantu darbi . 

 
9 Zinātniskā darba virziens: 
Vadības un diagnostikas sistēmu izstrāde 
 
10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994-1999.g) 

10.1.LZP granta numurs: 
10.2.Kādu organizāciju finansēto pētniecisko darbu izpildījis(darba nosaukums, pasūtītājs, projekta 
vadītājs,izpildes termiņi):AS "Aldaris " 

 
11.Pēdējo 5 gadu galvenās zinātniskās publikācijas, patenti, izgudrojumi: 

Energoresursu patēriņa normas izstrādāšana 1996.g. 
Energoresursu patēriņa prognozēšanas automatizācija 1997.g. 
Rezerves daļas noliktavu automatizācija 1998.g. 

 
12.Kopējais zinātnisko darbu skaits:85 publikācijas ( pēdējo 5 gadu laikā) 
 
13.Valodu prasme: krievu,latviešu, angļu ( ar vārdnīcas palīdzību ). 
 
14.Kvalifikācijas celšana:  
Ultraskaņas kontroles kursi 1998.g.,sertifikāts "CERTIFICATE CONFIRMS" EN473:1992 RAILWAY 
TRANSPORT -VT level2. N891. 03.08.98. 



CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Uzvārds, vārds:     Nikolajs   Mirzagitovs  

2. Dzimšanas vieta,  gads, datums:                   14.05.1954, Maskava,  p/k 140554-10304 
  
3. Izglītība: Augstākā (1977 - Rigas Civilās aviācijas inženieru 

institūts (RCAII), Radioelektrotehnikas fakultāte, – 
radioinženiera kvalifikācija.) 

4. Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi (gadi): 

 Tehn. zin. kandidāts (1982), ), docents (1986) 
inženieru zinātņu doktors (1992) 

 
5. Galvenās iepriekšējās darba  
vietas un ieņemamie amati (gadi): 

 
RCAII, zinātniskās pētniecibas laboratorija 
- inženieris (1977); 
- vecākais zinātniskais lidzstradnieks (1982); 
- laboratorija vadītais (1983);. 
RAU - no 1986.  , Telekomunikācijas sistēmas katedra 
docents  
 

6. Pašreizējā darba vieta un 
ieņemamais amats: 

SIA “Gareks”, SIA “Baltrankings” Direktors 
RTU Docents uz līguma pamata. 

 
7. Kopējais publicēto darbu skaits; 
izgudrojumi un patenti; galvenās  
publikācijas: 

 
• 22 zinātniskas un mācību publikācijas.;  
• 5 izgudrojumi 

 
8. Starptautiskā sadarbība: 

 
Oxford Univ., 1997 – Academic Visitor (viens 
menesis) 
Lincherping Univ. (Zviedrija), 1997, stažieris 
(1 menesis)   

  
9. Adrese, kontakttelefons, E-mail, 
fakss: 

Lomonosova 7-11, Rīga, LV-1019, Latvija 
tel.: 7501005,  9490680 
E-mail: caro.comp@delfi.lv  
 

 
Datums ______________  Paraksts _______________/ 



Curruiculum vitae:  
Ernests Pētersons 

 
Dzimšanas gads, datums: 1938, 01. 08. 
Mājas adrese: Rīga, Ikšķiles 7, 71. 
Darba vieta un adrese: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīga, Lomonosova 1. 
Telefons: 7089984. 
Zinātniskai grāds: Habilitētais inž. zin. doktors. 
Izglītība un iegūtā kvalifikācija:  
     1960. g. Elektrotehniskais sakaru institūts Maskavā, radiosakari; 
     1967. g. Rīga CAII, zin. kandidāts; 
     1987. g. Rīga LZA ESTI, zin. doktors; 
     1992. g. Rīga LZA RAU, habilitēts inž. zin. doktors. 
Lasa sekojošus mācību kursus:  
     Datoru sistēmu teorija; 
     Datu pārraides sistēmas un tīkli; 
     Tīklu projektēšana. 
Darba pieredze: Zinātniskais  stāžs - 39 gadi,  pašlaik strādāju Rīgas  Tehniskā universitātē  
Transporta elektronikas un telemātikas katedrā, 15 doktorandu  zin. vadītājs.  
Zinātniskā darba virziens: Bojājumpiecietīgo datoru sistēmu  funkcionēšanas efektivitātes  pētījumi, 
datoru un tīklu sistēmu optimālās struktūras noteikšana. 
Citas ar zinātni saistītās aktivitātes: E un DTI un RTU zinātniskās  padomes loceklis, LANO  
 loceklis, Profesoru asociācijas loceklis,  LZP granta zin. vadītājs, IEEE loceklis, Computer Society 
loceklis, Baltic Transport Academy loceklis, International Informatization Academy loceklis.  
Publikācijas:  Pavisam zinātnisko publikāciju skaits 119, to starpā:   
1. Э.Петерсон, П.Уланов. Модель для расчета вероятности отказа в обслуживании входных 

запросов ненадежной многопроцессорной системой. (kr.val.) - AVT,1999, N6.c.75-81. 
 

2. A.Gobzemis, V.Nikolsky, E.Peterson. The method of stepwise control of the request  waiting 
time in computer systems with queues.- Queues: Flows, Systems, Networks. Proceeding of the 
International Conference, Minsk, 1999, pp. 120 - 121. 

3. E.Peterson. Error estimation of computer system modeling - second International Conference on  
Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations Proceeding. 
Riga, 2000., pp.200-222. 

4. O.Denis’eva, A.Gobzemis, E.Peterson. Problems of reconfiguretion of computer, networks and 
ways of solution. - In Proccedings of of ACS '2000, Szczecin, Poland,2000. 

 
5.  Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Моделирование самоподобного трафика в высокоскоростных 
компьютерных сетях. THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM   « Information 
Technologies and Simulation - 2001 », Alushta, Ukraine 
 
6.P.Ulanovs, E.Petersons MODELING OF SELF-SIMILAR TRAFFIC IN HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTER NETWORKS. 42. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE, Rīga, 2001.  
 



7. Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – AVT, 
No.5.c.45-53. 2002. 
 
8. Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
 
9. Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road quality, 
using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international conference. 2002. 
Kaunas. p. 200-203.  
 
 
 
 
Datums:                                                                           Paraksts: 



Dzīves un darba gājums 
 

Valentīns   Darba vieta:     Dzīves vieta: 
Popovs,   RTU Dzelzceļa transporta  Rīga, LV 1069 
Profesors,   institūts,    Dammes ielā 17 
Habilitētais   profesors    dz. 7 
fizikas    Rīgā, Indriķa ielā 8   tālr. 7442156 
doktors   tālr. +371-7089652 
    E-mail: popovs@latnet.lv 
Dzimšanas datums:               1937. gads  20. Jūlijs 
Dzimšanas vieta:                   Ukraina 
Izglītība:             1955.-1960.g.g. Harkovas augstākās aviācijas inženieru kara skolas 

             .            klausītājs (vadītājs: prof. R.Valitovs,  radio fakultāte). 
1962.-1966.g.g. Latvijas valsts konservatorijas students 
                          (prof. A.Viļumaņa  vokālā klase). 
1967.-1970. g.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII)  
                          un Latvijas zinātņu akadēmijas fizikas  
                          institūta aspirants (vadītāji: akad. I.Kirko(LZA IF), 
                          prof. A.Kozlovs, (RCAII) radio fakultāte). 

Zinātniskais 
grāds:                                      Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1970.g., specialitāte: 

Radiotehnikas teorētiskie pamati (elektrodinamika)). 
Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (VAK, 1988.g., 
specialitāte: Šķidruma, gāzes un plazmas mehānika). 
Habilitētais fizikas doktors (Dr. habil. phys.) Latvijas  
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, Rīga, 1992.g. 
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors (diploms Nr.37, 
2001.g. 29.janvāra  lēmumu Nr. 455)  

Zinātniskais 
nosaukums:                           Automātikas elektrosakaru katedras docents (VAK,1982.g.) 

 Fizikas katedra profesors (VAK, 1990.g.). 
Zinātniskā 
specializācija:                        Pētnieciskā darba tēmas: 
 Radioviļņu izplatīšanās; 
 Elektrodinamika; 
 Heterogēnās vides MHD bezsvara stāvoklī. 
 Mobilas sakaru sistēmas, 
 Šķiedru optiskas sakaru sistēmas. 
Zinātniskās 
publikācijas:                          Kopš 1958. gada ir 100 pētnieciska rakstura publikācijas. 
Pedagoģiskā 
specializācija:                        Lasu lekcijas, vadu praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbus bakalaura, praktiskā inženiera, inženiera, maģistra 
un doktoranda studiju programmu mācību priekšmetos: 

 Dzelzceļa automātikas un telemehānikas elektroniskās 
  iekārtas; 
Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra, 



Dzelzceļa automātikas un telemehānikas ķēžu aprēķini; 
Transporta sakaru  līnijas. 
Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Transporta  telekomunikāciju un datoru tīkli; 
Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas; 
Tehniskā elektrodinamika; 
Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas; 

      Dzelzceļa transporta telekomunikācijas tīkli, 
      Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgas  
      telekomunikāciju līnijas uc. 
Valodu izmantošana: latviešu, angļu, krievu 
 
Pēdējo 5.gadu laika : 

1.doktorante – Y.Chaiko. Tēma: Mobilo sakaru sistēmu radioviļņu izplatīšanās matemātiskie 
modeļi ( Doktora disertācija iesniegta  7.04.2004.) 
5 maģistri: 
- K.Barers –Apsardzes sistēmas modernizācijas problēmu pētījumi uz Latvijas Dzelzceļa. 
- N.Sokolova. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanas pētījumi regulārās optiskās šķiedrās. 
- V.Homicky. Dzelzceļā transporta modernu ciparu radio releju līnijas. 

- N.Mogorits.  Dzelzceļa globālā mobilo sakaru sistēma GSM-R.  
- M.Vēvers: GSM–R standarta izmantošanas iespēju izpēte “Latvijas Dzelzceļā”. (2003.g)  

Inženieri un bakalauri sagatavošana. 
Metodiskās 
publikācijas:                  Kopš 1958. gada ir izstrādāti 90 metodiskie darbi. 
Valodu 
prasme:                          Pārvaldu  krievu, ukraiņu, latviešu, angļu, itāļu (runāju, lasu, 
                                        tulkoju). 
Datoru 
pielietošanas                  Protu strādāt ar datoru lietotāja līmeni WINDOWS, 
prasme:                          WORD-97,EXCELL,INTERNET vidē. 
Profesionālā 
darbība:             1961.-1967.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta pasniedzējs. 

        g.g. 
1967.-1970.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta aspirants. 
        g.g. 
1970/-1980.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta vecākais  
        g.g.       pasniedzējs. 
1980.-1983.  Ļvovas politehniskā institūta docents. 
        g.g. 
1983.-1989.  Rīgas radioizotopu aparātbūves zinātniskā pētniecības 
        g.g.       institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas  
                     priekšnieks. 
1989.-1991.  Kaļiningradas zivju rūpniecības un saimniecības tehniska 
        g.g.        institūta Rīgas filiāles direktors, katedras vadītājs, 
                     profesors. 
1992.- 1998  RTU Dzelzceļa transporta institūta profesors, ievēlēts 
      g.g.          konkursā ar RTU senātos 28.06.1994.g. lēmumu. 



15.12. 1998.g. "Transporta sakaru un informācijas   sistēmas" 
profesora grupu vadītājs, profesors   
 

Zinātniskā aktivitāte: Latvijas Tehnoloģijas Parks - contract with Research Center of  SAMSUNG 
Electronics Co. 

LPZ Grants No 04 1259.  Radioviļņu izplatīšana pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru sistēmām). (2004-2006). 
 
Publikācijas (1996.-2004.g.g.): 
1996.g. 

V.Popov. Hydrodynamics of a Vapor-Liquid Metal in Crosse Electric and magnetic 
 Fields in Weightlessness. In: MHD-flow and turbulence the 8th Beer-Sheva 
  International seminar, 1996, Jerusalem, Israel. 

V.Popov. The effect of an across electric and magnetic fields on dynamics of single dispersion 
particles at two-phase conducting media transition into weightlessness. In: International 
Workshop Drop Tower days 1996, ZARM University of Bremen, Germany. 

1997.g. 
V.Popov. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface tension of 
liquids. In: Spacebound 1997, Canadian Space Agency, Monreal, Canada. 

1998.g. 
V.Popov. Oscillation of conducting drops in a magnetic fields in microgravity conditions. In: 
International Workshop Drop Tower Days 1998 in Hokkaido, Hokkaido University, Japan. 

1999.g. 
V.Popov. Control of conducting two-phase vapour-liquid medium hydrodynamics with help 
crossed electric and magnetic fields in microgravity conditions. In: SPIE's International 
Simposium on Optical Science Engineering and Instrumentation, 18-23 July, 1999, Denver, 
Colorado, USA. 
 
 V.Popov. The mobile phones electromagnetic fields influence on human organism. In: 
International Seminar: medical engineering and physics: Science, Practice, Business. In: Riga: 
Sconto, 6-7 October, 1999, Riga, Latvia. 
 
V.Popovs. Mobilo telefomu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka organisms. Rīga: Rīga 
Tehniskā Universitāte, 1999, 27 lpp.. 

V.Popov. Electromagnetic Radiation of Mobile Phones and Human Organism.  Riga: Riga 
Technical University, 1999, 75 p. 
Попов В. Электромагнитное излучение мобильных телефонов и человеческий организм. 
Рига: Рижский Технический Университет, 1999, 51.с. 
V.Popov. High frequency electromagnetic field influence on human organism. In: International 
Seminar: Medical Engineering and Physics: Science, practice, business. Riga: Sconto, 6-9 
October, 1999. 

2000.g. 
V.Popov. Hydrodynamics of Conducting Heterogeneous Media in Electromagnetic Field in 
Microgravity Conditions. In: International Workshop Drop Tower days 2000, ZARM University 
of Bremen, 9-12 October, 2000, Bremen, Germany. 
V.Popov. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions State and 
Ways of Development. In: PAMIR 4th International Conference at dawn of 3rd Millenium, 18-22 
September, 2000, Giens, France. 



V.Popov. Transport Communication and Information Systems in Latvian Republic. In: 
International Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14 April, 2000, Riga, Latvia..  

     2001.g. 
V.Popov, A.Chaiko, V.Homitsky, N.Mogorit. Effective dielectric permittivity of forests . 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2001, No 2, p.46-50. 
V.Popovs. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface tension of 
conducting liquids. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions. State 
and Ways Development. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, 
Riga. 
V.Popovs. Wave Propagation in Fiber Optics Lines. In: 42nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2001, Riga. 

V.Popovs. State and Development Ways of Transport Communication and Information Systems 
in Latvian Republic. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
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Propagation Conditions. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 

     V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change at Electromagnetic  
      Irradiation. In: National Simposium on Medical Acupuncture and Related Techniques   
      with International Participation Sponsored by ICMART. Turkey, October 11-14,  
      2001.    
     V.Popov. Defence Possibilities of Neitronics. In:  National Simposium on Medical   
     Acupuncture and Related Techniques with International Participation Sponsored by 
      ICMART. Turkey, October 11-14, 2001.    

2002.g. 
 V.Popov. Influence of Electromagnetic irradiation on living tissues. Latvian Journal of Physics 
and Technical Sciences, 2002, No 2.  
V.Popov. Electromagnetic radiation of mobile phones and human organism. In: International 
Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 February, 2002. 
V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change of Electromagnetic Irradiation.  In: 
International Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 
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Интеллектуальный мост РОССИЯ – ЗАПАД» Проблемы и перспективы. Дубна, 24-27 
декабря, 2002 г. 

2003.g. 
V.Popovs. Electormagnetic radiation of radar and evaluation safe for the population of residing 
zones. In: 43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, 
Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Electormagnetic radiation level norms in cellular mobile communication systems. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga 
Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003. 



 V.Popovs. Fraud in cellular mobile communication systems. In: 43nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga Technical University, 
Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Infrasound, sound and ultrasonic oscillations influences of human organism. In: 43nd. 
International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga 
Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003.  
V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga:RTU 
Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 
 

2004.g. 
 V.Popovs. UHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, 
Sējums 12, 2004. 
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проектирования. Москва: Eko-Трендз, 2004, - 507.с.(в печати). 

 
 Попов В., Головин Е. Линии связи. Лабораторный практикум. Рига: РТУ, 
2004, 120.с. (рукопись, CD-ROM). 
V. Popovs, Je. Golovins. Sakaru līnijas. Laboratoriju praktikums. (manuskripts un CD-ROM). Rīga: 
RTU, DzTI, 2004. 100 lpp.  
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Scientific proceedings of Riga Technical University, Telecommunications and electronics., Sērija 7, 
Sējums 3, 2004. 
V.Popovs. Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas (PDH,SDH). Lekciju konspekts. Rīga : 
RTU , 2003, 47. lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (elektrosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2003, 50. lpp 
(manuskripts, CD ROM) 
V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (radiosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2004, 100. lpp. 
(manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas. Laboratorijas praktikums.  Rīga : RTU , 2004, 120. lpp. 
(manuskripts, CD ROM) 
 Popovs V., Vēvers M. Angļu – Krievu -Latviešu vārdnīca. Saīsinājumi transporta sakaru un 
informācijas sistēmas. Rīga: RTU, 2004. 150 lpp. (manuskripts, CD-ROM). 

 
Apmācības turpinājums: Bremen University (Germany) 1996, Hokkaido University (Japan) 1998., 
Bremen University (Germany)  2000. 
Profesionālas sabiedriskā aktivitāte:  Member of Optical Society of America (OSA), 

Profesora Padomes Elektronikas un Telekomunikāciju Fakultāte loceklis. 
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Dzīves un darba gājums 
 

LUDMILA  
SERGEJEVA , 
profesore (asoc.), 
inženierzinātņu doktors, 
(Dr.sc.ing.) 

Darba vieta:  
RTU  Dzelzceļa transporta institūts, 
Rīgā, LV-1004, Indriķa ielā 8,  
tālr.+371-7089650; 
e-mail sla@latnet.lv 

Dzīves vieta: 
Rīgā, LV 1019, 
Balvu ielā 9 dz. 34, 
tālr. 7138731 
mob. 9269151 

Personas kods: 240841-11257. 

Dzimšanas datums: 1941. gads 24. augusts 

Dzimšanas vieta:  Jaroslavļa, Krievija. 

LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 
inženierzinātņu doktors, diploms B-D Nr. 00478, enerģētika. 
Izglītība: 1971-1974 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 

aspirante  
 1958.-1963 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 

studente 
 1948.-1958. Vidusskolas skolniece 

Valodu prasme:  Pārvaldu latviešu, krievu, angļu . 
Datoru pielietošanas prasme: 

 Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī: 
Timekļa tehnoloģijas (XML, XSL, JSP, JavaBean, XML & Java, Oracle & Java, 
MySQL & PHP), datu bāžu programmēšana (SQL, T-SQL, PL/SQL, ODBC, 
JDBC), datu bāzu tehnoloģijas(MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Cache, 
Access), informācijas tehnoloģiju atbalsts (Windows, Linux, Apache, IIS), 
LaTex - zinātņu darbu izdošanas sistēma, matemātiskās paketes - Matlab, 
SciLAB, MathCad, Maple, Mathematics, Statistika, inženieru uzdevumu 
simulācijas un analīzes pakēts Electronics Workbench, tehniskas grafikas 
paketes-Visio, AutoCad, Corel DRAW, Adobe PhotoShop. 

Profesionāla darbība: 
 1998.-

šimbrīžam 
RTU TMF DzTI asoc. profesore, Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedras vadītāja 

 1993.-1998. RTU EEF DzTI docente, katedras vadītāja 
 1991.-1993. RTU Dzelzceļa transporta institūta docente  
 1964-1991. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles 

Elektrotehnikas teorētisko pamatu katedras asistente, vecākā 
pasniedzēja, docente. 

Zinātniskā kvalifikācija 
 Kopš 1975 gada ir 39 pētnieciska rakstura publikācijas (kopš 2000. gada ir  

izstrādātas 13 publikācijas). Zinātniskās publikācijas 2000.-2004: 
 Сергеев А.Д., Серегеева Л.А. Сопряжение перемещений частицы и струны в задачах с 

проскальзывающим контактом // Труды XXVIII Школы-Конференции “Актуальные 
проблемы механики”, 1-10 июня, 2000 г. С.-Петербург, Россия, т. II, стр. 143-147 

 L. Sergeyeva. M. Mezitis. Information System For Railway Traffic Control Operators. Second 
International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  Process Reengineering in 
operations , Riga, Latvia, 2000. 



 L. Sergeyeva, B. Jarbus. Computer System of Certification For Personnel Providing Safety Of 
Train Traffic. Second International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  
Process Reengineering in operations , Riga, Latvia, 2000 

 L. Sergejeva. Transporta loģistikas centru informācijas mijiedarbības organizācija reālā laikā 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, Rīga, 
Latvija, 2001. 

 Л. Сергеева. Реализация информационного изаимодействмя предприятий с распределенной 
структурой в реальном времени. Труды международной научно-практической 
конференции “Актуальные проблемы развитмя транспортных систем”, Гомель, 2001. 

 L. Sergeyeva. Remark on power device energy dissipation usually ignored in calculated 
engineering schemesюScientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional 
scientific conference, 2001. 

 L. Sergejeva, M Mezītis. Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001. 

 L. Sergejeva, M Mezītis. Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze. Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001 

 Л. Сергеева. Спунитис. Новые информационные технологии для реализации единого 
информационного пространства на транспортных коридорах Труды международной науч.-
практ. Конф. “Логистика:современные тенденции развития  С-Петербург, 2003. 

 Л. Сергеева. Современные информационные технологии для транспортных систем Труды 
международной науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития транспортных 
систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

 L. Sergejeva, A. Spunitus. XML-standarta izmantošana dokumentu elektroniskai apmaiņai Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 6.sērija “Mašīnzinātne un transports”,12. sējums RTU, 
Rīga,  2003, 

. Л. Сергеева.М. Мезитис.Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих 
решений Internēts. (http://www.dzti.edu.lv 2004.) 

Piedalīšanas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
 � Sekond International Conference “Simulation, Gaming, Training and 

Business Process Reengineering in Operations”. Riga, Latvia, September 8-9, 
2000.g. 

� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Актуальные проблемы 
развития транспортных систем и строительного комплекса” Гомель, 
октябрь 2001 г.  

� 42. starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcija “Enerģētika un 
elektrotehnika”, Ražošanas tehnoloģija un transports" apakšsekcijas 
“Dzelzceļa transports”, Rīga, 2001. gada 11.-13. oktobris 

� 43. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Ražošanas tehnoloģija un 
transports" apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”2002. 

� International Conference. “Logistics: modern tendencies  of development  S-
Peterburg, 2003 

� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Перспективы развития 
транспортных систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdarbība  
 � Līgums 6314/98 no 1998.gada , 01 jūlijā starp DELOITTE&TOUCHE 

LATVIJA un RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par VAS 
“Latvijas dzelzceļš” pamatlīdzekļu novērtēšanu.  

Zinātnisko līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanai (2001.-2004.) 



 � Līgums Nr. 3 /6585, 12.12.2001: dzelzceļa administrācijas finansētā projekta 
“Dzelzceļa ritoša sastāva valsts reģistra elektroniskās datu  bāzes programmas 
izstrāde un adaptācija” vadīšana 

� Līgums ar VAS LDZ infrastruktūras  pārvaldes no 2003.g.,13. novembra par  
datorprogrammas “Dzelzceļa signalizācijas speciālistu profesionālo zināšanu 
pārbaude un vērtēšana” izstrādāšanu  

� Līgums ar VAS LDZ N6125/96  Metroloģisko mērījumu kompleksu izveidei 
dzelzceļa magnētisko un ultraskaņas defektoskopu pārbaudei Kompleksajā 
kontroles un  mērījumu laboratorijā () 

�  
Eksperta darbība (2001.-2004.) 
 � līgums Nr. 6482 no 2000. gada, 18 septembrī starp DELOITTE&TOUCHE 

LATVIJA un RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par 
kontrakta apkalpošanas nodrošinājumu  

� Latvijas elektroenerģētiķu biedrības sertifikācijas birojā veicu eksperta 
funkcijas. 

Saņemtie patenti  
 � Авт. Свидетельство N 352807 от 13 сентября 1971  
Saņemtie sertifikāti, apliecības, atestāti (2000.-2004.)  
 � Elektrospeciālista sertifikāts  (2003. gada 25. decembrī) Nr 70; 

� Datortīklu administratora atestāts (2001. gada 23. maijs, mācību centrs 
”Profsistēms”, Rīgā. 

� Negraujošās kontroles speciālista sertifikāts  (2002.g., EN 473, Nr.2917R 
sertifikāts). 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 
 Pēdējo 5 gadu laikā vadīti  

� 2 doktorantu darbi, 2003. g. viens doktora darbs “Mikroprocesoru 
centralizācijas drošības paaugstināšanas aparātu programmas metodes” ir 
aizstāvēts; 

� 10 maģistrantu darbi,. 2003./2004. m.g. 3 maģistrantu darbu vadītāja, ir 
publikācijas studentu zin. konferencēs.  

 Lasu lekcijas un vadu seminārus priekšmetos: 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
�  
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem.  



 Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004. m.g. 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem. 

 Studiju programmu izstāde un vadība 

� “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas”- programma doktora 
studijai (2002./2003) 

� “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” – 
programma maģistra akadēmiskai studijai (2001./2002) 

“Elektrotehnoloģiju datorvadība”- bakalaura profesionālai studijai (2003.2004.).  
 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana  

� Ir izstrādats un publicēts 30metodiskais darbs (Kopš 2000. gada ir izstrādāti  
un publicēti 16  metodiskie darbi) 

� Sagatavoti publicēšanai Internētā 3 metodiskie darbi (2004): 
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar Oracle datu bāzēm   
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar MS SQL Server bāzēm   
−   Web orientētas informācijas sistēmu izveide izmantojot MySQL & PHP 

tehnoloģiju 
−   Unificēta pieeja datnēm  izmantojot  XML tehnoloģiju 

 Kvalifikācijas celšana (2000.-2004): 
� 2001 g. 30. janvārī-23. maijā. .-” Inženieru centrs “Sertico, ”Minska-Vācija-

Baltkrievija) . 
� 2003.g .Mācību  centrs Ultraskaņu kontrole Rīgā. 
� 2003.g. LEB SB kvalifikācijas celšanas kursu otrreizējās sertifikācijas 

kandidātiem apmeklējums . 
Organizatoriskā kompetence (saistība ar  akadēmisko un sabiedrisko darbību): 



 � no 1993. līdz 1998. RTU EEF DzTI Transporta iekārtu automatizācijas un  
datorvadības sistēmu  katedras vadītājas; no 1998. līdz 2002. RTU - TMF 
DzTI, Transporta iekārtu automatizācijas un  datorvadības sistēmu profesora 
grupas vadītāja, no 2002. līdz- šimbrīžam – Dzelzceļa transporta automātikas 
un telemātikas katedras vadītāja; 

� “Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošības līmeņa paaugstināšana” 
katedras zinātniskā un tehniskā semināra vadītāja. 

� piedalījās RTU 42 un 43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas 
tehnoloģija un transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” organizācijas 
komisijās darbā;  

� piedalījās RTU  43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas 
tehnoloģija un transports” apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” redakcijas 
kolēģijas darbā; 

� līguma N 572 ietvaros  izpilda VAS Latvijas Dzelzceļš infrastruktūras 
pārvaldes konsultanta  funkcijas:  

− metinātāju sertifikācijai negraujošas kontroles jomā; 
− dzelzceļa automātikas un telemehānikas inženieru atestācijai. 

� TMF domas locekle. 
� DzTI padomes locekle.  

Zinātniskā darba virzieni:  
 � Transporta loģistikas sistēmu informācijas atbalsts. (Information Support for 

Transportation Logistics Systems)  
� Negraujoša kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā (Computer Non-

Destruction Testing  for Railway Transportation) 
 26.05.2004:.                                                                                                                 /L. Sergejeva/ 

 

 



Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Anatolijs Skalskis 
2. Dzimšanas gads:   1940. gada 1. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1963. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi:                            docents (1991).  
5. Valodas:    latviešu, ukrainu,  krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, Sakaru aviacijas 
ieņemamie amati (gadi): asistents no 1963. līdz 1979.gadam, vecākais pasniedzējs no 

1979. gada līdz 1991.gadam, docents no 1991. gada līdz 
2000.gadam. 
Rīgas Tehniskās universitātes docents no 2000.gada līdz 2004. 
gadam. 

8.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radio elektronisko sistēmas, 
radiosakara. 

9.  Publikācijas:   45 zinātniskas publikācijas,    
16 metodiskie darbi un grāmatas,  

9.  Pamatkursi:  Radiosakaru pamati; Kanalu un pakesu komutacija, 
Magistralas sakaru sistemas, Gaisu kugu sakaru sistemas.  

10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  
Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              skslsky@iti.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 



ALEKSANDRS URBAHS 
Dr. hab. inž., Profesors 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Transportmašīnu tehnoloģiju institūta direktors 

 
Kaļķu iela 1 
LV-1658, Rīga PDP 
LATVIJA 
Tālr.: +371 – 7089948 
Fakss: +371 – 7089968 
Mob. tālr.: +371 – 9557990 
E-mail: urbahs@gmx.de 
 Aleksandrs.Urbahs@rtu.lv 
www.rtu.lv 
 
Dzimšanas gads: 1958.g 
Izglītība: augstākā (1981 – Rīgas Civilās aviācijas institūts, 

Mehānikas fakultāte, kvalifikācija-inženieris mehāniķis) 
Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi: 

tehn. zin. kandidāts (1986), tehn.zin.doktors (1992), 
habilitētais inženierzinātņu doktors (1997), docents (1994), 
profesors (1998) 

Valodas: latviešu, vācu, krievu 
Zinātnes nozares: Transports un satiksme. Transporta sistēmu tehniskais 

nodrošinājums. Mehānika, mašīnbūve un kvalitātes zinības 
Sabiedriskās aktivitātes: Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis, RTU 

Senāta loceklis, RTU Mašīnbūves nozares profesoru 
Padomes loceklis 

Publikācijas: 115 zinātniskās publikācijas, t.sk. monogrāfija. 
9 mācību un metodiskās publikācijas un 12 izgudrojumi 

 
Darba vietu nosaukumi, 

ieņemamie amati (gadi): 
• Rīgas Aviācijas universitāte: Tehniskās mehānikas katedras asistents (no 1988), lektors (no 1990), 

docents (no 1994), as. profesors (no1998), Mehānikas fakultātes dekāns. 
• Rīgas Tehniskā universitāte: profesors (no 1999), Transportmašīnu tehnoloģiju institūta direktors (no 

2000). 
 
Pamatkursi: 
• Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums 
• Loģistikas sistēmas transportā 
• Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas 
• Transporta sistēmu funkcionēšana 
• Loģistikas sistēmu projektēšana 
 
Starptautiskā sadarbība: 
• Tecnische Universitat Berlin, Institut fur Luft und Raumfahrt 
• Universitat Stuttgart, Institut fur Flugzeugbau 
• Technische Universitat Braunschweig 



CURRICULUM  VITAE 
 

Uzvārds, vārds: Alberts Zeļenkovs 
Dzimšanas gads: 1939. g., 30. novembrī. 
Izglītība: augstākā: 

1964. g. – Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts,  
 radiotehniku  fakultāte, kvalifikācija – radio-inženieris.  
(1965. – 1967.) g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, aspirantūra. 
1967. g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, tehn. zinātņu  
kandidāts. 
(1978. – 1980.) g. -  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, doktorantūra. 
1992. g. - Ļeņingradas Aviācijas aparātu būves institūts, tehn. zinātņu  
doktors. 
 

Akadēmiskie nosau-
kumi un zinātniskie 
grādi (gadi): 
 

1967.g. - tehn. zinātņu  kandidāts. 
1972.g. - docents. 
1992.g. - tehn. zinātņu  doktors. 
1993.g. - habilitētais inž. zinātņu doktors. 
1995.g. - professors. 
 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, 
ieņemamie amati, 
gadi): 

No 2003. g. līdz šim laikam Rīgas tehniskajā universitāte, Elektronikas  un 
telekomunikāciju fakultāte, Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
profesors. 
No 1999.-2003. g. Rīgas tehniskajā universitāte, Transporta tehnoloģijas 
institūta profesors, 15B03 prof. gr. vaditajs.                                                               
No 1995. – 1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas 
katedras profesors. 
No 1980. – 1995. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas 
katedras docents. 
No 1975. – 1980. g., Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras docents. 
No 1973. – 1975. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras vecākais pasniedzējs. 
No 1967. – 1973. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, 
radiolokacijas katedras asistents. 
 

Valodas: Krievu, latviešu, angļu. 
 

Pamatkursi: Sakaru sistēmu teorija; informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta 
sistēmas; signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās; ciparu sakaru 
sistēmu teorija (speckurss); informācijas kompresijas un kodēšanas teorija; 
optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība. 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Signālu ciparu apstrāde telekommunikāciju un radiolokaciju sistēmas. 
Ciparu spektralu analize.  



Publikācijas: 92 zinātniskās publikācijas (t.sk. mācību un metodiskās publikācijas – 15 un 
izgudrojumi – 20). 
 

Sabiedriskās 
aktivitātes: 
 

• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 
• RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” komisijas       

   priekšsēdētājs. 
 

Darba adrese: Rīgas Tehniskās Universitātes, Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte, 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra, Lomonosova iela, 1-V, Rīga, 
LV-1019, Latvija. 
Tālrunis: +(372)7089951, E-mail: alb-zel@latnet.lv, 
Alberts.Zelenkovs@rtu.lv 
 

Mājās adrese: Dravnieku iela 13, dz.32, Rīga, LV-1024, Latvija. Tālrunis: +(371)7176159, 
m.t. +(371)9170733 

  
Datums 8.05.2004.g. Paraksts 

 
 



CURRICULUM  VITAE 
 

Uzvārds, vārds: Ziņkovskis Aleksandrs  
Dzimšanas gads, datums: 1940. g. 22. septembrī 

 
Izglītība: 1965. - 1968.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, (RCAII) 

aspirantūra; 
1960 - 1965.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts, 
Radiotehnikas fakultāte, kvalifikācija – radioinženieris 
 

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 
(gadi): 
 

Dr.inž. (1992. g.), docents (1972. g.), tehn. zin. kandidāts (1968. g.). 
 
 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, ieņemamie 
amati, gadi): 

RTU, ETF, Transporta elektronikas un telemātikas katedra, docents 
- (2003. – ) 
RTU, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Transportlīdzekļu 
radioelektronikas un telekomunikāciju sistēmu profesora grupa, 
- docents (1999. –2003. ). 

RCAII, Teorētiskās radiotehnikas katedra 
- docents (1972. – 1999.), 
- vec. pasniedzējs (1970. – 1972.) 
- asistents (1968. – 1970.). 
 

Valodas: Krievu, latviešu. 
 

Pamatkursi: Elektrotehnikas teorētiskie pamati, Ķēžu teorija, Signālu teorijas 
pamati, Elektroinženieru matemātikas dotoru realizācija 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Elektronisko ierīču automatizētā projektēšana, matemātisko 
lietojumpakotņu pielietošanas pilnveidošana. 
 

Publikācijas: 49 zinātniskas un mācību publikācijas 
 

Darba adrese: RTU, Lomonosova 1, korpuss “V” aud. 107, Rīga, LV-1019, 
tel.: +(371)-7089992 
e-mail:  
fakss:  
 

Mājās adrese: Rēznas, 10b - 41, Rīga, LV-1019, 
tel.: 7257584 
 

  
 17.05.2004. 



Dzīves un darba gājums 
 

 
Vārds, uzvārds: Andris Zvejnieks. 
Personas kods: 060544-11356 
Dzimšanas vieta: Rīga. 
Dzīves vieta Rīgā, A.Čaka ielā 68 dz. 4 
Darba vieta: RTU, HI Filozofijas profesora grupa, docents. 
Izglītība: 1967.-1972.g. Latvijas Valsts universitātes Vēstures un 
 filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa. 
 1983.-1984. mācības aspirantūrā. 
LR zinātniskais grāds, diploms Nr., specialitāte: Dr.phil., C-D Nr.00840, filozofija. 
Zinātniskā darba virziens:  ētika, filozofijas vēsture, sociālā filozofija. 
Pedagoģiskā darbība: pašlaik – 1998. docents Filozofijas profesora grupā. 
 1998. – 1993. docents, katedras vadītājs. 
 1993. – 1988. docents. 
 1988. – 1977. vecākais pasniedzējs RPI. 
 1977. – 1972. stundu pasniedzējs RPI. 
Pēdējo 3 gadu galvenās publikācijas: A.Zvejnieks. Sociālās attīstības modeļi. Lekciju 
 konspekts. R., RTU, 2003. 
 A.Zvejnieks. Sociālā realitāte un inovācijas morālē. RTU  
 Zinātniskie raksti, sēr. 8., sējums 1, Humanitārās un sociālās 
 zinātnes, R., RTU, 2002., 98.-102.lpp. 
 A.Zvejnieks. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra Latvijas 
 mūsdienu sabiedrībā. Starptautiskās zinātniskās konferences  
 „Sabiedrība un kultūra” materiālu krājums. Liepājas PU, 
 2002., 177.-182.lpp. 
Akadēmiskie kursi: Filozofija – 2 KP 
 Sociālās attīstības modeļi – 2 KP 
 Ētikas pamati – 2 KP 
 Ētika - 2 KP 
 Zinātnes un tehnikas ētika – 2 KP 
 Eiropas klasiskā filozofija – 2 KP 
 Klasiskā filozofija – 5 KP 
Valodu prasme:  latviešu, krievu – pilnībā, bulgāru, angļu- zemākais līmenis. 
Kvalifikācijas celšana: EU – Phare Public Administration Reform Programme  
 kursos sertifikāts Valsts civildienesta kandidātu apmācībai  
 ētikā (1995). 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 
 

Studiju programma apstiprināta RTU Senāta 
sēdēs 2001. g. 26. martā prot. Nr. 457 un  
2001. g. 30. aprīlī prot. Nr. 458, tajā izdarītas 
izmaiņas, kas akceptētas RTU Senāta 2004. g. 
29. marta sēdē, prot Nr.485 

 
Saskaņots 
Promocijas padomes RTU P-08  
priekšsēdētājs .......................J.Ziemelis 
  
 

Zinātņu prorektors     
................................................L.Ribickis 
 
Saskaņots 
RTU Studiju daļas vadītājs ................ P.Sliede 

 
STUDIJU PROGRAMMA 

Nozare: 
Programmas nosaukums: 

Inženierzinātnes 
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas 

Studiju līmenis: 
Izglītības klasifikatora kods: 

Doktora studijas  
51523 

Nominālais studiju ilgums: 3  gadi  
Studiju apjoms: 144  kredītpunkti (KP) 
Iepriekšējā izglītība: Inženierzinātņu maģistrs transporta telemātikā, elektronikā,  

telekomunikācijās vai enerģētikā un elektrotehnikā 
Akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu doktors elektronikā un telemātikā 
                                                                                      

Studiju programmas šifrs: EDY0 
                                                                                                Uzņemšana ar 2004/. 2005. m.g. 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  15 KP  
1.1. 

 
1.2. 
1.3. 

Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija 
(speckurss)   
Transporta mobilie sakaru tīkli un sistēmas   
Sakaru sistēmu signālu apstrāde 

 5 KP 
 

5 KP 
5 KP 

 
B. 
 

2.1. 

 
IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
 
Specializējošie priekšmeti 
 

 
15 KP 

 
 
 

15 KP 

 Transporta radioelektroniskās sistēmas    
2.1. 
2.2. 

Intelektuālo transporta sistēmu teorija  
Globālās pozicionēšanas sistēmas 

 15 KP 
15 KP 

 
 
   2.1. 
   2.2. 
   2.3. 

 

Transporta telekomunikācijas 

Ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss) 
Traucējumnoturīgas kodēšanas teorija un prakse 
Ciparu spektrālā analīze un tās pielietošana 
 

  
 

8 KP 
7 KP 
8 KP 

 Transporta datorsistēmas un tīkli   
    2.1. 
 

2.2. 
 

2.3. 
2.4. 

Datoru tīklu kvalitātes nodrošināšanas teorija un 
metodes 
Datoru  tīklu drošības nodrošināšanas teorija un 
metodes.  
Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas           
Transporta dinamisko sistēmu modelēšana     
                                      

 8 KP 
 

7 KP 
 

10 KP 
5 KP 



 Dzelzceļa transporta sakaru un informāciju sistēmas   
2.1. 
2.2. 
2.3. 

 
2.4. 
2.5. 
2.6. 

Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas             
Dzelzceļa transporta telekomunikāciju tīkli 
Ultraaugstas frekvences signālu pārraide 
neviendabīgās                         
          telekomunikāciju  līnijās                                                        
Transporta dinamisko sistēmu modelēšana  
Diskrētie signālprocesori                                          
Eksperimenta plānošana un datu analīze  
 

 10 KP 
10 KP 
10 KP 

 
5 KP 

10 KP 
5 KP 

 Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas   
2.1. Transporta plūsmu teorija  10 KP 
2.2. Eksperimenta plānošana un datu analīze  5 KP 
2.3. Datu apstrādes sadalītās sistēmas  5 KP 
2.4. Negraujošās kontroles metodes dzelzceļa transportā  5 KP 
2.5. 

 
Informācijas tehnoloģijas transporta intelektuālajām 
sistēmām  

 5 KP 
  

    
C. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

 
D 

Valodas 
Angļu valoda 
Vācu valoda 
Franču valoda 
 
Brīvās izvēles priekšmeti 
Brīvās izvēles priekšmeti 

6 KP 
 
 
 
 

6 KP 

 
6 KP 
6 KP 
6 KP 

 
 

6 KP 
E. Zinātniskais darbs 102 KP  
  Zinātniskais darbs   102 KP 
 Kopā: 144 KP  

 
 
Programma  akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Domes 2004. gada 16. marta 
sēdē, prot. Nr. 245 

 

 Priekšsēdētājs        I.Slaidiņš 

 

Programma  izvērtēta Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas nozares 
studiju programmu komisijas sēdē 2004. g. 19. februārī, prot. Nr. 2-04 

  

Komisijas priekšsēdētājs                         A.Zeļenkovs 
 



Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu  programmas 
doktora studiju  programmas satura un realizācijas apraksts. 

 
1. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. 
  
Lai uzsāktu studijas doktorantūrā ir nepieciešams inženierzinātņu maģistra grāds: transporta  
telemātikā, telekomunikācijās, elektronikā.vai enerģētikā un elektrotehnikā. 
 
2. Programmas īstenošanas nosacījums: 
 
2.1. Mērķis:  Gatavot speciālistus  ar augstāko akadēmisko izglītību transporta 

radioelektroniskās, telekomunikāciju, datortīklu, informācijas un datorvadības sistēmās, kā arī 
sniegt teorētiskos un praktiskos pamatus zinātniskā un pedagoģiskā darba veikšanai. 

 
2.2. Uzdevumi un plānotie rezultāti: studiju programma paredz lekcijās, laboratorijās un 
praktiskajās nodarbībās, patstāvīgās studijās, izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru: 
• iegūt prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu apzināšanai, formulēšanai un 

risināšanai transporta radioelektroniskās, telekomunikāciju, datortīklu, informācijas un 
datorvadības sistēmās, eksperimentālos pētījumos; 

• iegūt prasmi patstāvīgi sastādīt individuālos programmu līdzekļus, orientētos uz konkrētiem 
darbības veidiem; 

• iegūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas un pieredzi. 
 Doktorantūras studiju programmas priekšmeti nodrošina zināšanas,  kas veido noteiktu 
kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski - pedagoģisko un sabiedrisko darbu, 
kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmisko kontingentu. 
Piedāvājamās izglītības saturs: doktorantūras studiju programma Transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās sistēmas  paredz apgūt profilam atbilstošos teorētiskos 
priekšmetus: Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss), Transporta 
mobilie sakaru tīkli un sistēmas un Sakaru sistēmu signālu apstrāde, kā arī specializēšanos vienā 
no programmas virzieniem:   

• transporta radioelektroniskās sistēmas, 
• transporta telekomunikācijas, 
• transporta datorsistēmas un tīkli, 
• dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas, 
• dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas. 

 
2.3. Programmas struktūra ir: 
2.3.1. Fundamentālie zinātņu  priekšmeti                                                              15 KP 
2.3.2. Specializācijas priekšmeti               15 KP 
2.3.3. Valodas    6 KP 
2.3.4. Brīvās izvēles priekšmeti  6 KP 
2.3.5. Zinātniskais darbs              102 KP  

  Kopā     144 KP 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Iegūstāmās izglītības vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas. 
2.4.1.Eksāmeni rakstiskā veidā saskaņā ar nolikumu par doktorantūru: 
 - Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss)                 5 KP 
 - Transporta mobilie sakaru tīkli un sistēmas                   5 KP 
- Sakaru sistēmu signālu apstrāde                  5 KP 
 - Ierobežotas izvēles priekšmeti                15 KP 
  -  Svešvaloda                  6 KP 
2.4.2.Doktora darba publiska aizstāvēšana. 
 
3. Akadēmiskā personāla uzskaitījums. 
  3.1. Doktoratūras zinātniskie vadītāji: 

• Dr.hab.phys., prof. V. Popovs,  
• Dr.hab.sc.ing., prof. E.Pētersons, 
• Dr.hab.sc.ing., prof. A.Zeļenkovs, 
• Dr.sc.ing., asoc. prof. A.Klūga, 
• Dr.sc.ing., asoc. prof.. L.Sergejava. 

4.Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums. 
 

 Programmas apgūšanu nodrošina 2 inženieri, tai skaitā: 
•     Datortehnikas speciālists   - 1 cilv. 
•     Sakaru un informācijas sistēmu speciālists - 1 cilv. 

5.  Nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums. 
 Studiju programmas eksperimentālo daļu nodrošina Transporta elektronikas un telemātikas 
katedras un Dzelzceļa transporta institūta laboratorijas: 

• Datortīklu laboratorija (Lomonosova 1, 3-104), 
• Sakaru sistēmu laboratorija (Lomonosova 1, V-302), 
• Radionavigācijas un radiolokācijas laboratorijas (Lomonosova 1, V-215, V-410), 
• Datorklase (Lomonosova 1, V-201), 
• Dzelzceļa sakaru sistēmu  laboratorija (Indriķa, 8 - 320., 428. aud.), 
• Transporta telekomunikāciju sistēmu  kanālveidojošās aparatūras laboratorija 

(Indriķa, 8 - 212. aud.), 
• Transporta sakaru līniju laboratorija (Indriķa, 8 - 319. aud.), 
•  Datoru laboratorija (Indriķa, 8 - 320.,  (214., 207., 205.) aud.). 

 
7.  Programmas izmaksu novērtējums.  
 Studiju programmas izpildi finansiāli nodrošina valsts budžeta mācību procesam paredzētie 
līdzekļi, aprēķinot uz vienu studentu 2726 lati gadā. 
 
Transporta datorvadības, informācijas un 
elektronisko sistēmu programmas direktors A.Klūga 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju priekšmetu apraksti 
 
 



PRIEKŠMETA APRAKSTS 
RTU ETF Transporta elektronikas un telemātikas katedra 

 
A1. Priekšmeta šifrs: TRL-640 
A2. Priekšmeta statuss: obligātais studiju priekšmets 
A3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: doktora studijas 
A4. Priekšmeta nosaukums: Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija.  

      (Performance evaluation of computers and communication  networks)        
A5. Priekšmeta struktūra: 

Daļa Kredītpunkti Lekcijas Prakt.darbi Laborat.darbi Pārbaude 
0 5 1 4 - eksāmens 

A6. Priekšmeta satura anotācija: 
 Latviešu valodā: Datoru sistēmu un tīklu veikspējas kvantitatīvie raksturojumi. Datoru 

sistēmu un tīklu modelēšana. Atvērto un slēgto tīklu modeļi, MVA pieeja. Datoru sistēmu un 
tīklu stabilitātes modeļi. Veiktspēja un elementu protokolu parametri. Veiktspēja un tīklu 
topoloģija. Veiktspēja un tīklu tehnoloģija. Virtuālie tīkli (VPN) un to veiktspēja. Veiktspēja 
un VPN IPS tehnoloģijas. Tīklu topoloģijas un elementu parametru optimizācija. 
Maršrutēšanas optimizācija. Servisu kvalitāte (QoS). QoS un tīkla dinamiskā pārvaldība. 
Tīklu servisu kvalitātes sistēmas. 
Angļu valodā: Performance evoluation of computers systems and networks. Modeling of 
computer systems and networks. Open and closed nets for computer and network modeling. 
Meam Value Analysis (MVA). Computers systems and networks stability. Dependence  of 
performance from protocol parametrs. Performance and network topology. Performance and 
network tehnology. Performance evaluation of Virtual Personal Network(VPN). VPN 
Performance and IPSec tehnology. Network topology optimization. Routing optimization. 
Quality of Service (QoS). QoS parametrs dynamic control. QoS provision systems. 

A7. Iepriekš apgūstamie priekšmeti: augstākā matemātika, datortehnika, telekomunikācija. 
A8. Progrozējamais klausītāju skaits: 4 
A9. Atbildīgo pasniedzēju skaits: 1 
B1. Uzvārds, vārds:                                      ERNESTS  PĒTERSONS     ( Ernests Peterson) 

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

           Publikācijas:   
1.   Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – AVT, 
No.5.c.45-53. 2002. 
2.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
3.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road quality, using 
WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international conference. 2002. Kaunas. p. 
200-203.  
B5. Mācību līdzekļi:  
1. W. Stallings. „High-speed networks and internets.” Prentice Hall PTR.2002.  
2. B. R. Haverkort “Performance of Computer Communication Systems. A Model-Based Approach” 

John Wiley & Sons 1998 
3. G. Higginbottom “Performance evaluation of communication networks”, Artech House, 1998 
4. D.A. Menasce, V. A. F. Almeida “Capacity Planning for Web Services: Metrics, Models and 

Methods” PH PTR, 2002 
5. E. Gelenebe, G. Pujolle “Introduction to Queueing Networks”, John Wiley & Sons, 1998 
B6. Piedāvājamais tehniskais nodrošinājums: TET katedras tehniskā bāze. 



Priekšmeta apgūšanas  metode 

Lekcijas 

Praktiskie darbi 
Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 30% 
Laboratorijas vai praktisko darbu izpildīšana un 
aizstāvēšana 

10% 

Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: varbūtības teorija, sakaru un datoru tīklu tehnoloģijas. 

Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas 

1.  Datorsistēmu veiktspējas novērtēšanas uzdevumi un mērķi.  

2.  Datorsistēmu veiktspējas novērtēšanas metodes. 

3.  Datorsistēmu veiktspējas metrikas un mērvienības. 

4.  Datorsistēmu veiktspējas mērīšanas metodes. 

5.  BCMP rindošanas tīkli.(2 lekcijas). 

6.  Drošums un pieejamība: pamatdefinīcijas  

7.  Komplicēto sistēmu pieejamības aprēķināšana. 

8.  Sistēmu ar rezervēšanu veiktspējas aprēķināšana. 

 
Nr  Praktisko darbu tēmas    
1. Rindošanas sistēmu parametru aprēķināšana 
2. Rindošanas sistēmu parametru aprēķināšana 
3. Rindošanas tīklu parametru aprēķināšana 
4. Rindošanas tīklu parametru aprēķināšana 
5. Tīklu topoloģijas optimizācija 
6. Tīklu elementu parametru optimizācija 
7. Maršrutēšanas optimizācija 
8. Maršrutēšanas optimizācija 

 

N# Kursa darbu nosaukumi 

1.  Tipveida datortīkla struktūras veiktspējas parametru aprēķināšana dažādo trafika vidē. 
 

 
 

 
  
       



Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta mobilie sakaru tīkli un sistēmas  

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas 
Studiju profils Elektrozinātne 

Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Doktora studijas 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  5 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc.   Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude 
      1 5 3 2   0 ir paredzēts   E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Transporta mobilo sakaru tīklu un sistēmu organizācijas principus, shēmas, 
parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas 
sistēmas transporta uzņēmumos 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
-   Popovs V. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Rīga: RTU Izdevniecība, 2003, 362 lpp.  
- Mouly M., Paulet M. The GSM systems for Mobile Communications. Paris, 1992, 702 p. 
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
- Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной связи.М. Мобильные телесистемы. Эко-
трендз, 1997. 

- Ратынский М.В. Основы сотовой связи. М. Радио и связь, 2000, 248 с. 
- Андрианов В., Соколов А. Средства мобильной связи. СПб: ВН  Санкт-Петербург, 1998, 256 
с. 

- Невдяев Л.М., Смирнов А.А. Персональная спутниковая связь. М. Эко-трендз, 1998. 
- Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
- Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планирования и построения. М.: Эко-Трендз, 

2001. 
- Дымарский Я.С., Крутякова Н.П., Яновский Г.Г. Управление сетями связи: принципы, 
протоколы, прикладные задачи.М.: Связь и бизнес, 2003. 

Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 

Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta sakaru sistēmu tehnoloģija, ekspluatācijas un tehniskie raksturojumi, 
shēmas. Jāprot strādāt ar sakaru sistēmu , projektēt sistēmu elementus. 
 
 



Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Transporta  mobilas sakaru sistēmas klasifikācija. (2 st.) 

2.  Mobilo sakaru šūnu tīkla organizācijas principi ( GSM, CDMA) (3 st.) 

3.  GSM, CDMA standarta šūnu mobilo sakaru tīklu struktūra (3 st.) 

4.  Šūnu mobilo sakaru sistēmas interfeisi un protokoli (7 st.) 

5.  Signalizācija šūnu mobilos tīklos (5 st.) 

6.  Radioviļņu izplatīšanās īpatnības šūnu mobilo sakaru sistēmās (10 st.) 

7.  Šūnu mobilo sakaru sistēmu tīklu projektēšanas metodes. (10 st.) 
Apkalpošanas zonu radio pārklāšanas principi šūnu mobilo sakaru sistēmās. 
Kanālu sadalīšana šūnu mobilo sakaru sistēmā. 
Radio līniju budžeta aprēķins šūnu mobilo sakaru sistēmās. 
Mobilo sakaru šūnu tīklu ietilpība.. 

8.  Sakaru tīklu vadība (5 st.) 
Tīkla vadības sistēmas uzdevumi. 
Tīkla vadības sistēmas izveidošanas principi. 
 Tīkla vadības funkcija sadalījums. 
 Standarta interfeisi mobilo tīklu vadības sistēmās 

9.  International Mobile Telecommunications 2000 - IMT-2000 (5 st.) 

10.  Universal Mobile Telecommunications System – UMTS (10 st.) 

11.  Trešās paaudzes mobilo sakaru pakalpojumi (10 st.) 
GSM tīklu evolūcija- trešās paaudzes mobilie sakari 

12.  Ceturtās paaudzes mobilo sakaru sistēmas (10 st.) 

 Kopā = 5 KP (80 st.) 

Kursa darbu nosaukumi 
1. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma 
2. CDMA standarta šūnu mobilo sakaru sistēma 
3 Šūnu mobilo sakaru sistēmas interfeisi un protokoli 
4 Apkalpošanas zonu radio pārklāšanas principi šūnu mobilo sakaru sistēmās. 

5 Kanālu sadalīšana šūnu mobilo sakaru sistēmās 
6 Radio līniju budžeta aprēķins šūnu mobilo sakaru sistēmās 
7 Mobilo sakaru šūnu tīklu ietilpība.. 
8 International Mobile Telecommunications 2000 - IMT-2000  
9 Universal Mobile Telecommunications System – UMTS 
10 Trešās paaudzes mobilo sakaru pakalpojumi 
11 Ceturtās paaudzes mobilo sakaru sistēmas 
 
 

 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT606  

1. Studiju priekšmeta nosaukums: Sakaru sistēmu signālu ciparu apstrāde  
(angļu valodā: Digital Signals Processing of Communication Systems) 

2.   Studiju priekšmeta līmenis: doktorantūras programmas A daļa, obligātais 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 5 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaudes 
Nedalāms 5.0 kr. 

 
4.0 0.5 0.5 

 
studiju 
darbs 

E 
 

5. Pogrammas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas.; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors elektronikā un 
telemātikā. 
6. Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7. Struktūrvienības nosaukums: 13010. Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast sakaru sistēmu signālu ciparu apstrādi  
9. Studiju priekšmeta uzdevumi: doktorantam apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

a. laika diskrētās signālu un diskrētās Furjē pārveidošanas īpašības; 
b. ciparu filtru struktūras; 
c. ciparu signālu pārraides pamatjoslas un frekvenču joslas ierobežotos kanālos; 
d. Monte-Karlo modelēšanas ciparu sistēmu un signālu metodes; 
e. adaptīvu ekvalizāciju; 
f. runas signālu kodēšanas metodes; 
g. platsjoslu spektru sakaru sistēmas. 
 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Laika diskrētie signāli un lineārās sistēmas. Laika diskrētā Furjē 

analīze. Z-pārveidošana. Diskrētā Furjē pārveidošana. Ciparu filtru struktūras. GIR filtra 
konstruēšana. Gadījumprocesi un to lineārā filtrācija. Ciparu pārraides pamatjoslā.  Ciparu 
pārraides caur frekvenču joslām ierobežotos kanālos. Ciparu pārraides ar nesējfrekvences 
modulācijas palīdzību. Kanālu adaptīvā ekvalizācija. Sistēmu identifikācija un sistēmu 
modelēšana. Monte-Karlo modelēšana ar kļūdas varbūtības novērtēšanu ciparu sakaru sistēmas. 
Uztvērēju signālu starpsimbolu interferences novērtēšana ar acs diagrammu. Impulsu koda 
modulācija. Runas signālu kodēšana ar lineārās pareģošanas metodi. Platsjoslas spektra sakaru 
sistēmas. Platsjoslas spektra sakaru sistēmas ar taisnu secību modulāciju. Platsjoslas spektra 
sakaru sistēmas ar frekvenču lēcienu modulāciju.  

  
Angļu valodā: Discrete-time signals and linear systems. The Discrete-time Fourier 

analysis. The z-transform. The discrete Fourier transform. Digital filter structures. FIR filter 
design. Random processes and their linear filtering. Base band digital transmission. Digital 
transmission through band limited channels. Digital transmission via carrier modulation. 
Adaptive channel equalization. System identification and system modeling. Monte Carlo 
simulation in practice of estimation the probability of error of a digital communication system. 
Estimation of between symbol interference of received signal in a digital communications system 
by means of eye patterns. Pulse-code modulation. Linear predictive coding of speech signals. 
Spread-spectrum communication systems. Direct-sequence spread spectrum systems. Frequency-
hopped spread spectrum. 

 
 
 
 



      
11. Studiju priekšmeta saturs: 

 
Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1.  Laika diskrētie signāli un Furjē analīze. Z-pārveidošana. 
2.  Ciparu filtru struktūras. GIR filtra konstruēšana. 
3.  Pamatjoslas ciparu pārraides.  Ciparu pārraides caur kanāliem ar 

ierobežotām frekvenču joslām.  
4.  Ciparu pārraides ar nesējfrekvences modulāciju. 
5.  Sistēmu identifikācija un sistēmu modelēšana. Monte-Karlo modelēšana ar 

kļūdas varbūtības novērtēšanu ciparu sakaru sistēmās.  
6.  Starpsimbolu interference un kanālu adaptīvā ekvalizācija. Acs 

diagrammas. 
7.  Impulsu koda modulācija. Diferenciālā adaptīvā impulsu koda modulācija.  
8.  Runas signālu kodēšana ar lineārās pareģošanas metodi. 
9.  Platjoslas spektra sakaru sistēmas. Platjoslas spektra sakaru sistēmas ar 

taisnu secību modulāciju. 
10.  Platjoslas spektru sakaru sistēmas ar frekvenču lēcienu modulāciju. 

 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver datu apstrādi ar stacionāriem 

diskrētiem un  nestacionāriem diskrētiem kanāliem. 
13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, trokšņu signālu iedarbība 

uz lineāriem kanāliem, lineārā izlīdzināšana. MATLAB-modelēšana. 
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver četrus teorētiskos jautājumus un vienu piemēru. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija,  sakaru 

sistēmu teorija, varbūtības teorija un statistiskā radiotehnika. 
12. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
16. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
17. Literatūra: 

Pamatliteratūra 
1. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 vai 

Дж. Прокис. Цифровая связь. –М.: Радио и связь, 2000. 
2. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: 

Prentice Hall PTR, 2001 vai Бернард Скляр. Цифровая связь. –М.: Изд. Дом Вильямс, 
2003 (ir RTU bibliotēkā). 

3. John G. Pproakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch. Contemporary Communication Systems 
Using MATHLAB and Simulink. –N.Y.: Brooks/Cole – Thomson Learning, 2004 (ir 
Campus Telgebiblioteket, www.libris.kb.se). 

4. Vinay K. Ingle, John G. Proakis. Digital Signal Processing Using MATLAB. –N.Y.: 
Brooks/Cole – Thomson Learning, 2000 (ir Hogskolebiblioteket, www.libris.kb.se). 
Papildliteratūra 

5. Andrew J. Viterbi. CDMA. Principles of Spread Spectrum Communication. Addison-Wesley 
Longman, Inc., 1995 (ir Orebro Universitetsbibliotek, www.libris.kb.se). 

6. Michel C. Jeruchim, Philip Balaban, and K. Sam Shanmugan. Simulation of Communication 
Systems. Modelling, Methodology, and Techniques. 2-nd Ed. –N.Y.: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 2000. (ir Chalmers Bibliotek,  www.libris.kb.se). 

7. Simon Haykin. Adaptive filter theory. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 (ir 
Universitetsbiblioteket i Trondheim, www.libris.kb.se).  

8. E.Beķeris. Optimālā filtrācija. Lekciju konspekts. –Rīga: RTU Izdevniecība, 2002 



9. Monson H. Hayes. Statistical Digital Signal Processing and Modelling. –N.Y.: John 
Wiley&Sons, Inc., 1996 (ir Hogskolansbiblioteket, www.libris.kb.se).  

10. Феер К. Беспроводная связь. Методы модуляции и расширение спектра. /Пер. с англ. 
под ред. Д.Д.Кловского. -М.: Радио и связь, 2000 (ir RTU bibliotēkā). 

 
 Doktorantu nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- runas signālu kodēšana; 
- minimālās kvadrāta metodes pielietošana. Vinera-Hopfa vienādojums; 
- ciparu sistēmu un signālu modelēšana ar Monte-Karlo metodi. 

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī 
reālas sistēmas. 

 Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs doktorants RTU 
bibliotēkā var saņemt [1,2,9,10], kas aptver apmēram 60% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra 
ir ierobežotā daudzumā. Visi doktoranti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei 
[1, 2] un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri galvenās mācību 
grāmatas [1,2,3,4,5,6] un starpbibliotēkas abonements ar saita www.libris.kb.se. palīdzību 

Katrs doktorants saņem kontroles jautājumus par visu kursu . 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT603 

Studiju priekšmeta nosaukums:  Intelektuālo transporta sistēmu teorija 
                        (angļu valodā Theory of Transport Intelligent Systems) 
1. Studiju priekšmeta līmenis: doktora studijas 
2. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  15 
3. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 15 15  0 nav paredzēts I, E 
1 8 8  0 nav paredzēts I 
0 7 7  0 nav paredzēts E 

4. Studiju programmas nosaukums: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas 

5. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
6. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
7. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt intelektuālo transporta sistēmu uzbūves un darbības 

principus. 
8. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir jāzina: 
- vietas lokalizācijas metodes, to precizitāte, 
- transporta vadības teorija, metodes un tehniskie līdzekļi. 
9. Studiju priekšmeta satura anotācija:  

Latviešu valodā:  Intelektuālo transporta sistēmu (ITS) uzbūves principi. Transporta 
līdzekļu vietas (TLV) lokalizācijas sistēmas. Radiotehnisko un inerciālo sistēmu 
izmantošana. TLV noteikšanas precizitāte un trokšņnoturība, to paaugstināšanas metodes. 
Informācijas pārraides un elektronisko sistēmu pielietojums ITS. Radio navigācijas 
statistiskā teorija. Informācijas kompleksās apstrādes teorija un izmantotie algoritmi. 
Angļu valodā: Intelligent transportation systems (ITS) principles. Vehicles place 
localization (VPL) systems. Application of radio and inertial systems. VPL accuracy and 
noise stability, methods of its increasing. Use of electronic and information transmission 
systems in ITS. Statistical theory of radio navigation. Theory and algorithms of information 
complex processing. 

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

1.  Intelektuālo transporta sistēmu arhitektūra 
2.  Strukturālo prasību analīze 
3.  ITS loģiskā un fiziskā arhitektūra 
4.  ITS  komponentes 
5.  Transporta līdzekļu lokalizācijas metodes 
6.  Radio navigācijas statistiskā teorija 
7.  Informācijas kompleksās apstrādes teorija un izmantotie algoritmi 
8.  Radiotehnisko un inerciālo sistēmu izmantošana 
9.  Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas 
10.  Globālās lokalizācijas sistēmas 
11.  Satelītu sakaru sistēmas. 
12.  Transporta vadības sistēmas 
13.  Transporta vadības sistēmu precizitāte 
14.  Transporta vadības sistēmu attīstības perspektīvas 
 
 
 



11. Metodiskie materiāli  
1. Chris Drane, Chris Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems, Artech 
House, Boston, London, 1997  
2. Zhao Yilin Vehicle Location and Navigation Systems. Artech Hause,1997 3. Tetley Laurie 
Electronic Navigation Systems. 3 ed., Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001  
12. Prasības klausītājiem: laboratorijas darbi un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 
13. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
TRT604 

 
 1. Studiju priekšmeta nosaukums:  Globālās pozicionēšanas sistēmas (angļu valodā: Global 

Positioning Systems) 
 2. Studiju priekšmeta līmenis: doktora studijas 
 3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos:  15 
 4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred. p. Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
0 15 15 0 0 nav paredzēts I, E 
1 8 8 0 0  I 
2 7 7 0 0  E 

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

 6. Studiju priekšmeta autors: Dr. inž., asoc. profesors A. Klūga 
 7. Struktūrvienības nosaukums:  Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
 8. Studiju priekšmeta mērķis: apgūt globālo pozicionēšanas  sistēmu darbības principus, to 

pielietošanu. 
 9. Studiju priekšmeta uzdevumi: Mācību priekšmeta apgūšanas rezultātā studentam ir 

jāzina: 
- globālo pozicionēšanas  sistēmu struktūrshēmas, tehniskie un taktiskie parametri. 
Studiju priekšmeta satura anotācija: Latviešu valodā: Globālo pozicionēšanas sistēmu 
(GPS) uzbūves principi. Satelītu sistēmas un supergaro viļņu GPS. GPS izmantotie signāli, to 
apstrāde. Laika un fāzes mērījumi. Navigācijas parametru mērījumu precizitāte, kļūdu analīze 
un prognozēšana. Attāluma un attālumu starpības mērījumu metožu salīdzinājums. 
Efemerīdas informācijas atbilstība sistēmas parametriem. Integrētās GPS. Diferenciālie 
mērījumi. Globālās un lokālas paaugstinātas precizitātes sistēmas. 
Angļu valodā: Principles of global positioning systems (GPS). Satellite based systems and 
super long wave GPS. Signals used in GPS and its processing. Phase measurement. Precision 
of time and navigation parameter measurements, errors analysis and prediction. Comparison 
of distance and distance difference measurement methods. Ephemeral information 
conformity to systems parameters. Integrated GPS. Differential measurement. Global and 
local augmentation systems. 

 
 10. Studiju priekšmeta saturs: 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) uzbūves principi 
2. Satelītu sistēmas un supergaro viļņu GPS 
3. GPS izmantotie signāli, to apstrāde 
4. Laika un fāzes mērījumi. 
5. Attāluma un attālumu starpības mērījumu metožu salīdzinājums 
6. Efemerīdas informācijas atbilstība sistēmas parametriem 
7. Integrētās GPS 
8. Diferenciālie mērījumi. 
9. Globālās un lokālas paaugstinātas precizitātes sistēmas 
10. Globālo pozicionēšanas sistēmu modelēšana 
11. Navigācijas parametru mērījumu precizitāte, kļūdu analīze un prognozēšana 
12. GPS attīstības perspektīvas 
 



 11. Prasības klausītājiem: ieskaite un eksāmens; iepriekš apgūstamie mācību 
priekšmeti: Transporta elektroniskās sistēmas 

 12. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
 13. Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Радионавигационные системы сверхдлинноволнового диапазона. Под ред. 
П.В.Олянюка - М.: Радио и связь, 1985. 

2. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС . Под ред. 
В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. - М.: ИПРЖР, 1998.  

3. C.Drane, C.Rizos Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems. Artech 
House, 1997 

4. Zhao, Y. Vehicle Location and Navigation Systems, Norwood, MA; Artech 
House,1997.  

5. Hofman - Wellenhof. Bernhard. Global positioning system. Theory and practice, 
2001. 

6. Misra, Pratap. Global positioning system: signals, measurement and performance, 
2001. 

7. Tsui, Jemes. Fundamentals of global positioning system receives, 2000. 
 

  
 

 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT605  

1. Studiju priekšmeta nosaukums: Ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss) 

            (angļu valodā: Digital Communication Systems Theory (special course)) 

2. Studiju priekšmeta līmenis: doktora studijas 
3. Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 8 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkt
s 

Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaudes 

Divās daļās 
1. daļa 
2. daļa 

8.0 kr. 
4.0 kr. 
4.0 kr. 

6.5 
3.5 
3.0 

1.0 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

Kursa 
darbs 

E 
E 
E 

5. Programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas.; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors elektronikā un 
telemātikā. 

6.   Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
7.   Struktūrvienības nosaukums: 13010. Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
8.   Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast ciparu sakaru sistēmu konstruēšanu. 
9.   Studiju priekšmeta uzdevumi: doktorantam apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

a. diskrēto signālu pārraides pa kanālam ar lineāriem kropļojumiem; Naikvista 
kritēriji;  

b. datu pārraide frekvenču joslā; 
c. signālu diskriminatora optimāla sintēze pamatojoties uz statistikas teoriju; 
d. koherentās un nekoherentās signālu apstrāde; 
e. signālu uztveršana ar relatīvu fāzu manipulāciju; 
f. telekomunikācijas sistēmas ar daudzadrešu pieeju; 
g. ciparu sakari pa kanālam ar signālu izzušanu; 
h. adaptīvās ekvalizācijas un  implementācijas principi; 
i. ciparu sakaru sistēmu sinhronizācijas  principi.  
 

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valoda: Diskrētās informācijas pārraides pamati; modemi; pārraides protokoli; 

diskrēto signālu pārraide pa kanālam ar lineāriem kropļojumiem; Naikvista kritēriji. Impulsu 
modulācija. Impulsu pārraide  pamatjoslā. Datu pārraide  frekvenču joslā. Signālu apstrādes 
optimizācija diskrētos kanālos ar aditīviem traucējumiem un lineārajiem kropļojumiem (lineārā 
un nelineārā metode); Viterbi algoritms. Kanālu modeļi. Signālu diskriminatora optimāla sintēze 
pamatojoties uz statistisko teoriju. Koherentās un nekoherentās signālu apstrādes metodes. 
Optimālais demodulators. Traucējumnoturība divdimensionāliem un daudzdimensionāliem 
signāliem. Signālu uztveršana ar relatīvu fāzu manipulāciju; daudzpozīciju relatīva kodēšana. 
Pārraide un signālu uztveršana ar režģveida (trellis) kodu modulāciju. Platjoslas modulācija. 
Telekomunikacijas sistēmas ar daudzadrešu pieeju. Adaptīvā lineārā un nelineārā ekvalizacija. 
Ciparu sakari pa kanālam ar signālu izzušanu. Sakaru sistēmu sinhronizācija. Nesējfrekvences 
sinhronizācija. Taktētāja  sinhronizācija. 

 
Angļu valoda: The principles of transmitting discrete messages; modems; protocols 

transmitting. Pulse modulation. Baseband pulse transmission. Transmitting discret signals on 
linear distortions channels; Nyquist criterions. Optimizations of signals processing in discrete 
channels with additional noise and linear distortions (linear and nonlinear methods); Viterbi 
algorithm. Modeles of channels. Synthesis of optimal signals discriminator by statistics decisions 
theory. Coherent and noncoherent signals processing. Noisestability of twodimensional and 



multidimensional signals. Signals receive with relative phase-shift keying modulation; 
multiposition relative encoding. Trellis code modulation transmission and receiving Trellis code 
modulation. Spread-spectrum modulation. Multiple access methods. Adaptive linear and 
nonlinear equalization. Digital communication over fadding channels. Synchronization in 
communication systems. Carrier synchronization.  Clock synchronization. 

      
11. Studiju priekšmeta saturs: 
 
 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Diskrēto signālu pārraide pa kanāliem ar lineāriem kropļojumiem; 

Naikvista kritēriji. Impulsu modulācija. 
2. Datu pārraide frekvenču joslā. 
3. Signālu apstrādes optimizācijas diskrētos kanālos ar aditīviem 

traucējumiem un lineāriem kropļojumiem. 
4. Optimālais demodulators uz Viterbi algoritma pamata. 
5. Divdimensionālo un daudzdimensionālo signālu optimālais uztvērējs. 
6. Pārraide un signālu uztveršana ar režģveida (trellis) kodu modulāciju. 
7. Platjoslas modulācija. Telekomunikacijas sistēmas ar daudzadrešu pieeju. 
8. Adaptīvā lineārā ekvalizācija. 
9. Adaptīvā nelineārā ekvalizācija. 
10. Ciparu sakari pa kanālam ar signālu izzušanu. 
11. Diskrētās informācijas pārraides sistēmu sinhronizācija. 

 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver ciparu sakaru sistēmu 

konstruēšana. 
13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, adaptīva lineārā un nelineārā 

izlīdzināšana. MATLAB-sakaru kanālu modelēšana. 
14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un divus piemērus. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija,  sakaru sistēmu 

teorija, varbūtības teorija un statistiskā radiotehnika. 
16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra: 

Pamatliteratūra 

1.  John G. Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 vai  
     Дж. Прокис. Цифровая связь. –М.: Радио и связь, 2000. 
2.   Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: 

Prentice Hall PTR, 2001 vai Бернард Скляр. Цифровая связь. –М.: Изд. Дом Вильямс, 
2003 (ir RTU bibliotēkā). 

3. John G. Pproakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch. Contemporary Communication Systems 
Using MATHLAB and Simulink. –N.Y.: Brooks/Cole – Thomson Learning, 2004 (ir 
Campus Telgebiblioteket, www.libris.kb.se). 

4.  Simon Haykin. Adaptive filter theory. -N.-Y.: John Wiley&Sons, Inc., 2001 (ir 
     Universitetsbiblioteket i Trondheim, www.libris.kb.se).  

Papildliteratūra 

5.  Andrew J. Viterbi. CDMA. Principles of Spread Spectrum Communication. Addison-Wesley 
Longman, Inc., 1995 (ir Orebro Universitetsbibliotek, www.libris.kb.se). 

 
 



6. Vinay K. Ingle, John G. Proakis. Digital Signal Processing Using MATLAB. –N.Y.: 
Brooks/Cole – Thomson Learning, 2000 (ir Hogskolebiblioteket, www.libris.kb.se). 

7. H. Hayes Monson. Statistical Digital Signal Processing and Modelling. –N.Y.: John 
Wiley&Sons, Inc., 1996 (ir RTU bibliotēkā).  

8. В.И.Тихонов, Ю.Н.Бакаев. Статистическая теория радиотехнических устройств. – М.: 
ВВИА им. Жуковского, 1978 (ir RTU bibliotēkā).  

9. E. Beķeris. Optimālā filtrācija. Lekciju konspekts. –Rīga: RTU Izdevniecība, 2002 

10. A. Zeļenkovs, E. Lazarevs, A. Skaļskis. Bināro informācijas pārraides sistēmu 
traucējumnoturība. – Rīga: RTU, 2002. 

11. К. Феер. Беспроводная связь. Методы модуляции и расширение спектра. /Пер. с англ.    
под ред. Д.Д. Кловского. -М.: Радио и связь, 2000 (ir RTU bibliotēkā). 

 
 Doktorants nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- minimālās kvadrāta metodes pielietošana.Vinera-Hopfa vienādojums; 
- ciparu sakaru sistēmu un signālu modelēšana ar Monte-Karlo metodi; 
- ciparu sakaru sistēmu traucējumnoturība.  

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī 
reālas sistēmas. 

 Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs doktorants RTU 
bibliotēkā var saņemt [1,2,7,8,9,10,11], kas aptver apmēram 70% teorētiskā materiāla. Pārējā 
literatūra ir ierobežotā daudzumā. Visi doktoranti saņem arī metodiskos norādījumus studiju 
darba izpildei [1, 2] un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri 
galvenās mācību grāmatas [1,2,3,4,5,6,7] un starpbibiotēkas abonements ar saita 
www.libris.kb.se. palīdzību 

Katrs doktorants saņem kontroles jautājumus par visu kursu . 
 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT602  

1. Studiju priekšmeta nosaukums: TRAUCĒJUMNOTURĪGAS KODĒŠANAS TEORIJA UN 
PRAKSE  (angļu valodā: Theory and Practice of Error Control Codes) 

2.   Studiju priekšmeta līmenis: doktorantūras programmas B daļa, ierobežotās izvēles 
      3.   Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 7 
      4.   Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkts Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 
Nedalāms 7 5 1 1 Mājas 

darbs 
Eksāmens 

5. Programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas.; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors elektronikā un 
telemātikā. 

      6.  Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
      7.   Struktūrvienības nosaukums: 13010. Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
      8.   Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast kodēšanas teoriju un praksi  
      9.   Studiju priekšmeta uzdevumi: doktorantam apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

a. Galua galīgo lauku aritmētika; 
b. polinoma apvilkšana cikliskiem kodiem, minimālie polinomi, Heminga kodi; 
c. binārais Faira bloka kods;  
d. Goleja bloka kods;  
e. reģistru bīdes koderi un dekoderi,  
f. Bouza-Čoudhuri-Hokvingema bloka kodi; 
g. Čeņa dekodēšana procedūra. 
h. Berlekempa-Messi dekodēšana algoritms; 
i. Rida-Solomona polinoma kods; 
j. kodēšana kompakt-diskos;  
k. ciklisku kodu spektrālā apvilkšana; 
l. konvolūcijas kodi, to apvilkšana un dekodēšana; 
m. režģ-koda modulācija, tās algoritmi un implementēšana . 

    10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Galua galīgo lauku Aritmētika. Cikliski kodi: ciklisku kodu polinoma 

apvilkšana, minimālie polinomi, Heminga kodi. Cikliski kodi, kuri labo divas kļūdas. Cikliski 
kodi, kuri labo sprādzienkļūdu. Binārais Faira bloka kods. Goleja bloka kods, kurš labo trīs 
kļūdas. Reģistru bīdes koderi un dekoderi. Bouza-Čoudhuri-Hokvingema bloka kods. Čeņa 
dekodēšanas procedūra.  Berlekempa-Messi dekodēšanas algoritms. Dalīšana galīgos laukos 
Euklida algoritms. Dekodēšana ar Euklida algoritma palīdzību. Rida-Solomona polinoma kods. 
Kodēšana kompakt-diskos. Furjē transformācija Galua laukā. Ciklisku kodu spektrāla apvilkšana. 
Konvolūcijas kodi, to apvilkšana un dekodēšana. Konvolūciju kodu dekodēšana ar Viterbi 
algoritma palīdzību. Režģ-koda modulācija, tās algoritmi un implementēšana. 

 
Angļu valodā: Arithmetic of Galois finite fields. Cyclic block codes: polynomial description of 
cyclic code, minimal multinomial, Hamming block codes. Cyclic double-error-correcting codes. 
Cyclic multiple-error correcting binary codes. Fire binary block codes. Golay binary block code. 
Coders and decoders on the basis of displacements  registers. Bose-Chaudhuri-Hochquenghem 
binary block codes. Chien decoding procedure. Berlekamp-Massey decoding algorithm. Division 
in finite fields Euclide algorithm. Decoding by means of Euclide algorithm. Reed-Solomon 
polynomial codes over certain finite fields. Encoding procedures for compact-discs. Decoding 
algorithms based on spectral methods. Convolution codes, its description and decoding. Viterbi 
convolution codes decoding algorithm. Trellis-coded modulation, its algorithms and realization. 



11. Studiju priekšmeta saturs: 
 

Nr. Daļu un tēmu nosaukumi 
1. Galua galīgu lauku aritmētika. Cikliski kodi: ciklisku kodu polinoma 

apvilkšana, minimālie polinomi, Heminga kodi 
2. Cikliski kodi, kuri labo divas kļūdas un sprādzienkļūdu.  
3. Binārais Faira bloka kods. Goleja bloka kods. 
4. Bouza-Čoudhuri-Hokvingema bloka kods. 
5. Čeņa dekodēšana procedūra.   
6. Berlekempa-Messi dekodēšana algoritms. 
7. Dalīšana galīgos laukos Euklida algoritms. Dekodēšana ar Euklida 

algoritma palīdzību. 
8. Rida-Solomona polinoma kods. 
9. Kodēšana kompakt-diskos. 
10. Konvolūcijas kodi, viņas apvilkšana un dekodēšana. 
11. Režģ-koda modulācija. 

 
12. Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver kodēšanas teoriju un tās 

pielietošanu sakaru sistēmās.  

13. Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas 

14. Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un divi piemērus. 
15. Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija,  sakaru 

sistēmu teorija, ciparu signālu apstrāde, varbūtības teorija un statistiskā 
radiotehnika. 

16. Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
17. Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
18. Literatūra: 

Pamatliteratūra 

1. Р. Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. –М.: Мир, 1986.  (Ir 
RTU bibliotēkā) 

2. Э. Берлекэмп. Алгебраическая теория кодирования. –М.: Мир, 1971. (Ir RTU 
bibliotēkā) 

3. John G, Pproakis. Digital communication. 3-rd Edition. -N.Y.: McGraw-Hill, Inc., 1995 
vai Дж. Прокис. Цифровая связь. –М.: Радио и связь, 2000. 

4. Bernard Sklar. Digital communication. Fundamentals and Applications. -New Jersey: 
Prentice Hall PTR, 2001 vai Бернард Скляр. Цифровая связь. –М.: Изд. Дом Вильямс, 
2003. (Ir RTU bibliotēkā). 

Papildliteratūra 

5. Дж.Кларк, Дж.Клейн. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой 
связи. –М.: Радио и связь, 1987. (Ir RTU bibliotēkā). 

6. Микропроцессорные кодеры и декодеры./В.М.Муттер и др. –М.: Радио и связь, 
1991. (Ir RTU bibliotēkā). 

7. John G. Proakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch. Contemporary Communication Systems 
using MATLAB and Simulink. USA, Books/Cole - Thomson Learning, 2004. (Ir saitā 
www.libris.kb.se) 

8. Ezio Biglieri, Dariush Divsalar, Peter J. McLane, Marvin K. Simon, Intriduction to 
Trellis-Codded Modulation with Applications. -N.Y.: Macmillan Publishing Company, 
1991. (Ir saitā www.libris.kb.se). 



 Nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- cikliskais Heminga kods; 
- Bouza-Čoudhuri-Hokvingema binārais bloka kods; 
- Rida-Solomona polinoma kods; 
-     konvolūciju kodu dekodēšana ar Viterbi algoritma palīdzību. 

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī 
reālas sistēmas. 

 Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs doktorants RTU 
bibliotēkā var saņemt [1,2,4,6], kas aptver apmēram 75% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra ir 
ierobežotā daudzumā. Visi doktoranti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei 
[1,2,4,5,7] un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri galvenās 
mācību grāmatas [1,3,4] un starpbibliotēkas abonements ar saita www.libris.kb.se. palīdzību. 

Katrs doktorants saņem kontroles jautājumus par visu kursu . 
 



STUDIJU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Šifrs TRT601  

1.   Studiju priekšmeta nosaukums: CIPARU SPEKTRĀLĀ ANALĪZE UN TĀS PIELIETOŠANA 
(angļu valodā: Digital Spectral Analysis with Application.) 

2.   Studiju priekšmeta līmenis: doktorantūras programmas B daļa, ierobežotās izvēles 
3.   Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos: 8 
4. Studiju priekšmeta struktūra: 

Daļa Kred.punkt
s 

Lekcijas Pr.darbi Lab.darbi Darbs Pārbaude 

Nedalāms 8 6 1 1 Mājas 
darbs 

Eksāmens 

5. Programmas nosaukums:  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas.; piešķiramais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors elektronikā un 
telemātikā. 

      6.  Studiju priekšmeta autors: dr.habil.sc.ing., profesors A. Zeļenkovs 
      7.  Struktūrvienības nosaukums: 13010. Transporta elektronikas un telemātikas katedra 
      8.  Studiju priekšmeta mērķis: apgūt un saprast ciparu sakaru sistēmu  un tās elementu  

analīze un sintēze. 
      9.   Studiju priekšmeta uzdevumi: studiju priekšmeta apgūšanas rezultātā ir jāzina: 

a. diskrētā Furjē pārveidošana un tā īpašibas; ātrā Furjē pārveidošana;  
b. liela ātruma konvolūcijas un korelācijas aprēķināšanas paņēmieni; 
c. spektrālās jaudas blīvuma novērtēšanas metodes; 
d. gadījumprocesu parametriskie modeļi un to spektrālā novērtēšana; 
e. spektrālā novērtēšana pēc dispersijas minimuma metodes; 
f. frekvences  novērtēšanas metodes, kuras bāzējas uz pašvērtību analīzi; 
g. daudzkanālu spektrālā novērtēšana; 
h. divdimensiju spektrālā novērtēšana; 
i. diskrētā Furjē pārveidošana Galua laukā.  

10. Studiju priekšmeta satura anotācija:  
Latviešu valodā: Diskrētā Furjē pārveidošana un tās īpašibas. Ātrā Furjē pārveidošana. Liela 

ātruma konvolūcija un korelācija. Spektrālās novērtēšanas klasiskās metodes. Spektrālas jaudas 
blīvums novērtēšana ar periodogrammu metožu palīdzību. Gadījumprocesu parametriskie 
modeļi. Autoregresijas process un spektra īpašības. Autoregresijas  spektrālā novērtēšana. 
Spektrālā novērtēšana ar autoregresijas-slīdoša  modeļu palīdzību. Proni metode. Spektrālā 
novērtēšana pēc dispersijas minimuma metodes. Frekvences  novērtēšanas metodes, kuras 
bāzējas uz pašvērtību analīzi. Daudzkanālu spektrālā novērtēšana. Divdimensiju spektrālā 
novērtēšana. Diskrētā Furjē pārveidošana Galua laukā. 

Angļu valodā: The discrete Fourier transform and its properties. Fast Fourier transform. 
High-speed convolution and correlation. Classical methods of spectral estimation. Estimation of 
power spectra by periodograms methods Parametrical models of stochastic processes 
Autoregressive process and spectral propertys. Autoregressive spectral estimation. Spectral 
estimation on the basis of autoressive-moving average models. Prony method. Spectral 
estimation according to minimum of dispersion. Frequency estimation methods on the basis of 
own numbers analysis. Many-chanal spectral estimation.Twodimensional spectral estimation. 
The discreta Fourier transform in Galoes field. 

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

1.  Diskrētā Furjē pārveidošana un tās īpašibas. Ātrā Furjē pārveidošana. 
2.  Spektrālās novērtēšanas klasiskās metodes. Spektrālās jaudas blīvuma 

novērtēšana ar periodogrammu metožu palīdzību 
 



3.  Gadījumprocesu parametriskie modeļi. 
4.  Autoregresijas process un spektra īpašības. Autoregresijas  spektrālā 

novērtēšana. 
5.  Spektrālā novērtēšana uz autoregresijas-slīdoša  modeļu pamata. 
6.  Proni metode. 
7.  Spektrālā novērtēšana pēc dispersijas minimuma metodes. 
8.  Frekvences  novērtēšanas metodes, kuras bāzējas uz pašvērtību analīzi. 
9.  Daudzkanālu spektrālā novērtēšana. 
10.  Divdimensiju spektrālā novērtēšana. 
11.  Diskrētā Furjē pārveidošana Galua laukā. 

 
Studiju darbs: studiju darbu veido uzdevumi, kuri aptver ciparu spektrālā analīzi un tās 
pielietošanu.  

Laboratorijas darbi: darbi aptver galvenās priekšmeta tēmas, ciparu spektrālā analīze 
MATLAB-programēšana. 

Kontrole: rakstisks eksāmens – ietver trīs teorētiskos jautājumus un divi piemērus. 
Iepriekš apgūstamie mācību priekšmeti: ciparu elektronika, signālu teorija,  sakaru sistēmu 
teorija, ciparu signalu apstrāde, varbūtības teorija un statistiskā radiotehnika. 
Tehniskais nodrošinājums: Transporta elektronikas un telemātikas katedras datoru klase. 
Studiju priekšmets tiek pasniegts: latviešu, krievu un angļu valodās  
Literatūra: 

Pamatliteratūra 

1. С.Л. Марпл-мл. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1990. 
2. Vinay K. Ingle, John G. Proakis. Digital signal Processing using MATLAB. USA, 

Books/Cole Thomson Learning, 2000. (Ir saitā www.libris.kb.se) 
3. Monson H. Hayes. Statistical Digital Signal Processing and Modelling. USA, John Wiley 

& Sons, Inc., 1996. (Ir RTU bibliotēkā) 
4. Б. Голд, Ч. Рэйдер. Цифровая обработка сигналов. М.: Советское радио, 1973. 
      Papildliteratūra 

5. А.Б. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 
2002.  

6. Р. Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. –М.: Мир, 1986. . 
(Ir RTU bibliotēkā) 

   

Nodarbībās tiek izpildīti laboratorijas darbi : 
- spektrālas jaudas blīvuma novērtēšana ar periodogrammu metožu palīdzību; 
- autoregresijas  spektrālā novērtēšana; 
- spektrālā novērtēšana uz autoregresijas-slīdoša modeļu pamata; 
- Proni metode. 

Visos laboratorijas darbos tiek izmantotas speciālas MATLAB-apmācību programmas, kā arī 
reālas sistēmas. 

 Mācību priekšmets daļēji nodrošināts ar mācību literatūru. Katrs doktorants RTU 
bibliotēkā var saņemt [1,3,4,5,6], kas aptver apmēram 80% teorētiskā materiāla. Pārējā literatūra 
ir ierobežotā daudzumā. Visi doktoranti saņem arī metodiskos norādījumus studiju darba izpildei 
[1, 3, 5] un individuālu darba uzdevumu. Katedrā atrodas arī viens-divi eksemplāri galvenās 
mācību grāmatas [1,3,4,5,6] un starpbibiotēkas abonements ar saita www.libris.kb.se. palīdzību 

Katrs doktorants saņem kontroles jautājumus par visu kursu . 
 
 



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telemātikas fakultāte 

Transporta elektronikas un telemātikas katedra 13010 
 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

Datoru tīklu kvalitātes nodrošināšanas teorija un metodes.
         ( Quality of service QoS theory and approaches ) 

Mācību priekšmeta šifrs: TRL- 641 
Mācību spēks: Ernests Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EDY0 
Studiju profils: Inženierzinātnes 
Studiju līmenis: Doktora studijas 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 8KP 
  
Mācību priekšmeta mērķis: - sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, kuri spētu risināt 

zinātniskās inovācijas uzdevumus un gatavot kadrus augstskolām un 
zinātniski pētnieciskajām iestādēm; 

- dot zināšanas par tīkla kvalitātes sistēmu un uzbūvi; 
- apmācīt doktorandus modernām matemātiskām un instrumentālām 

metodēm datoru tīklu kvalitātes novērtēšanai. 
  
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
 
 
 
jāprot: 

 
- servisu kvalitātes sistēmas; 
- kvalitātes nodrošinājumu ATM un VPN tīklos; 
- tīkla kvalitātes nodrošināšanas matemātisko modelēšanu; 
- tīkla kvalitātes regulējošo mehānismu. 
 
- izmantot modelējošas sistēmas tīkla kvalitātes analizēšanu; 
- pielietot modernus programmatūras un aparatūras līdzekļus tīkla 

kvalitātes novērtēšanai; 
- optimizitēt tīkla parametrus tīkla kvalitātes paaugstināšanai. 
 

 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. G.C. Kessler, D.A.Train. Metropoliton Area Networks. Concepts, Standarts and Services 1991. 
2. Шварц. Сети связи – протоколы, моделирование, анализ. В двух частях.Переод с англ. 

М.Наука. 1992 г 
3. W.Stallings. Data and Computer Communications, 5thed. Prentice-Hall, 1997 
4. F.A.Tannenbaum. Computer Networks,1996.  
5. Haverkort. Performance of Computer communication Systems.Willey, 1998.  
6. A.S.Tannenbaum. Structured Computer Organization. Prentice Hall. 2000. 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 
• praktiskie darbi; 
• laboratorijas darbi; 
• ieskaites. 

  
Prasības priekšmeta apguvei. 
 

Inženierzinātņu maģistra zināšanas datorzinātnēs vai transporta 
telemātikā. 



 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais plāns 

 
N# Lekciju tēmas 
1.  Servisu kvalitātes(QoS) definīcija.  
2.  QoS raksturojošie parametri. 
3.  Kvalitātes nodrošināšana ATM un VPN tīklos. 
4.  Tīklu kvalitātes nodrošināšanas matemātiskā modelēšana. 
5.  Tīklu kvalitātes nodrošinājums un aktīvie datoru tīkli. 
6.  Tīkla kvalitātes regulējošie mehānismi. 
7.  Pārpildīšanas vadība. 
8.  Resursu rezervēšana. 
9.  Kešings. 
10.  Tīklu kvalitātes novērtēšanas metodes. 
11.  Aparatūras monitoringa līdzekļi. 
12.  Programmatūras monitoringa līdzekļi. 
13.  Protokolu analizatori. 
14.  Populāro “HP”,”IBM” un “Novell” tīklu monitoringi un tīkla vadības līdzekļi. 
15.  Firmas “Fluke” tīkla monitori un analizātori. 
16.  Tīkla kvalitātes sistēmu imitācijas un modelēšanas līdzekļi. 
17.  Modelējošās sistēmas GPSS un COMNET. 

 
N# Praktiskie darbi 
1. Matemātisko modeļu izstrādāšana 
2. Tīkla parametru optimizācija 
 (kopā 1KP) 

 
 
N# Laboratorijas darbi 
1. Programmatūras monitoringa līdzekļu apgūšana 
2. Aparatūras  monitoringa līdzekļu apgūšana 
3. Firmu tīkla vadības līdzekļu apgūšana 
4. Modelējošās sistēmas pielietošana 
 (kopā 2KP) 

 
 
  
  



RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telemātikas fakultāte 

Transporta elektronikas un telemātikas katedra 13010 
 
 
Mācību priekšmeta 
nosaukums: 

Datoru tīklu drošības nodrošināšanas teorija un metodes. 
            ( Network security theory and approaches ) 

Mācību priekšmeta šifrs: TRL- 642 
Mācību spēks: Ernests Pētersons, profesors 
Studiju programma: Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Studiju programmas šifrs: EDY0 
Studiju profils: Inženierzinātnes 
Studiju līmenis: Doktora studijas 
Studiju virziens Transporta datorsistēmas un tīkli 
Mācību priekšmeta apjoms: 7KP 
  
Mācību priekšmeta mērķis: - sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, kuri spētu risināt 

zinātniskās inovācijas uzdevumus un gatavot kadrus augstskolām un   
zinātniski pētnieciskajām iestādēm; 

- dot doktorantiem zināšanas par modernām datoru tīkla drošības 
teorijas metodēm. 

  
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
jāzina: 
 
 
 
 
jāprot: 

 
- datoru tīklu drošības sistēmu izveidošanas principus; 
- datora tīklu drošības sistēmas matemātisko pamatojumu; 

- datoru tīklu drošības elementu pielietošana VPN un elektroniskā 
komercijā. 

 
- izstrādāt tīklu drošību sistēmu konkrētai pielietošanai; 
- novērtēt tīklu drošības sistēmas efektivitāti; 
- pielietot eksistējošās tīklu drošības sistēmas VPN tīklos un  
  e-komercijā 
 

 
Mācību grāmatu, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. G.C. Kessler, D.A.Train. Metropoliton Area Networks. Concepts, Standarts and Services 1991. 
2. Шварц. Сети связи – протоколы, моделирование, анализ. В двух частях.Переод с англ. 

М.Наука. 1992 г 
3. W.Stallings. Data and Computer Communications, 5thed. Prentice-Hall, 1997 
4. F.A.Tannenbaum. Computer Networks,1996.  
5. Haverkort. Performance of Computer communication Systems.Willey, 1998.  
6. A.S.Tannenbaum. Structured Computer Organization. Prentice Hall. 2000. 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: • lekcijas; 
• laboratorijas darbi; 
• ieskaite. 

  
Prasības priekšmeta apguvei. 
 
 

Inženierzinātņu maģistra zināšanas datorzinātnēs vai transporta 
telemātikā. 
 



 
 

 
Lekciju un praktisko nodarbību tēmatiskais plāns 

 
N# Lekciju tēmas 
1.  Tīklu drošības definīcija.  
2.  Drošības klasifikācija, akreditēšana un sertifikēšana 
3.  Datoru tīklu drošības auditācija. 
4.  Drošības novērtēšana. 
5.  Drošības modelis. 
6.  Autentificēšana un sankcionēšana. 
7.  Drošības nodrošināšana virtuālajos tīklos (VPN). 
8.  Tīklu pielietošanas drošības nodrošināšana e- komercijā. 
9.  Standarta drošības nodrošināšanas sistēma IPSec. 
10.  Kriptogrāfiskās sistēmas. 
11.  Vienatslēgu šifri. 
12.  Divatslēgu šifri. 
13.  Varbūtiskie šifri. 
14.  Public key teorija. 

 
 

 
 
N# Laboratorijas darbi 
1. IPSec apgūšana 
2. Tīkla drošības sistēmas pielietošana e-komercijā 
3. Izstrādāt scenāriju datoru tīklu drošības auditācijai 
 (kopā 2KP) 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Transporta šķiedru optiskie tīkli un sistēmas 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas 
Studiju profils Elektrozinātne 

Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Doktoranda 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  10 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pārbaude 
      0 10 3 4   3 ir paredzēts   I, E 
      1 5 2 2   1 ir paredzēts   I 
      2 5 1 2   2 nav paredzēts  E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Transporta šķiedru optisko tīklu un sistēmu organizācijas principus, shēmas, 
parametru aprēķinu, ekspluatācijas īpatnības, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas 
pārraides sistēmas transporta uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 -   Popovs V., Nižnika K. Transporta šķiedru optiskas sakaru līnijas. Lekciju konspekts. Rīga: RTU,   
      DzTI  TSIS, 2000. (CD-ROM, manuskripts). 
- Ubajdullajevs R.R. Šķiedru-optiskie tīkli. M.: Eko-Trends, 1998, 267. lpp. (krievu). 
- Назаров А.Н., Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей. М. Эко-трендз, 

1999, 252 с. 
- David E.McDysan, Darren L.Spohn. ATM: Theory and Application. McGraw-Hill, Inc.,1995,636 

p.  
- J. Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp. 
- Sterling D. Technician's Guide to Fiber Optics. Delmar Publishes Inc., 1998. 
- Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планированитя и построения. М.: Эко-Трендз, 

2001. 
- Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. М.: Компания 
Сайрус Системс, 1999. 

- Гребнев А.К., Гридин В.Н., Дмитриев В.П. Оптоэлектронные элементы и устройства. М.: 
Радио и связь, 1998. 

Priekšmeta mācīšanas metode 
Lekcijas 

Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 30% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 40% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo transporta šķiedru optisko sakaru līniju tehnoloģijas, ekspluatācijas un tehniskie 
raksturojumi. Jāprot strādāt ar transporta šķiedru optiskām sakaru līnijām, projektēt dzelzceļa 
transporta šķiedru optiskās sakaru līnijas. 



Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Primārie un sekundārie optiskie tīkli (4 st.) 

2.  FDDI tīkli (10 st.) 

3.  Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet  tīkli (40 st.) 

4.  SDH tīkli (40 st.) 

5.  ATM tīkli. (40 st.) 

6.  Pilnīgi optiskie tīkli. Abonentu pieejas tīkli. (16 st.) 

7.  Transporta informācijas sistēmu optisko tīklu lietošana. (10 st.) 

 Kopā = 10 KP (160 st.) 

 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors, 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Dzelzceļa transporta telekomunikācijas tīkli 
 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas 
Studiju profils Elektrozinātne 

Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Doktoranda 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  10 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pār. 
0 10 3 0 7 ir paredzēts D,I,I,E,E 
1 4 1 0 3 nav paredzēts  I 
2 3 1 0 2 ir paredzēts D,I, E 
3 3 1 0 2 nav paredzēts E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt Dzelzceļa transporta telekomunikāciju tīklu topoloģiju,  modelēšanu, 
ekspluatāciju, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu informācijas pārraides sistēmas dzelzceļa 
 transporta uzņēmuma 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
- Popovs V. Sakaru tīkli dzelzceļa transporta. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, DzTI  TSIS, 1999. 
(latviešu). (CD-ROM, manuskripts). 

 -  J.Ločmelis. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1996, 188 lpp.  
 -  Ločmelis J. Telekomunikāciju tīklu teorija. Rīga: RTU, 1997.  

- J.Ločmelis. Sakaru tīklu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1984, 208 lpp. 
-  Vonogradovs V., Kuzmins V., Gončarovs A. Dzelzcelā transporta automātikas, telemehānikas un 
sakaru līnijas. M.: Transport, 1990. (krievu). 
- Ubajdullajevs R. Šķiedru optiskie tīkli. M.: Eko-trendz, 1998. . (krievu). 
 
-  T. Robertazzi  Computer Networks and  Systems: Queuing Theory and Performance   
       Evaluation,   New  York, 1990. 
 -  E.Jakubajtis. Informācijas tīklu arhitektūra. Rīga: IETV, 1985, 70 lpp. 
 - E.Karnītis. Latvian information infrastrukture. Rīga: LAB, 1996, 72 lpp. 
 -  Railway Signaling &Telecommunication. East Railway Company. 1996. Japan.  
-   Ф.Куо . Протоколы и методы управления в сетях передачи данных. М.: Радио и связь, 1985. 
  -  Хоар. Взаимодействующие последовательные процессы. М.: Мир, 1989. 
 -  L.Rouzin, H.Zimmermann. A  Tutorial on Protocols. - Proc.IEEE, 1978, v. 66. 
 -  J.Lickider, A.Vezza. Application of Information Networks. Proc. IEEE, 1978, v.66. 
 -  F.Tobagi, M.Gerba, R. Peebles, E.Manning. Modeling and Measurement Techniques in  
                    Pocket  Communication Networks. Proc. IEEE, 1978, v.66. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 

Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 

Vērtējuma “svari” 



Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Patstāvīgas darba 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: mūsdienīgo dzelzceļa transporta sakaru tīklu tehnoloģija. Jāprot strādāt ar sakaru un 
informācijas sarežģītie sistēmu. 
Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Tehnoloģisko sakaru primāro un sekundāro tīklu struktūra. 
 

2.  Teletrafika teorija 

3. Iecirkņu telefonu tīkli, kuri tiek organizēti operatīvi tehnoloģiskiem sakariem 

4. Telekomunikācijas tīklu tehniskie un ekonomiskie rādītāji. 
 

5. Sakaru tīklu uzbūves optimizācijas metodes. 
 

6. Dzelzceļa tehnoloģisko radiosakaru tīkli. Staciju, vilcienu un remonta operatīvo 
radiosakaru tīkli. 
 

7. Mobilo radiosakaru tīkli.    

3.  Radio releju sakaru tīkli 

9. Informācijas pārraides ciparu sistēmu tīkli dzelzceļa transporta.  Lokālie datoru tīkli. 
 

10. Transporta korporatīvie datoru tīkli. Globālie datoru tīkli. 
 

11. Transporta ciparu tīklu ekspluatācija. 
 

12. Transporta ciparu tīklu administrēšana. 

13. Ciparu tīklu topoloģijas analīze, kas tiek izmantoti vadošo industriālo pasaules valstu 
(Japāna, USA, Eiropas savienības valstis) dzelzceļa transportā. 
 

14. Telekomunikācijas tīklu attīstības problēmas Latvijas dzelzceļa un vienoto 
telekomunikāciju tīkla organizācija Latvijas Republikā. 
 

15. Transporta telekomunikāciju tīklu stāvoklis, attīstības perspektīvas.  

 
Laboratorijas darbu nosaukumi 

1.  Dzelzceļa transporta tehnoloģisko sakaru primārie un sekundārie tīkli 
2.  Dzelzceļa mobilo radiosakaru tīkli 
3.  Dzelzceļa ciparu radioreleju sakaru tīkli 
4.  Dzelzceļa ciparu radioreleju sakaru tīklu administrēšana 
5.  Dzelzceļa ciparu sakaru tīklu ekspluatācijas metodes 



 
Kursa darbu nosaukumi 

1. Transporta lokālo   tīklu  projektēšana 
2. Maģistrālo tīklu projektēšana 
3 Mikroviļņu lokālie tīkli 
4 SDH –tīkli  
5 Wireless LAN  
6 GSM - Railway 
7 Sensor networks for Railway 

 
 

 
 



 
Mācību spēks  Valentīns Popovs, Dr.habil phys., profesors, 
Mācību priekšmeta 
nosaukums 

Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgās 
telekomunikāciju līnijās 

Studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskas sistēmas 
Studiju profils Elektrozinātne 

Studiju veids Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis Doktoranda 
Studiju virziens Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas  sistēmas 

Mācību priekšmeta apjoms  10 KP 
Studiju priekšmeta struktūra  

Daļa  Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d.  Darbs Pār. 
0 10 3 0 7 ir paredzēts D,I,I,E 
1 4 1 0 3 ir paredzēts D, I 
2 3 1 0 2 nav paredzēts I 
3 3 1 0 2 nav paredzēts E 

 
Mācību priekšmeta mērķis attiecīgi programmas mērķim 
Mācību priekšmeta uzdevumi 
Izskaidrot un apgūt ultra augstas frekvences signālu izplatīšanās matemātiskos modeļus  
viendabīgās un neviendabīgās līnijās, lineārās un izotropās vidēs;  optisko signālu izplatīšanās 
neregulārās šķiedru optiskā sakaru līnijās matemātiskos modeļus;  ultra augstas frekvence sistēmu 
ekspluatāciju, lai prastu apkalpot un projektēt šīs ciparu pārraides informācijas sistēmas dzelzceļa 
transporta uzņēmumiem 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
        1. Šilters E., Sermons G., Miķelsons J. Elektrodinamika. Rīga: Zvaigzne, 1986. 

2.  Nussbaum. Electromagnetic Theory for Engineers and Scientists. Seriesd 
in microwavess and fields. 

      Prentice-Hall of Canada. 1970. 
       3. Zušs J. Radioviļņu izplatīšanās. Rīga: RPI, 1974.  
       4. Ishimaru A. Wave propagation and Scattering in Random Media. Academic  
           Press. New York, 1978. 
       5. Marcuse D. Light transmission optics. N.Y., 1972. 
       6. Popovs V. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. Rīga: RTU  
            Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode 

Lekcijas 

Laboratorijas darbi specializētā laboratorijā un dzelzceļa transporta uzņēmumos 
Kursa darbs 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 

Vērtējuma “svari” 
Nodarbību apmeklēšana 10% 
Laboratorijas darbu izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Kursa darba izpildīšana un aizstāvēšana 20% 
Patstāvīgas darba 30% 
Eksāmens (ieskaite) 20% 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Jāzina: Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgās telekomunikāciju līnijās.  



Lekciju un praktisko nodarbību tematiskais (kalendārais) plāns 

Nr Lekciju tēmas  

1.  Ultra augstas frekvences (UAF) signālu izplatīšanās viendabīgās, lineārās, izotropās un 
pusvadītāju vidēs matemātiskie modeļi. (6 st.).  
 

2.  UAF signālu izplatīšanās līnijās ar izplatījuma neviendabīgo, lineāro vidi matemātiskie modeļi 
(10 st) 

3.  Optisko signālu izplatīšanās neregulārās šķiedru optisko sakaru līnijās matemātiskie modeļi 
(14 st.) 

4.  Optisko signālu izplatīšanās matemātiskie modeļi optiskajās šķiedrās ar nelineāro optisko vidi 
matemātiskie modeļi. (18 st.) 

 Kopa: 3 KP (48 st.) 

 
 

Laboratorijas darbu nosaukumi 
1.  Ultra augstas frekvences (UAF) signālu izplatīšanās viendabīgās, lineārās, izotropās un 

pusvadītāju vidēs matemātiskie modeļi. 
2.  UAF signālu   izplatīšanas līnijās ar izplatījuma neviendabīgo, lineāro vidi matemātiskie 

modeļi 
3.  Optisko signālu izplatīšanās   neregulārās šķiedru optisko sakaru līnijās matemātiskie modeļi 

4.  Optisko signālu izplatīšanās   optiskajās šķiedrās ar nelineāro optisko vidi matemātiskie 
modeļi. 

 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Diskrētie signālprocesori” EDE602 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

10KP; L-5; Pr-2 Lab-3. E,I 
Vispārējas nozīmes mikroprocesora struktūra un DSP. Ātrie Furje pārveidojumi un to realizācija uz DSP. 
Loģiskie un signatūrie analizatori. Paškontroles un autodiagnostikas  metodes. Shēmtehniskie emulatori. 
 
Digital Signal Processing .   General purpose. Microprocessor architecture and DSP. Fast Fourier transform 
and its realization on discrete microprocessors. Logical and signature analysers. Self checking and methods 
of auto diagnostics. Circuits emulators. 

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 

1.  Vispārējas nozīmes mikroprocesora struktūra un DSP. DSP  TMS320C5X arhitektūra 
2.  Ciparu signālu apstrādes tehnoloģijas priekšrocība. DSP pielietošanas vide 
3.  Analogie ciparu pārveidojumi. Koteļņikova - Naikvista teorēmas. Ciparu filtrācija. Filtru 

parametri 
4.  Analogie - ciparu pārveidotāju tipi. Filtru tipi. Filtru kvalitātes kritēriji 
5.  Ciparu filtri. Ciparu filtra pārnesuma funkcija. Signālu attēlošana laika un frekvences apgabalā. 

Integrālie Furje pārveidojumi 
6.  Furje diskrētā rinda. Diskrētie Furje pārveidojumi 
7.  Ātrie Furje  pārveidojumi un to realizācija uz DS 
8.   DSP audio un video signālu kodēšana. Platuma - impulsu un laika - impulsu modulācija.  
9.   Runas koderi - dekoderi uz DSP. 
10.  Kanālu koderi- dekoderi uz DSP 
11.  Kanālu koderi sintezatori 
12.  Video kompresija ar DSP 
13.  Video dekompresija ar DSP TMS320C80 
14.  Video kompresijas ar kodēšanas JYPEG un MPEG standartu palīdzību 
15.  Media mikropocesori. MicroUnity firmas mikropocesori  
16.  Runas koderi - dekoderi uz DSP. 

Literatūras nodrošinājums 
1. Digital Control Applications with the TMS320 Family, T.I. 1991 
2. TMS320 DSP Designers Notebook, v.1 , T.I. , 1996 
3. DSP Teaching Kit, Instructors Guide, T.I. , 1996 
4. Б. Бродин, М.И. Шагурин , Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, 
интерфейс. М. ЭКОМ, 1999 

 
Laboratorijas darbi 

1. Kontroles sistēmas ar DSP 
2. Digitālo kontrolleru procesoru parametri 
3. DSP arhitektūra – TMS 320 uzbūve 
4. DSP izmantošana metodoloģija vadības sistēmās 
5. Vadības sistēmu projektēšana 
6. Soļu invariantās metodes izmantošana diskrētās vadības sistēmu projektēšanā 
7. Diskrēto vadības sistēmu sastāvs 
8. Diskrētā vadības sistēma ar TMS 320 
9. DSP izmantošana adaptīvā motora vadības sistēmā 
  
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., docents M. Mezītis. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Eksperimenta plānošana un datu analīze” EDE611 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 

5KP; L-3; Pr-1; Lab-1. E,I 
Eksperimenta plānošanas bāzes principi. Eksperimenta plānošanas efektivitātes nosacījumi. Atskaņas funkcija un tai 
piestādītās prasības. Faktoru atlases procesa formalizēšana. Eksperimenta laukuma izvēle. Plānošanas shēmas izvēle. 
Eksperimenta plānošanas metodes. Pilnīgs faktoru eksperiments. Daļskaitļa faktoru eksperiments. Eksperimenta rezultātu 
matemātiskā apstrāde Datu analīze (tradicionālās metodes). Datu statistiskās apstrādes ekspresīvas metodes. Datoru 
tehnoloģiju izmantošana eksperimenta rezultātu apstrādē un analīzē. 
Main principles of experiment planning. Conditions of experiment planning efficiency. Response function. Factor 
selection process formalization. Methods of planning mathematical processing  of experiment results. Standard methods 
of data analysis. Express methods of data processing. Application of computer technologies for processing and analysis 
of experiment results. Applied LaTex package for results of experiment publication. 

Lekciju tēmas  
Nedēļa Tēma 
1.  Eksperimenta mērķi. Eksperimenta stratēģija. Statistisko hipotēžu pārbaudes pamati. Novērtēšanas teorijas pamati 
2.  Eksperimenta rezultātu analīzes statistikas metodes un to datorrealizācija. Viena un divas normālas izlases analīze 
3.  Vienfaktorā analīze. Datortehnoloģiju pielietošana pie vienfaktora analīzes. 
4.  Divfaktoru dispersijas analīze. Datortehnoloģiju pielietošana pie divfaktora analīzes 
5.  Regresijas analīze . Datortehnoloģiju pielietošana pie regresijas analīzes. Nelineāru regresija 
6.  Kovariācijas un korelācijas analīze. .  
7.  Eksperimenta datu apstrādes ekspresmetodes Punktu izvietošanas sakārtošana faktoru laukumā Aprēķināmās vidējas 

vērtības veida izvēle. Vidēja aritmētiskā aprēķins. Vidēja ģeometriskā aprēķins Datu variēšanas un ticamības intervālu 
robežu novērtējums Vidējo vērtību atšķirību ticamības novērtējums 

8.  Attēlu pazīšanas un identificēšanas teorija 
9.  Informācijas ievākšanas sistēmas. Arhitektūra. Algoritmi Eksperimenta datu vākšanas automatizētas sistēmas un 

rezultātu saglabāšana ar datu bāzes tehnoloģiju izmantošanu 
10.   Eksperimenta plānošanas uzdevumi. Izpētes objektu klasifikācija. Eksperimenta plānošanas efektivitātes nosacījumi. 

Labi un slikti organizētie eksperimenti. Eksperimenta plānošanas efektivitātes nosacījumi Izpētes mērķi. Atskaņas 
funkcija un tai piestādītas prasības. Pieeja pie atskaņas funkcijas izvēles. Vispārinātā atskaņas funkcija 

11.  Faktori. Faktoriem piestādītas prasības. Faktoru atlases procesa formalizācija. Eksperimenta laukuma izvēle. 
Plānošanas shēmas izvēle 

12.  Eksperimenta plānošanas modelis un bāzes principi (randomizācija, replikācija, bloķēšana). Eksperimenta 
nepieciešama skaita novērtējums. 

13.  Eksperimenta plānošanas faktoru metodes.. Faktora eksperimenta plāna sastādīšana Tradicionālā 2-3 faktoru 
eksperimenta plānošanas metode pēc Zeideļa – Gaussa 

14.  Daudzfaktoru plānošanas metode. Regresijas modeļa veidošana.. Regresijas koeficientu aprēķins. Regresijas 
vienādojuma analīze. Optimālā lieluma meklēšanas stratēģija.. 

15.  Straujas augšupejas metodes pamati. Simpleks plānošanas jēdziens  
16.  Datorsistēma LaTex eksperimentālā pētījumu rezultātu publikācijai Pētniecisko darba rezultātu sagatavošana 

zinātnisko konferenču .Pētniecisko darba rezultātu sagatavošana publikācijai Internetā. 

Literatūras nodrošinājums 
1. Jiju Antonu. Design of Experiments for Engineers and Scientists,Oxford, Burlington. 2003. 
2. Douglas c. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. Arizona State University. 2000. 

Laboratorijas darbu saturs 
1.  Vienfaktorā analīze.. 
2.  Divfaktoru dispersijas analīze.  
3.  Regresijas analīze. Nelineāru regresija.  
4.  Kovariācijas un korelācijas analīze. .  
5.  Eksperimenta datu apstrādes ekspresmetodes.  
6.  Informācijas ievākšanas sistēmas. Eksperimenta datu automatizētā vākšana  
7.  Eksperimenta plānošanas faktoru metodes.. Faktora eksperimenta plāna sastādīšana Tradicionālā 2-3 faktoru 

eksperimenta plānošanas metode pēc Zeideļa – Gaussa 
8.  Daudzfaktoru plānošanas metode. Regresijas modeļa veidošana.  
9.  Datorsistēma LaTex eksperimentālo pētījumu rezultātu publikācijai 
10.   Pētniecisko darba rezultātu sagatavošana zinātniskajām  konferenijām . Pētniecisko darba rezultātu sagatavošana 

publikācijai Internetā. 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesore L. Sergejeva. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “Transporta plūsmu teorija” EDE603 

SATURS 

Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 
10KP; L-4; Pr-0; Lab-6. E,I,D 

 
Transporta plūsmu un tīklu modelēšana, neatkarīgo transporta plūsmu optimizācijas uzdevumi. Savstarpēji saistītu 
plūsmu optimizācija transporta tīklos. Kravu plūsmu optimālā sadale starp dažādiem transporta līdzekļu tipiem. 
Visīsāko ceļu meklēšanas algoritms. Maksimālās plūsmas algoritms. 
 
Traffic Flow Theory. Theory of Transport flow. Simulation of transport flows and networks. Problems of 
optimization for independent transport flows. Optimization of interdependent flows in transportation networks. 
Optimum distribution of cargo flows among different kinds of  vehicles. Algorithm for definition of the shortest 
route.  Maximal flow algorithm. 

 
Lekciju tēmas 
Nedēļa Tēma 

1.  Visīsākā ceļa meklēšanas algoritms 
2.  Visu īsāko ceļu meklēšanas algoritms 
3.  K-daudzumu ceļu meklēšanas algoritms.  
4.  Nosedzošā atzara būvēšanas algoritms.  
5.  Maksimālās plūsmas algoritms.  
6.  Minimālās vērtības plūsmas meklēšana.  
7.  Defekta algoritms.  
8.  Dinamiskās plūsmas meklēšanas algoritms 
9.  Uzdevumu par maksimālās vērtības pār savienojamību risināšanas algoritms.  
10.  Uzdevumu par minimālā svara vērtības pār savienojamību risināšanas algoritms. 
11.  Uzdevumu par maksimālā svara vērtības pār savienojamību risināšanas algoritms.  
12.  Plūsmu ar pastiprinājumiem algoritms.  
13.  Neorientētās ailes pastnieka uzdevums 
14.  Orientētās ailes pastnieka uzdevums.  
15.  Jauktās ailes pastnieka uzdevums 
16.  Komivajožiera uzdevums 

Literatūras nodrošinājums 
1.Phillips Don T. Fundamentals of network analysis. N.J. 1981. 
2.Minieka Edward. Optimization Algorithms for Networks and Graphs. New York, 1978. 
3.Christofides Nicos. Graph Theory. An Algorithmic Approach. London, 1975. 

Laboratorijas darbi 
1 Visīsākā ceļa meklēšanas algoritms 
2 Visu īsāko ceļu meklēšanas algoritms 
3 K-daudzumu ceļu meklēšanas algoritms.  
4 Maksimālās plūsmas algoritms 
5 Minimālās vērtības plūsmas meklēšana 
6 Defekta algoritms. 
7 Plūsmu ar pastiprinājumiem algoritms. 
8 Neorientētās ailes pastnieka uzdevums 

Kursa darbu tēmas 
1 Uzdevumu par maksimālās vērtības pārsavienojamību risināšanas algoritms.  
2 Plūsmu ar pastiprinājumiem algoritms.  
3 Uzdevumu par maksimālā svara vērtības pārsavienojamību risināšanas algoritms 
4 Uzdevumu par minimālā svara vērtības pārsavienojamību risināšanas algoritms 

 
 
 

 

Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesors A. Ļevčenkovs. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektronisk;as sistēmas” 
Priekšmeta “Datu apstrādes sadalītās sistēmas” EDE613.0 saturs 

Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 
5KP; L-2; Pr-1; Lab-2. E,I 

Transporta koplietošanas tehnoloģijas apskats. XML standarta izmantošana sadalīto datu apstrādē. Pieejas metodes 
sadalītām datu bāzēm. Web saites veidošanas tehnoloģijas ar dinamiski atjaunojamām lappusēm. Web serveru 
integrācija ar datu bāzēm. Sadalīto relāciju datu bāžu vadības sistēmu instrumenti biznesa loģikas realizācijai. Web 
orientētās informācijas sistēmu veidošanas tehnoloģijas (XML&Java, Oracle&XML, Cache). 
Distribution Data Processing Systems. Survey of railway multi users computer-aided tehnologies. Using XML 
standard for distributed data processing. Distributed data access methods. WEB-site with renewed dynamic pages 
technology creation.  Integration of WEB server with data bases. Distributed relation data bases control systems 
tools for business logic realization (Oracle, MS SQL Server, Cache).  control systems of databases. WEB-oriented 
information systems creation technologies.  
Lekciju tēmas  

Nedēļa Tēma 
1.  Koplietošanas tehnoloģijas transportā apskats. Koplietošanas darba infrastruktūra 
2.  Koplietošanas tehnoloģiju programmnodrošinājums 
3.  Sadalīto datu apstrādes pielietošanas sfēras dzelzceļa transportā.  
4.  Sadalītas datu bāžu funkcionālas iespējas transportam. 
5.  Datu apstrādes sadalīto sistēmu projektēšana 
6.  Relāciju datu bāzes iespējas biznesa loģikas realizācijai 
7.  MS SQL Server 2000 instrumenti biznesa loģikas realizācijai. Oracle instrumenti biznesa loģikas realizācijai. 

Cache instrumenti biznesa loģikas realizācijai 
8.  Sadalīto sistēmu lietotāju interfeisa izstrādāšanas paradigmas. Web aplikāciju  programmēšanas tehnoloģijas 
9.  Pieejas pie sadalīto datu bāzēm metodes 
10.  XML standarta  izmantošana datu apstrādei 
11.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošanas uz XML&Java tehnoloģijas bāzi, 
12.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošanas uz. Oracle&XML, tehnoloģijas bāzi 
13.  Web servera integrācija ar datu bāzēm 
14.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošanas uz Cache bāzi 
15.  Web saites ar dinamiski atjaunošanas lappusēm veidošanas tehnoloģijas 
16.  Sadalīto sistēmu lietotāju interfeisa izstrādāšanas paradigmas Web aplikāciju programmēšanas tehnoloģijas 

Literatūras nodrošinājums 
1. Вильям Г. Пейдж и др. Использование Oracle 8.-К.; СПб.: Издфт. Дом “Вильямс”, 1998. 
2. Oracle9i development by example: Пер. с англ./ Дэн Хотка-СПб.: 2002,-560 с 
3. Джордж Вакларс, Вилл Вонг.DB2  для UNIX, Linux, Windows , OS/2. Изд. “ ЛОРИ”, 2002 
4. В. Кирстен, М. Ирингер.  СУБД Cache: объектно-ориентированная разработка приложений.Учебный курс 
.-СПб.: Питер, 2001. –384 с.: ил. 
5. И. Ю. Баженова Oracle 8/8i-M.:Диалог-МИФИ, 2000-304 c Jiju Antonu. Design of Experiments for Engineers and 
Scientists,Oxford, Burlington. 2003. 

Laboratorijas darbu saturs 
1.  Datu apstrādes sadalīto sistēmu Web interfeisa sagatavošanas tehnoloģijas . Web-saites izveidošanas tehnoloģija 

ar WYSIWYG grafisko redaktoru palīdzību. 
2.  Datu apstrādes sadalīto sistēmu programmnodrošinājuma uzstādīšana un konfigurācija. 
3.  XML standarta izmantošana datu apstrādei sadalītās sistēmās 
4.  XML-dokumenta struktūrizācija izmantojot DTD   

5.  XML-dokumenta struktūrizācija izmantojot XML Schema   

6.  XSLT izmantošana XML datu atspoguļošanai  

7.  XML-Class generator for Java izmantošana Java klases izveidošanai. Java klases izmantošana Web-aplikācijās 
programmēšanai 

8.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošana uz XML&Java tehnoloģijas bāzi, 
9.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošana uz. Oracle&XML, tehnoloģijas bāzi 
10.  Web servera integrācija ar datu bāzēm. XSQL-servleta izmantošana 
11.  Web orientētas informācijas sistēmu veidošana uz Cache bāzi 
12.  Web saites ar dinamiski atjaunošanas lappusēm veidošanas tehnoloģijas 
13.  JSP tehnoloģijas pamati. JSP tehnoloģijas realizācija Oracle9i vidē 
14.  Sadalīto datu bāzes apstrāde izmantojot SQL-utility for Java 
15.  JSP tehnoloģijas ar Java Beans izmantošanu sadalīto datu bāzes apstrādei. 
16.  Java Bean programmas komponentes izmantošana sadalīto datu bāzes apstrādei 

Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesore L. Sergejeva. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
Priekšmeta “Negraujošās kontroles metodes dzelzceļa transportā ” EDE615.0 

SATURS 
Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets: 

5KP; L-2; Pr-0; Lab-3; I 
Negraujošās kontroles automatizācija uz datortehnikas bāzes. Defektoskopu signālu konstatēšanas metodes uz 
gadījuma traucējumu fona. Optimālās filtrācijas un signālu uzkrāšanas metodes un paņēmieni, iekšējās struktūras 
objektu vizualizācijas principi un metodes. Skaņu vīzija un ultraskaņu intraskopija. 
Nondestructive Testing Methods in Railway Transportation. Non-destructive control computer-aided 
automatization. Selection methods of non-destructive testing instrument signals on random noise. Methods and 
means of signals optimum filtration and accumulation.  Principles and methods of objects inner structure 
visualization. Sonic visualization and ultrasonic inner non-destructive testing.  
Lekciju tēmas  
1.  Negraujošās kontroles metožu pielietošana dzelzceļa transportā un to klasifikācija  

2.  Magnētiskā pulvera defektoskopija dzelzceļa transportā: fiziskie pamati, metodes, aparatūra, kontroles 
tehnoloģija.  3.  Radiācijas metodes: fiziskie pamati, metodes, aparatūra. Kontroles tehnoloģija. 

4.  Optiskās metodes: fiziskie pamati, metodes, aparatūra. Kontroles tehnoloģija 

5.  Vizuālā diagnostika 

6.  Elektrisko metožu fiziskie pamati, aparatūra. Kontroles tehnoloģija  

7.  Akustikas metodes: fiziskie pamati  

8.  Akustikas metožu aparatūra 

9.  Ultraskaņas metožu metroloģiskais nodrošinājums 

10.  Lokomotīvju riteņpāra asu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

11.  Lokomotīvju riteņu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija  

12.  Vagonu riteņpāra asu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

13.  Vagonu riteņu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

14.  Dzelzceļa sliežu  defektu kodi. Sliedes defektoskopijas metodes un metroloģiskais nodrošinājums 

15.  Sliedes  galviņas, kakliņa un sliedes pēdas kontrole 

16.  Sliežu salaidnes kontrole.  

Literatūras nodrošinājums 
1. В.В. Сухоруков, Э.И.Вайнберг, Р.Ю Кажис, А.А. Абакумов. Интроскопия и автоматизация контроля.–М.  1993. 
2. А.Н. Серьезнов, Л.Н. Степанова, В.В. Муравьев. Акустико-эмиссионная диагностика  конструкций. М.: Радио и 

связь. 2000 
3. Ж. Душина. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии и технология ультразвукового контроля деталей 

подвижного состава. -М. 2000 
4. А. Марков, Д. Шпагин.Регистрация и анализ сигналов ультразвукового контроля рельсов. Санкт-Петербург: 

Образование и культура, 2003. 
Laboratorijas darbu saturs 

1.  Akustikas metožu mūsdiena aparatūra 

2.  Ultraskaņas metožu mūsdiena metroloģiskais nodrošinājums 

3.  Lokomotīvju riteņpāra asu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

4.  Lokomotīvju riteņu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija  

5.  Vagonu riteņpāra asu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

6.  Vagonu riteņu ultraskaņas kontroles metodes un tehnoloģija 

7.  Dzelzceļa sliežu defektu kodi. Sliedes defektoskopijas metodes un metroloģiskais nodrošinājums 

8.  Sliedes galviņas, kakliņa un sliedes pēdas kontrole 

9.  Sliežu salaidnes kontrole.  

10.  Detaļu un metinājuma savienojumu kontrole. 

 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., profesore L. Sergejeva. 



RTU programmas “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” 
priekšmeta “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS TRANSPORTA INTELEKTUĀLĀM SISTĒMĀM” 

EDE620 
SATURS 

Priekšmeta parametri: ierobežotās izvēles  priekšmets; 
5KP; L-2; Pr-0  Lab-3. I 

 
Lēmumu pieņemšanas teorijas  pamatjēdzieni. Lēmumu pieņemšanas uzdevumu klasifikācija. Lēmumu atbalsta 
sistēmas. Datu apstrādes sistēmas. Vadīšanas modeļu sistēmas. Zināšanu iegūšanas sistēmas. Dialoga sistēmas ar 
lietotāju. Ievads intelektuālajās sistēmās. Ievads ekspertu sistēmās. Zināšanu iegūšanas  teorētiskie aspekti. 
Zināšanu bāžu vizuālā projektēšana. Zināšanu un datu prezentācija internetā. 
 
Information Technology for Intelligent Transport Management Systems Introduction to decision making 
theory. Classification of decision making problems. Decision support systems. Data  processing systems.  
Systems of management models. Knowledge acquiring systems. User dialogue systems. Fundamentals of 
intelligent systems. Fundamentals of expert system. Theoretical aspects of knowledge acquisition. Visual 
designing of knowledge database. Knowledge and data presentation in Internet. 
 

Nedēļa Tēma 
1.  Lēmumu pieņemšanas teorijas pamatjēdzieni. 
2.  Lēmumu pieņemšanas daudzkritēriju  uzdevuma kopējā nostādne.  
3.  Lēmumu pieņemšanas uzdevumu klasifikācija.  
4.  Lēmumu pieņemšana noteiktības un riska apstākļos. 
5.  Lēmumu  atbalsta sistēmas. 
6.  Datu apstrādes sistēmas. 
7.  Vadīšanas modeļu sistēmas. 
8.  Zināšanu iegūšanas sistēmas. 
9.  Dialoga sistēmas ar lietotāju. 
10.  Grupu lēmumu atbalsta sadalītās sistēmas transportā 
11.  Ievads intelektuālās sistēmās. 
12.  Ievads ekspertu sistēmās. 
13.  Zināšanas iegūšanas teorētiskie aspekti. 
14.  Zināšanas bāžu vizuālā projektēšana. 
15.  Zināšanu un datu prezentācija internetā. 
16.  Intelektuālās internet-tehnoloģijas transportā 

 
 Literatūras nodrošinājums: 

 
Waltner S., Levine J. E-Commerce Programming with ASP. SAMS, Indianapolis, 2000 
Palmer S. VB Script 2 & ActiveX Programming. New York, Coriolis Group, Inc. 1997. 
Naughton P., Schildt H. Java 2. New York. McGraw-Hill,1999 
 
Atbildīgais priekšmeta pasniedzējs    Dr.sc.ing., prof. A. Ļevčenkovs. 
 



Mācību spēks: Dr. Sc. Lekt. A. Ziravecka 
Mācību priekšmeta nosaukums: angļu valoda  
Studiju programma:  
Studiju profils:  
Studiju veids: akadēmiskā 
Studiju līmenis: doktorandi 
Studiju virziens:  
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP 

Mācību priekšmeta mērķis: angļu valodas apguve par profesionālu, zinātnisku un pētniecisku 
tematiku, pilnveidojot lasīšanas, audiēšanas, mutveida un rakstveida runu prasmes to 
mijiedarbībā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: profesionālās literatūras lasīšana, informācijas atlase un 
apkopošana zinātniskā darba veikšanai specialitātē, speciālās literatūras tulkošanas prasmju 
pilnveide. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Special Technical Literature from Scientific Journals as well as the Internet.  
2. D. Pauna. Bridging the Gap. Introduction into Academic Studies. Zvaigzne ABC, 2001. 
3. English for International Conferences. Oxford Press, 1992. 
4. Raymond Murphy. English Grammar in Use; a self-study reference and practice book for 

intermediate students, with answers, Cambridge, 1998. 
5. Stuart Redman. English Vocabulary in Use. Intermediate and Upper Intermediate level. 

Cambridge, 1997. 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības un prezentācijas. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens ar atzīmi, vērtējot vispārējās angļu valodas 
zināšanas starptautiskā testa līmenī, speciālās literatūras tulkošanas un profesionālo teksta 
interpretācijas prasmes. 

Prasības priekšmeta apguvei: atskaite par paveikto darbu (oriģinālliteratūras tulkošana un 
terminoloģijas apguve, referāti un to prezentēšana) 

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: tiek izmantotas pseido-profesionālas un profesionālas 
situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. Runas prasmju galvenie uzdevumi 
ietver: 1) uzstāšanos zinātniskajā konferencē; 2) diskusiju par profesionālām vai zinātniskām 
tēmām; 3) referātu un zinātnisku publikāciju rakstīšanu angļu valodā. 

Prasības doktorandiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: pilnveidot iemaņas referātu 
prezentēšanā, oriģinālliteratūras tekstu tulkošanā, vajadzīgās informācijas atlasē, referātu 
rakstīšanā. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: temati saistās ar profesionālu un zinātnisku 
ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras iztirzājums; kontakti 
ar zinātniekiem, valstīm, konferences, zinātnisko publikāciju raksturojums. 
 



 
 
Mācību spēks: prakt. Doc. I. Siliņa 
Mācību priekšmeta nosaukums: vācu valoda  
Studiju programma:  
Studiju profils:  
Studiju veids: akadēmiskā 
Studiju līmenis: doktorandi 
Studiju virziens:  
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP 

Mācību priekšmeta mērķis: vācu valodas apguve par profesionālu, zinātnisku un pētniecisku 
tematiku, pilnveidojot lasīšanas, audiēšanas, mutveida un rakstveida runu prasmes to 
mijiedarbībā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: profesionālās literatūras lasīšana, informācijas atlase un 
apkopošana zinātniskā darba veikšanai specialitātē, speciālās literatūras tulkošanas prasmju 
pilnveide. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Periodikas materiāli ("Bekleidung" u.c.), kā arī doktoranda izvēlētā literatūra 

individuālam darbam atbilstoši zinātniski pētnieciskajai tēmai. 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības un prezentācijas. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens ar atzīmi, vērtējot vispārējās vācu valodas 
zināšanas starptautiskā testa līmenī, speciālās literatūras tulkošanas un profesionālo teksta 
interpretācijas prasmes. 

Prasības priekšmeta apguvei: atskaite par paveikto darbu (oriģinālliteratūras tulkošana un 
terminoloģijas apguve, referāti un to prezentēšana) 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: tiek izmantotas pseido-profesionālas un profesionālas 
situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. Runas prasmju galvenie uzdevumi 
ietver: 1) uzstāšanos zinātniskajā konferencē; 2) diskusiju par profesionālām vai zinātniskām 
tēmām; 3) referātu un zinātnisku publikāciju rakstīšanu vācu valodā. 
 

Prasības doktorandiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: pilnveidot iemaņas referātu 
prezentēšanā, oriģinālliteratūras tekstu tulkošanā, vajadzīgās informācijas atlasē, referātu 
rakstīšanā. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: temati saistās ar profesionālu un zinātnisku 
ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras iztirzājums; kontakti 
ar zinātniekiem, valstīm, konferences, zinātnisko publikāciju raksturojums. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla dzīves un darba 
gājums 



Dzīves un darba gājums (CV) 
 
1. Uzvārds, vārds:   Klūga Ansis 
2. Dzimšanas gads:   1946. gada 16. februāris. 
3. Izglītība:    augstākā, 1969. gadā pabeidzu Rīgas Civilās 
     aviācijas inženieru institūta radioelektronikas 
     fakultāti, piešķirta kvalifikācija – radioinženieris. 
 
4. Akadēmiskie nosaukumi  tehnisko zinātņu kandidāts (1974), tehnisko 

un zinātniskie grādi: zinātņu doktors (1992), docents (1983, 1995), asociētais 
profesors (2001). 

5. Valodas:    latviešu, krievu, angļu 
 
6. Darba vietu nosaukumi,  Rīgas Aviācijas universitāte, lidmašīnu vadīšanas 
ieņemamie amati (gadi): radiotehnisko 
līdzekļu katedras asistents no 1973. līdz 1976.gadam, vecākais pasniedzējs no 1976. gada līdz 
1980.gadam, docents no 1980. gada līdz 1999.gadam, Radioelektronikas un datorsistēmu 
fakultātes dekāns (1999. gadā). 

Rīgas Tehniskās universitātes docents no 1999.gada līdz 
2001. gadam, asociētais profesors no 2001. gada, 
Transpormašīnu tehnoloģiju institūta direktora vietnieks no 
2000. gada līdz 2002. gadam, Transporta elektronikas un 
telemātikas katedras vadītājs no 2003.gada. 

7.  Zinātnes nozares:   Transporta radioelektronika, radioelektronisko sistēmu         
datoru un matemātiskā modelēšana, aeronavigācija,   
radionavigācija. 

8.  Publikācijas:   53 zinātniskas publikācijas, no tām 3 izgudrojumi;    
26 metodiskie darbi, no tiem 10 mācību grāmatas,  

9.  Pamatkursi:    Radionavigācijas teorētiskie pamati; Radionavigācijas 
sistēmas; Aeronavigācija; Lidmašīnas un gaisa kustības 
automatizētās vadības sistēmas; Aeronavigācijas 
kompleksu un sistēmu teorijas pamati; Mikroprocesori un 
mikroprocesoru sistēmas; Radiosistēmas; Datoru uzbūves 
pamati; Datoru funkcionēšanas pamati, Transporta 
elektroniskās sistēmas, Transporta elektronisko sistēmu 
datormodelēšana, Transporta mikroprocesoru sistēmas u.c. 

 
10. Uzziņas darbā:   Rīgas Tehniskā universitāte,  

Lomonosova iela 1, korpuss “V” , 213. auditorija, 
Rīga, LV-1019, Latvija. 

Tālrunis:    7-089-949 
E-pasts:                                              Ansis.Kluga@rtu.lv 
 
Datums  2004.gada 8.maijā    Paraksts _______________ 



 
 Anša Klūgas publikācijas no 2001.gada līdz 2004. gadam 

 
1. Sarežģītu sistēmu 

modelēšana un imitēšana 

referāta 

tēzes 

Otrais Pasaules 

latviešu 

zinātnieku 

kongress, Rīga 

2001.g.14 un 15 

augustā, Tēžu 

krājums 

1 lpp.  

2. Tuvās navigācijas 

radiotehnisko sistēmu 

informatīvo signālu 

modelēšana aviācijas 

trenažeros un stendos 

referāts  RTU 

42.zinātniskā 

konference, 

2001.g. 11.-13. 

oktobris  

10 lpp.  

3. Tuvās navigācijas 

radiotehnisko sistēmu 

informatīvo signālu 

modelēšana aviācijas 

trenažieros un stendos 

referāta 

tēzes  

RTU Zinātniskie 

raksti, 

Mašīnzinātne un 

transports, 

sērija 6 

sējums3, 

2001.g. 

3 lpp.  

4.  Metodiskie norādījumi 

mājas darba izpildei 

mācību priekšmetā 

“Transporta 

mikroprocesoru sistēmas” 

maš. RTU, TTI Rīga, 

2001. gads 

8 lpp.  

5. Metodiskie norādījumi 

studiju darbam mācību 

priekšmetā “Ciparu 

elektronika un datoru 

arhitektūra” 

maš. RTU, TTI Rīga, 

2002. gads 

13 lpp  

6. Metodiskie norādījumi 

laboratorijas darbu 

izpildei mācību 

priekšmetā “Ciparu 

elektronika un datoru 

arhitektūra”” 

maš. RTU, TTI Rīga, 

2003. gads 

20 lpp.  

7. Transporta līdzekļu 

lokalizācijas metodes un 

to precizitāte 

intelektuālajās 

transporta sistēmās 

referāts RTU 43. 

starptautiskā 

zinātniskā 

konference,Rīga 

2002. gada 10. 

– 14. oktobris 

11 lpp.  

8.  Transporta līdzekļu 

lokalizācijas metodes un 

to precizitāte 

intelektuālajās 

transporta sistēmās 

referāta 

tēzes 

RTU Zinātniskie 

raksti, 

Intelektuālās 

transporta 

sistēmas, 

sērija 6  

(sagatavots 

izdošanai) 

6 lpp.  

9. Mobilo objektu vietas 

noteikšanas modelēšana 

ar satelītu sistēmu 

Referāts RTU 44. 

starptautiskā 

zinātniskā 

konference, 

Rīga 2003. gada 

9. – 11. 

Oktobris 

 

6 lpp. J.Gribulis 

79 Mobilo objektu vietas Iesp. RTU Zinātniskie 3 lpp. J.Gribulis 



noteikšanas modelēšana 

ar satelītu sistēmu 

raksti 7.sērija 

Telekomunikā-

cijas un 

elektronika 

3.sējums 

 

 

 

 

       A. Klūga                    ____________ 

                paraksts    

 



Ansis Klūga 
maģistranti laika posmā no 2001. gada līdz 2004. gadam 

 
2004. gads 

1. Informācijas kompleksā apstrāde satelītu sistēmās. Vitālijs Savarins. 
2. Aktīvo studijas tuvā lauka monitoru projekta izstrāde. Staņislavs Junašs. 

2003. gads 
3. Globālās pozicionēšanas sistēmu pielietošana automobīļu apsardzībai. Aleksandrs 

Girvics. 
4. Transportlīdzekļu vietas lokalizācijas algoritmu izpēte. Jānis Gribulis. 

2002. gads 
5. Optisko tīklu projektēšanas pētīšana un optimizācija. Dmitrijs Grigorjevs. 

2001. gads 
6. Navigācijas satelītu sistēmu informācijas apstrādes algoritmu izpēte. Kaspars Gricius. 
 

 
 

 



Dzīves un darba gājums 

 

 ANATOLIJS  Darba vieta:    Dzīves vieta: 
 ĻEVČENKOVS, RTU Dzelzceļa transporta  Rīga, LV 1010 
    institūts,    Ausekļa ielā  4, 
 profesors(asoc.) profesors(asoc.)   dz. 16, 
 inženierzinātņu Rīgā, Indriķa ielā 8   tālr. 7324362 
 doktors,  tālr. +371-7089665   mob.6730723 
 (Dr. sc. ing.)  E-mail:levas@latnet.lv 

  
Dzimšanas datums:  1946. gads 04. janvāris 
Izglītība: 1974-1977. RTU aspirants . Specialitāte: “Informācijas teorija un tehniskā 

kibernētika”. Disertācijas temats: “Atkārtotu lēmumu pieņemšanas modeļu   
  1964-1969. Rīgas Politehniskaja institūta (RTU) students. Inženiera-elektriķa 

diploms “Automātika un telemehānika” specialitāte. 
    1953.-1964. Rīgas 10. Vidusskolas skolnieks. 
 
Valodu  prasme:   Pārvaldu  latviešu,krievu,  angļu,  (brīvi). 
 
Datoru pielietošanas  
prasme:    Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī : 

Web design, E-commerce, C, C++, Visual C++, JAVA, Database programming (SQL, 
ODBC), HTML, JavaScript, Access + Visual Basic programming, Pascal, Delphi, Perl, 
PHP, MySQL, Windows, Unix/Linux, Apache,  MS Office 

Profesionālā darbība:  
2001.- šimbrīžam RTU TMF DzTI profesors(asoc.). 
1997.- 2001.- RTU TMF DzTI docents. 
1992.-1997.- RTU ASTF katedras vadītājs. 
1984.-1997.-RPI-RTU ASTF docents 
1981.-1982.- (1 gads) Mančestras Universitāte, Lielbritānija 
1979.-1984.-RPI-RTU ASTF vecākais pasniedzējs 
1977.-1979.-RPI-RTU ASTF asistents 
1974.-1977.-RPI ASTF aspirants 
1967.-1974.-RPI ASTF laborants, inženieris,  zinātniskās tēmas vadītājs. 

Zinātniskā kvalifikācija Kopš 1969 gada ir 86 pētnieciska rakstura publikācijas, t.sk. 27 ārzemju 
(rietumu) publikācijas un 1 monogrāfija/ 20011014/.t.sk.: 

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (2001.-2004.): 
• LZP granta numurs 04.1182  Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē 

Zinatniskās publikācijas izdevumos (2000.-2004.): 
• Levchenkovs, A. (2004), “The Algorithm Of Negotiation For Software Agents And Group Decision Making In 

Logistics Tasks.”, Proc. “17-th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, Whistler Canada 
• Levchenkovs, A., Kunicina, N., (2003), “Scheduling and Program Agents Algorithms For E-logistics”, Proceedings 

“1-th International Industrial Simulation Conference”, Valencia, Spain. 
• Levchenkovs, A., (2002), “Coordination Between Programs Agents for E-commerce Systems”, Proceedings “18-th 

International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future”, Porto, Portugal. 
• Levchenkovs, A., (2001), “Intelligent Logistics Transport Systems”, “World Markets Series “BUSINESS 

BRIEFING”, European Purchasing & Supply Chain Strategies, World Markets Research Centre Ltd,  London. 
• Levchenkovs,A., Kunicina, N.,  (2001), “Multicriterial Group Decision Making in Transportation Logistics 

Systems”, “Modelling and Simulation 2001”, ‘15th European Simulation Multiconference’,  CTU Prague. 
• Levchenkovs, A., (2001), “Modelling for Logistics Group Decision Support  Systems”, Proceedings “8th European 

Concurent Engineering Conference ECEC’2001. Concurent Engineering: The Path to Electronic Business.Valencia, 
Spain. 

• Ļevčenkovs, A., (2000),-“Group Decision Support Systems For Railway’s Intermodality  Traffic Management “ 15-
th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, 2000.g. 10.-14. jul Ankara, Turkey 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
• “17-th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, Whistler, Canada 2004.g. 
• “1-th International Industrial Simulation Conference”, Valencia, Spain.2003 
•  “18-th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future”, Porto, 

Portugal.2002 
•  “International Conference on Industrial Engineering and Production Management”, Quebec City, 

Canada. 2001 
• ‘15th European Simulation Multiconference’, “Modelling and Simulation ”, CTU Prague.2001 



• “15-th  International Conference Multiple Criteria Decision Making”, Ankara, Turkey, 2000.g. 
Pedagoģiskā kvalifikācija: 

1 doktoranta darba vadītājs; ir publikācijas un referāti starptautiskās konferencēs, t.sk.: 
• Intelligent Agents for Information Transport Systems 
• 2 maģistrantu darbu vadītājs; ir publikācijas studentu konferencēs t.sk.: 
• Intelektuālie aģenti elektroniskam parakstam transporta e-Komercijās sistēmās  

Lasu lekcijas un vadu seminārus 2001./2002. ,2002./2003 un 2003./2004.m.g. 
• Ievads loģistikā /RTU DITF 3. kursa bakalauriem; Latvijas Jūras Acadēmijas maģistriem 
• Elektroniskā Komerce /RTU DITF 1. kursa inženieriem un maģistriem; RSEBAA bakalariem; 
• Transporta plūsmu teorija /TMF doktorantiem;  
• Informācijas tehnoloģijas transporta intelektuālajām sistēmām /TMF doktorantiem; 
• Transporta elektroniska biznesa tehnoloģijas /TMF doktorantiem; 
• Sarakstu teorija /TMF doktorantiem; 
• Internet resursi lēmumu pieņemšanai  /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Intranet transporta sistēmas /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Biznesa grāmatvedības datorsistēmas /TMF  bakalauriem; 
• Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Datu bāzes transporta tīkliem /TMF  inženieriem un maģistriem. 

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004.m.g; 
• Transporta plūsmu teorija /TMF doktorantiem;  
• Informācijas tehnoloģijas transporta intelektuālajām sistēmām /TMF doktorantiem; 
• Transporta elektroniska biznesa tehnoloģijas /TMF doktorantiem; 
• Sarakstu teorija /TMF doktorantiem; 
• Internet resursi lēmumu pieņemšanai  /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Intranet transporta sistēmas /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Biznesa grāmatvedības datorsistēmas /TMF  bakalauriem;  
• Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos /TMF  inženieriem un maģistriem; 
• Datu bāzes transporta tīkliem /TMF  inženieriem un maģistriem; 

Studiju programmu izstrāde un vadība; 
• Dzelzceļa elektroiekārtu vadības sistēmas doktora studijai  /RTU TMF (2001./2002.m.g) 
• Lēmumu atbalsta sistēmu maģistru studijai /RTU ASTF (1992.-1997.) 
• Lēmumu atbalsta sistēmu inženieru  studijai /RTU ASTF (1992.-1997). 

Piedalīšanas ar referātiem akadēmiskajās konferencēs; 
• piedalījos ar referātu RTU pasniedzēju metodiskajās konferencēs 2001,2002,2003 . gada .  

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai izdotie darbi; 
• Videoapspriedes transporta intelektuālās sistēmās. Rīga Tehniskā Universitāte, Rīga, 2001. 
• Visual Basic uzdevumi programmēšanai. . RTU, Rīga, 2001, http://www.railin.lv/ metdarb1.html 

Akadēmiskā un sabiedriskā darbība: 
Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalības to darbībā ; 

• Starptautiska seminara (parallel session)  organizēšana un vadīšana,   
Implementing Systems for Suporting Management Decisions: Consepts, Methods, and Experiences. London School 
of Economics and Political School of Economics and Political Science,London ,UK, July 22-24, 1996. 

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība; 
• Lēmumu atbalsta  katedras vadītājs (1992.-1997.g.) 

Starptautisko zinātnisko līdzdalība to darbībā; 
• International Society on Multiple Criteria Decision Making (no 1996.g. līdz šimbrīžam ) 

University of Georgia, Athens, Georgia USA, 30602-6253 http://www.terry.uga.edu/direct/mcdmdir.html 
Metodiskās  publikācijas: Kopš 1969. gada ir izstrādāti 32 metodiskie darbi. 
Zinātniskais  grāds:  Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1978.g., specialitāte: 
   Informācijas  teorija un tehniskā kibernētika.) 
   Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), Rīga, 1993.g. 
Zinātniskais nosaukums:  Automātikas un telemehānikas katedras docents (VAK,1982.g.), 

katedras vadītājs (1992.-1997.).RTU DzTI docents (1998.-2001.) RTU prof.(asoc.)-2001 
Zinātniskā Mančestras Universitātes ekonomikas un socioloģijas fakultātes 
specializācija: lēmumu teorijas katedras zinātniskais līdzstrādnieks. (1981-1982) 
 Pētnieciskā darba temats: “Lēmumu atbalsta sistēmas un grupveida lēmumu 

atbalsts sarežģītās vadības sistēmas transportā”, telematika un loģistika, 
transporta intelektuālās sistēmas. 

25.05.2004.        /A.Ļevčenkovs/ 



 
Dzīves un darba gājums 

 
Mareks  

Mezītis 
 
 

Darba vieta: 
Rīgas Tehniska universitāte, Dzelzceļa 
Transporta institūts, Rīga, Latvija,  
LV-1004, Indriķa 8., tel. +371 7089682 
e-mail marek@dzti.edu.lv 

Dzīves vieta: 
Rīgā, LV 1084, 
Dzelzavas 33-3, 
tel. +371 7599504 
Mob. tel +371 9169240 

Personas kods: 080475-12182 
Dzimšanas datums 1975. gada 08. aprīlī 
Dzimšanas vieta: Daugavpils, Latvija 
Augstākā izglītība: 2003. –.inženierzinātņu doktora grāds 

1999. – maģistra grāds 
1998. – inženiera grāds 
1996. – bakalaura grāds 

Profesionāla izglītība  1990-1993 Rīgas Dzelzceļnieku skola, specialitāte “Lokomotīvju 
mašīnista palīgs” 

Papildus izglītība 1996.09.01 – 
1996.09.27 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana  
pēc ISO 9000 standarta. 

 1996.06.01 – 
1996.06.25 

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana 

 1995.02.14 – 
1995.02.28 

Apsardzes darbinieka kursi. Nokārtots eksāmens par 
apsardzes darbību ar šaujamieročiem un speciālajiem 
līdzekļiem 

 1992.09.01 – 
1993.05.25 

Radiotelemeistara kursi 

Valodu prasme:  Latviešu, Krievu , Angļu, Vācu 

Papildus ziņas: Labas iemaņas  darbā ar datoru ( Win95-98, WinNT, Win2000, WinXP 
Word, Excel, Access,  VisualBasic, CorelDraw, AutoCAD, Visio, 
PhotoShop, Maple, Pascal, Mathcad, MathConnex, Mathlab; programmu 
instalācija, programmēšana, grāmatvedību programmas, datu bāzes 
projektēšana),  
Autovadītāja tiesības, kategorija A,B,C 

Darba pieredze: 2001. 09.01 Rīgas Tehniska universitāte, Dzelzceļa Transporta 
institūts - lektors  2000 - 2002 SIA “TSF” – inženieris 

 1996.26.11 – 
1999.31.01 

A/S  “Latvian Security service”  
Maiņas priekšnieks Zinātniskas publikācijas:   

1. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modelis drošības līmeņa novērtēšanai”, RTU zinātniskie raksti, 
Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums, Rīga, 
2003.g., redakcijā 

2. “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu atjaunošanās algoritmu analīze”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 
Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums, Rīga, 2003.g., 
redakcijā 

3. “Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих решений”, 
http://www.dzti.edu.lv/index.php?l=17&sub_id=1, 

4. “Jauna pieeja dzelzceļa mikroprocesoru centralizācijas sistēmu drošības koncepcijai.”, RTU zinātniskie 
raksti, Scientific Proceedings of Riga Tevhnical University " Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 
12., Rīga, 2002.g. 

5. “Построение самопроверяемых устройств учитывающих особенности конкретных кодов”, I 
Miedzynarodowa konferencja "Telemetyka systemow transportowych", Instytut Transportu Politechnika 
Slaska, Ustron, 2001.,  

6. “Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 
Proceedings of Riga Tevhnical University "Enerģētika un elektrotehnika" sērija 4., sējums 4  Rīga, 2001., 
125-133. lpp. 

 



 
7. “Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze”, RTU zinātniskie raksti, Scientific Proceedings 

of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 4, Rīga, 2001., 31-37. lpp. 
8. “Darba vietas automatizācija pielietojot WEB dinamiskās tehnoloģijas”, RTU zinātniskie raksti, Scientific 

Proceedings of Riga Tevhnical University "Mašīnzinātne un transports" sērija 6., sējums 4, Rīga, 2001., 38-
43. lpp. 

9. “Computer System of Certification for personnel which provide trains traffic Safety”, RTU, Second 
International Conference "Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in 
Operations", Rīga, 2000., 198-200. lpp. 

10. “Tīkli ar minimālam izmaksām” 40 SZTK, RTU, Rīga, 1999., 57. lpp.  
11. “Vadības un kontroles sistēmu bojājumu datu bāzes izstrādāšana “MS ACCESS” vidē”, 40 SZTK, RTU, 

Rīga, 1999., 58-59. lpp.  
12. “Ciklisko kodu koriģēšanas iespējas dzelzceļa automātikas un telemehānikas sakaru sistēmās” 38 SZTK, 

RTU, Rīga, 1997., 60. lpp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004. gada 5. aprīli       / M. Mezītis / 



Curruiculum vitae:  
Ernests Pētersons 

 
Dzimšanas gads, datums: 1938, 01. 08. 
Mājas adrese: Rīga, Ikšķiles 7, 71. 
Darba vieta un adrese: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīga, Lomonosova 1. 
Telefons: 7089984. 
Zinātniskai grāds: Habilitētais inž. zin. doktors. 
Izglītība un iegūtā kvalifikācija:  
     1960. g. Elektrotehniskais sakaru institūts Maskavā, radiosakari; 
     1967. g. Rīga CAII, zin. kandidāts; 
     1987. g. Rīga LZA ESTI, zin. doktors; 
     1992. g. Rīga LZA RAU, habilitēts inž. zin. doktors. 
Lasa sekojošus mācību kursus:  

     Datoru sistēmu teorija; 
     Datu pārraides sistēmas un tīkli; 
     Tīklu projektēšana. 
Darba pieredze: Zinātniskais  stāžs - 39 gadi,  pašlaik strādāju Rīgas  Tehniskā universitātē  
Transporta elektronikas un telemātikas katedrā, 15 doktorandu  zin. vadītājs.  
Zinātniskā darba virziens: Bojājumpiecietīgo datoru sistēmu  funkcionēšanas efektivitātes  
pētījumi, datoru un tīklu sistēmu optimālās struktūras noteikšana. 
Citas ar zinātni saistītās aktivitātes: E un DTI un RTU zinātniskās  padomes loceklis, LANO  
 loceklis, Profesoru asociācijas loceklis,  LZP granta zin. vadītājs, IEEE loceklis, Computer 
Society loceklis, Baltic Transport Academy loceklis, International Informatization Academy 
loceklis.  
Publikācijas:  Pavisam zinātnisko publikāciju skaits 119, to starpā:   
1. Э.Петерсон, П.Уланов. Модель для расчета вероятности отказа в обслуживании 

входных запросов ненадежной многопроцессорной системой. (kr.val.) - AVT,1999, 
N6.c.75-81. 

 

2. A.Gobzemis, V.Nikolsky, E.Peterson. The method of stepwise control of the request  waiting 
time in computer systems with queues.- Queues: Flows, Systems, Networks. Proceeding of 
the International Conference, Minsk, 1999, pp. 120 - 121. 

3. E.Peterson. Error estimation of computer system modeling - second International Conference 
on  Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations 
Proceeding. Riga, 2000., pp.200-222. 

4. O.Denis’eva, A.Gobzemis, E.Peterson. Problems of reconfiguretion of computer, networks 
and ways of solution. - In Proccedings of of ACS '2000, Szczecin, Poland,2000. 
 

5.     Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Моделирование самоподобного трафика в 
высокоскоростных компьютерных сетях. THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM   « 
Information Technologies and Simulation - 2001 », Alushta, Ukraine 
 
 
 
 
 
 
 



6.      P.Ulanovs, E.Petersons MODELING OF SELF-SIMILAR TRAFFIC IN HIGH-
PERFORMANCE COMPUTER NETWORKS. 42. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ 
KONFERENCE, Rīga, 2001.  
 
7.      Э.Петерсон. Тестирование и оптимизация параметров корпоративной сети. (kr.val.) – 
AVT, No.5.c.45-53. 2002. 
 
8.      Петерсон Э.Я., Уланов П.М. Методы моделирования самоподобного трафика в 
компьютерных сетях. - AVT.No.6. c. 72-81.2002. 
 
9.   Elmars Petersons, Ernests Petersons. The mathematical model for evaluation of the road 
quality, using WIM data. TPANSPORT MEANS-2002 Proceedings of the international 
conference. 2002. Kaunas. p. 200-203.  
 
                                                        
 
 
Datums:                                                                           Paraksts: 
 
 
 
 
 



Dzīves un darba gājums 
 

Valentīns   Darba vieta:     Dzīves vieta: 
Popovs,   RTU Dzelzceļa transporta  Rīga, LV 1069 
Profesors,   institūts,    Dammes ielā 17 
Habilitētais   profesors    dz. 7 
fizikas    Rīgā, Indriķa ielā 8   tālr. 7442156 
doktors   tālr. +371-7089652 
    E-mail: popovs@latnet.lv 
Dzimšanas datums:               1937. gads  20. Jūlijs 
Dzimšanas vieta:                   Ukraina 
Izglītība:             1955.-1960.g.g. Harkovas augstākās aviācijas inženieru kara skolas 

             .            klausītājs (vadītājs: prof. R.Valitovs,  radio fakultāte). 
1962.-1966.g.g. Latvijas valsts konservatorijas students 
                          (prof. A.Viļumaņa  vokālā klase). 
1967.-1970. g.g. Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta (RCAII)  
                          un Latvijas zinātņu akadēmijas fizikas  
                          institūta aspirants (vadītāji: akad. I.Kirko(LZA IF), 
                          prof. A.Kozlovs, (RCAII) radio fakultāte). 

Zinātniskais 
grāds:                                      Tehnisko zinātņu kandidāts (VAK, 1970.g., specialitāte: 

Radiotehnikas teorētiskie pamati (elektrodinamika)). 
Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (VAK, 1988.g., 
specialitāte: Šķidruma, gāzes un plazmas mehānika). 
Habilitētais fizikas doktors (Dr. habil. phys.) Latvijas  
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, Rīga, 1992.g. 
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors (diploms Nr.37, 
2001.g. 29.janvāra  lēmumu Nr. 455)  

Zinātniskais 
nosaukums:                           Automātikas elektrosakaru katedras docents (VAK,1982.g.) 

 Fizikas katedra profesors (VAK, 1990.g.). 
Zinātniskā 
specializācija:                        Pētnieciskā darba tēmas: 
 Radioviļņu izplatīšanās; 
 Elektrodinamika; 
 Heterogēnās vides MHD bezsvara stāvoklī. 
 Mobilas sakaru sistēmas, 
 Šķiedru optiskas sakaru sistēmas. 
Zinātniskās 
publikācijas:                          Kopš 1958. gada ir 100 pētnieciska rakstura publikācijas. 
Pedagoģiskā 
specializācija:                        Lasu lekcijas, vadu praktiskās nodarbības un laboratorijas 

darbus bakalaura, praktiskā inženiera, inženiera, maģistra 
un doktoranda studiju programmu mācību priekšmetos: 

  
 
 
 
 
 



 Dzelzceļa automātikas un telemehānikas elektroniskās 
  iekārtas; 
Transporta telekomunikāciju sistēmu kanālveidojoša aparatūra, 
Dzelzceļa automātikas un telemehānikas ķēžu aprēķini; 
Transporta sakaru  līnijas. 
Dzelzceļa sakaru sistēmas; 
Transporta  telekomunikāciju un datoru tīkli; 
Dzelzceļa mobilas sakaru sistēmas; 
Tehniskā elektrodinamika; 
Dzelzceļa telekomunikācijas sistēmas; 

      Dzelzceļa transporta telekomunikācijas tīkli, 
     Ultra augstas frekvences signālu pārraide neviendabīgas 
      telekomunikāciju līnijas uc. 

Valodu izmantošana: latviešu, angļu, krievu 
 

Pēdējo 5.gadu laika : 
1.doktorante – Y.Chaiko. Tēma: Mobilo sakaru sistēmu radioviļņu izplatīšanās matemātiskie 
modeļi ( Doktora disertācija iesniegta  7.04.2004.) 
5 maģistri: 
- K.Barers –Apsardzes sistēmas modernizācijas problēmu pētījumi uz Latvijas Dzelzceļa. 
- N.Sokolova. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanas pētījumi regulārās optiskās šķiedrās. 
- V.Homicky. Dzelzceļā transporta modernu ciparu radio releju līnijas. 

- N.Mogorits.  Dzelzceļa globālā mobilo sakaru sistēma GSM-R.  
- M.Vēvers: GSM–R standarta izmantošanas iespēju izpēte “Latvijas Dzelzceļā”. (2003.g)  

Inženieri un bakalauri sagatavošana. 
Metodiskās 
publikācijas:                  Kopš 1958. gada ir izstrādāti 90 metodiskie darbi. 
Valodu 
prasme:                          Pārvaldu  krievu, ukraiņu, latviešu, angļu, itāļu (runāju, lasu, 
                                        tulkoju). 
Datoru 
pielietošanas                  Protu strādāt ar datoru lietotāja līmeni WINDOWS, 
prasme:                          WORD-97,EXCELL,INTERNET vidē. 
Profesionālā 
darbība:             1961.-1967.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta pasniedzējs. 

        g.g. 
1967.-1970.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta aspirants. 
        g.g. 
1970/-1980.  Rīgas civilās aviācijas inženieru institūta vecākais  
        g.g.       pasniedzējs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1980.-1983.  Ļvovas politehniskā institūta docents. 
        g.g. 
1983.-1989.  Rīgas radioizotopu aparātbūves zinātniskā pētniecības 
        g.g.       institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas  
                     priekšnieks. 
1989.-1991.  Kaļiningradas zivju rūpniecības un saimniecības tehniska 
        g.g.        institūta Rīgas filiāles direktors, katedras vadītājs, 
                     profesors. 
1992.- 1998  RTU Dzelzceļa transporta institūta profesors, ievēlēts 
      g.g.          konkursā ar RTU senātos 28.06.1994.g. lēmumu. 

15.12. 1998.g. "Transporta sakaru un informācijas   sistēmas" 
profesora grupu vadītājs, profesors   
 

Zinātniskā aktivitāte: Latvijas Tehnoloģijas Parks - contract with Research Center of  
SAMSUNG Electronics Co. 
LPZ Grants No 04 1259.  Radioviļņu izplatīšana pētījumi mežos (šūnu mobilo sakaru 
sistēmām). (2004-2006). 

 
Publikācijas (1996.-2004.g.g.): 
1996.g. 

V.Popov. Hydrodynamics of a Vapor-Liquid Metal in Crosse Electric and magnetic 
 Fields in Weightlessness. In: MHD-flow and turbulence the 8th Beer-Sheva 
  International seminar, 1996, Jerusalem, Israel. 

V.Popov. The effect of an across electric and magnetic fields on dynamics of single 
dispersion particles at two-phase conducting media transition into weightlessness. In: 
International Workshop Drop Tower days 1996, ZARM University of Bremen, Germany. 

1997.g. 
V.Popov. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of liquids. In: Spacebound 1997, Canadian Space Agency, Monreal, Canada. 

1998.g. 
V.Popov. Oscillation of conducting drops in a magnetic fields in microgravity conditions. In: 
International Workshop Drop Tower Days 1998 in Hokkaido, Hokkaido University, Japan. 

1999.g. 
V.Popov. Control of conducting two-phase vapour-liquid medium hydrodynamics with help 
crossed electric and magnetic fields in microgravity conditions. In: SPIE's International 
Simposium on Optical Science Engineering and Instrumentation, 18-23 July, 1999, Denver, 
Colorado, USA. 
 
 V.Popov. The mobile phones electromagnetic fields influence on human organism. In: 
International Seminar: medical engineering and physics: Science, Practice, Business. In: Riga: 
Sconto, 6-7 October, 1999, Riga, Latvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grāmata: V.Popovs. Mobilo telefomu elektromagnētiskais izstarojums un cilvēka 

organisms. Rīga: Rīga Tehniskā Universitāte, 1999, 27 lpp.. 

V.Popov. Electromagnetic Radiation of Mobile Phones and Human Organism.  Riga: Riga 

Technical University, 1999, 75 p. 

Попов В. Электромагнитное излучение мобильных телефонов и человеческий 

организм. Рига: Рижский Технический Университет, 1999, 51.с. 
V.Popov. High frequency electromagnetic field influence on human organism. In: 
International Seminar: Medical Engineering and Physics: Science, practice, business. Riga: 
Sconto, 6-9 October, 1999. 

2000.g. 
V.Popov. Hydrodynamics of Conducting Heterogeneous Media in Electromagnetic Field in 
Microgravity Conditions. In: International Workshop Drop Tower days 2000, ZARM 
University of Bremen, 9-12 October, 2000, Bremen, Germany. 
V.Popov. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions State 
and Ways of Development. In: PAMIR 4th International Conference at dawn of 3rd Millenium, 
18-22 September, 2000, Giens, France. 
V.Popov. Transport Communication and Information Systems in Latvian Republic. In: 
International Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14 April, 2000, Riga, Latvia..  

2001.g. 
V.Popov, A.Chaiko, V.Homitsky, N.Mogorit. Effective dielectric permittivity of forests . 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2001, No 2, p.46-50. 
V.Popovs. The use of microgravity conditions for determination of the dynamic surface 
tension of conducting liquids. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Magnetohydrodynamics of Heterogeneous Media in Microgravity Conditions. 
State and Ways Development. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs. Wave Propagation in Fiber Optics Lines. In: 42nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs. State and Development Ways of Transport Communication and Information 
Systems in Latvian Republic. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 
2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. The Structure of Forest Areas That Define Electromagnetic Ways 
Propagation Conditions. In: 42nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, 
Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 
V.Popovs, A.Čaiko. Effective Complex Permittivity of Forest Media. In: 42nd. International 
Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga. 

     V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change at Electromagnetic  
      Irradiation. In: National Simposium on Medical Acupuncture and Related Techniques   
      with International Participation Sponsored by ICMART. Turkey, October 11-14,  
      2001.    
     V.Popov. Defence Possibilities of Neitronics. In:  National Simposium on Medical   
      
 
 
 
 
 
 



Acupuncture and Related Techniques with International Participation Sponsored by 
 ICMART. Turkey, October 11-14, 2001.    

2002.g. 
 V.Popov. Influence of Electromagnetic irradiation on living tissues. Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, 2002, No 2.  
V.Popov. Electromagnetic radiation of mobile phones and human organism. In: International 
Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 February, 
2002. 
V.Popov. Human Organism Tissues Temperature Change of Electromagnetic Irradiation.  In: 
International Workshop: Biomedical Effect of Electromagnetic Field on Human. Riga: RTU, 3-4 
February, 2002. 
 Попов В.И. Состояние и перспективы развития систем связи и информационных систем 
на транспорте Латвийской Республики. Сборник трудов Международной Конференции « 
Интеллектуальный мост РОССИЯ – ЗАПАД» Проблемы и перспективы. Дубна, 24-27 
декабря, 2002 г. 

2003.g. 
V.Popovs. Electormagnetic radiation of radar and evaluation safe for the population of residing 
zones. In: 43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2001, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Electormagnetic radiation level norms in cellular mobile communication systems. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003. 
 V.Popovs. Fraud in cellular mobile communication systems. In: 43nd. International Scientific 
Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of Riga Technical University, 
Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 2003. 
 V.Popovs. Infrasound, sound and ultrasonic oscillations influences of human organism. In: 
43nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2002, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2003.  
V.Popovs. GSM standarta šūnu mobilo sakaru sistēma. Projektēšanas problēmas. 
Rīga:RTU Izdevniecība, 2003, 362 lpp. 
 

2004.g. 
 V.Popovs. UHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference. October 11-13, 2003, Riga: Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 
6, Sējums 12, 2004. 
V.Popovs. VHF radio wave propagation through woodlands in cellular mobile communication 
systems. In: 44nd. International Scientific Conference.   2003, Riga: Scientific proceedings of 
Riga Technical University, Transport and Engineering, Railway Transport, Sērija 6, Sējums 12, 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Попов В.И. Система сотовой мобильной связи стандарта GSM. Проблемы 

проектирования. Москва: Eko-Трендз, 2004, - 507.с.(в печати). 

 

 Попов В., Головин Е. Линии связи. Лабораторный практикум. Рига: РТУ, 
2004, 120.с. (рукопись, CD-ROM). 
V. Popovs, Je. Golovins. Sakaru līnijas. Laboratoriju praktikums. (manuskripts un CD-ROM). 
Rīga: RTU, DzTI, 2004. 100 lpp.  
 Попов В., Чайко Е. Распространение радиоволн в лесу в приближении Тверского. Riga: 
Scientific proceedings of Riga Technical University, Telecommunications and electronics., Sērija 
7, Sējums 3, 2004. 
V.Popovs. Dzelzceļa ciparu pārraides informācijas sistēmas (PDH,SDH). Lekciju konspekts. 
Rīga : RTU , 2003, 47. lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (elektrosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2003, 50. 
lpp (manuskripts, CD ROM) 
V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas (radiosakari). Lekciju konspekts. Rīga : RTU , 2004, 100. 
lpp. (manuskripts, CD ROM) 
 V.Popovs. Dzelzceļa sakaru sistēmas. Laboratorijas praktikums.  Rīga : RTU , 2004, 120. lpp. 
(manuskripts, CD ROM) 
 Popovs V., Vēvers M. Angļu – Krievu -Latviešu vārdnīca. Saīsinājumi transporta sakaru 
un informācijas sistēmas. Rīga: RTU, 2004. 150 lpp. (manuskripts, CD-ROM). 

 
Apmācības turpinājums: Bremen University (Germany) 1996, Hokkaido University (Japan) 
1998., Bremen University (Germany)  2000. 
Profesionālas sabiedriskā aktivitāte:  Member of Optical Society of America (OSA), 

Profesora Padomes Elektronikas un Telekomunikāciju Fakultāte loceklis. 
 

 
 
 

2004. gada 7. aprīlī                                                                         /V.Popovs/ 
 



 

Dzīves un darba gājums 
 

LUDMILA  

SERGEJEVA , 
profesore (asoc.), 
inženierzinātņu doktors, 
(Dr.sc.ing.) 

Darba vieta:  
RTU  Dzelzceļa transporta institūts, 
Rīgā, LV-1004, Indriķa ielā 8,  
tālr.+371-7089650; 
e-mail sla@latnet.lv 

Dzīves vieta: 
Rīgā, LV 1019, 
Balvu ielā 9 dz. 34, 
tālr. 7138731 
mob. 9269151 

Personas kods: 240841-11257. 
Dzimšanas datums: 1941. gads 24. augusts 
Dzimšanas vieta:  Jaroslavļa, Krievija. 
LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: 
Izglītība: 1971-1974 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta aspirante  
 1958.-1963 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta studente 
 1948.-1958. Vidusskolas skolniece 
Valodu prasme:  Pārvaldu latviešu, krievu, angļu . 
Datoru pielietošanas prasme: 
 Protu strādāt ar datoru profesionālā līmenī: 

Timekļa tehnoloģijas (XML, XSL, JSP, JavaBean, XML & Java, Oracle & Java, MySQL & 
PHP), datu bāžu programmēšana (SQL, T-SQL, PL/SQL, ODBC, JDBC), datu bāzu 
tehnoloģijas(MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Cache, Access), informācijas tehnoloģiju 
atbalsts (Windows, Linux, Apache, IIS), LaTex - zinātņu darbu izdošanas sistēma, matemātiskās 
paketes - Matlab, SciLAB, MathCad, Maple, Mathematics, Statistika, inženieru uzdevumu 
simulācijas un analīzes pakēts Electronics Workbench, tehniskas grafikas paketes-Visio, 
AutoCad, Corel DRAW, Adobe PhotoShop. 

Profesionāla darbība: 
 1998.- RTU TMF DzTI asoc. profesore, Dzelzceļa transporta automātikas un 
 1993.-1998. RTU EEF DzTI docente, katedras vadītāja 
 1991.-1993. RTU Dzelzceļa transporta institūta docente  
 1964-1991. Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāles 
Zinātniskā kvalifikācija 
 Kopš 1975 gada ir 39 pētnieciska rakstura publikācijas (kopš 2000. gada ir  izstrādātas 13 

publikācijas). Zinātniskās publikācijas 2000.-2004: 
 Сергеев А.Д., Серегеева Л.А. Сопряжение перемещений частицы и струны в задачах с 

проскальзывающим контактом // Труды XXVIII Школы-Конференции “Актуальные 
проблемы механики”, 1-10 июня, 2000 г. С.-Петербург, Россия, т. II, стр. 143-147 

 L. Sergeyeva. M. Mezitis. Information System For Railway Traffic Control Operators. Second 
International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  Process Reengineering in 
operations , Riga, Latvia, 2000. 

 L. Sergeyeva, B. Jarbus. Computer System of Certification For Personnel Providing Safety Of 
Train Traffic. Second International Conferences “Simulation, Gaming, Training and Business  
Process Reengineering in operations , Riga, Latvia, 2000 

 L. Sergejeva. Transporta loģistikas centru informācijas mijiedarbības organizācija reālā laikā 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, Rīga, 
Latvija, 2001. 

 Л. Сергеева. Реализация информационного изаимодействмя предприятий с распределенной 
структурой в реальном времени. Труды международной научно-практической 
конференции “Актуальные проблемы развитмя транспортных систем”, Гомель, 2001. 

 L. Sergeyeva. Remark on power device energy dissipation usually ignored in calculated 
engineering schemesюScientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional 
scientific conference, 2001. 

 L. Sergejeva, M Mezītis. Kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze, izmantojošo viensvara kodu. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001. 
 
 
 
 
 
 



 
L. Sergejeva, M Mezītis. Diskrēto sistēmu kombinēto pašpārbaudošo ierīču sintēze. Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 42 internacional scientific conference, 2001 

 Л. Сергеева. Спунитис. Новые информационные технологии для реализации единого 
информационного пространства на транспортных коридорах Труды международной науч.-
практ. Конф. “Логистика:современные тенденции развития  С-Петербург, 2003. 

 Л. Сергеева. Современные информационные технологии для транспортных систем Труды 
международной науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития транспортных 
систем и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 

 L. Sergejeva, A. Spunitus. XML-standarta izmantošana dokumentu elektroniskai apmaiņai Rīgas 
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 6.sērija “Mašīnzinātne un transports”,12. sējums RTU, 
Rīga,  2003, 

. Л. Сергеева.М. Мезитис.Адаптивная компьютерная система поддержки управленческих 
решений Internēts. (http://www.dzti.edu.lv 2004.) 

Piedalīšanas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (2001.-2004.) 
 � Sekond International Conference “Simulation, Gaming, Training and Business Process 

Reengineering in Operations”. Riga, Latvia, September 8-9, 2000.g. 
� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Актуальные проблемы развития 

транспортных систем и строительного комплекса” Гомель, октябрь 2001 г.  
� 42. starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcija “Enerģētika un elektrotehnika”, 

Ražošanas tehnoloģija un transports" apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”, Rīga, 2001. gada 
11.-13. oktobris 

� 43. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Ražošanas tehnoloģija un transports" 
apakšsekcijas “Dzelzceļa transports”2002. 

� International Conference. “Logistics: modern tendencies  of development  S-Peterburg, 2003 
� Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Перспективы развития транспортных систем 

и строительного комплекса”, Гомель, 2003. 
Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdarbība  
 � Līgums 6314/98 no 1998.gada , 01 jūlijā starp DELOITTE&TOUCHE LATVIJA un RTU 

DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatlīdzekļu 
novērtēšanu.  

Zinātnisko līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanai (2001.-2004.) 
 � Līgums Nr. 3 /6585, 12.12.2001: dzelzceļa administrācijas finansētā projekta “Dzelzceļa 

ritoša sastāva valsts reģistra elektroniskās datu  bāzes programmas izstrāde un adaptācija” 
vadīšana 

� Līgums ar VAS LDZ infrastruktūras  pārvaldes no 2003.g.,13. novembra par  
datorprogrammas “Dzelzceļa signalizācijas speciālistu profesionālo zināšanu pārbaude un 
vērtēšana” izstrādāšanu  

� Līgums ar VAS LDZ N6125/96  Metroloģisko mērījumu kompleksu izveidei dzelzceļa 
magnētisko un ultraskaņas defektoskopu pārbaudei Kompleksajā kontroles un  mērījumu 
laboratorijā () 

�  
Eksperta darbība (2001.-2004.) 
 � līgums Nr. 6482 no 2000. gada, 18 septembrī starp DELOITTE&TOUCHE LATVIJA un 

RTU DZELZCEĻA TRANSPORTA INSTITŪTU par kontrakta apkalpošanas 
nodrošinājumu  

� Latvijas elektroenerģētiķu biedrības sertifikācijas birojā veicu eksperta funkcijas. 
Saņemtie patenti  
 � Авт. Свидетельство N 352807 от 13 сентября 1971  
Saņemtie sertifikāti, apliecības, atestāti (2000.-2004.)  
 � Elektrospeciālista sertifikāts  (2003. gada 25. decembrī) Nr 70; 

� Datortīklu administratora atestāts (2001. gada 23. maijs, mācību centrs ”Profsistēms”, Rīgā. 
� Negraujošās kontroles speciālista sertifikāts  (2002.g., EN 473, Nr.2917R sertifikāts). 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 
 Pēdējo 5 gadu laikā vadīti  

� 2 doktorantu darbi, 2003. g. viens doktora darbs “Mikroprocesoru centralizācijas drošības 
paaugstināšanas aparātu programmas metodes” ir aizstāvēts; 

� 10 maģistrantu darbi,. 2003./2004. m.g. 3 maģistrantu darbu vadītāja, ir publikācijas studentu 
zin. konferencēs.  



 
Lasu lekcijas un vadu seminārus priekšmetos: 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem.  

 Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde 2001.-2004. m.g. 
� Eksperimenta plānošana un datu analīze – doktorantiem;  
� Negraujošās kontroles metodes  dzelzceļa transportā  doktorantiem; 
� Automātikas un telemehānikas sistēmu sintēzes metodes – maģistriem; 
� Transporta informācijas sistēmas – maģistriem;  
� Dzelzceļa transporta datortīkla administrēšana – maģistriem;  
� Tehnoloģiskie mērījumi dzelzceļa transportā – maģistriem; 
� Transporta vadības datu bāzes sistēmas –bakalauriem; 
� Dzelzceļa automatizētās vadības sistēmas-inženieriem; 
� Datortehnoloģijas transportā –inženieriem. 

 Studiju programmu izstāde un vadība 
� “Dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas”- programma doktora studijai (2002./2003) 
� “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” – programma maģistra 

akadēmiskai studijai (2001./2002) 
“Elektrotehnoloģiju datorvadība”- bakalaura profesionālai studijai (2003.2004.).  

 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana  
� Ir izstrādats un publicēts 30metodiskais darbs (Kopš 2000. gada ir izstrādāti  un publicēti 16  

metodiskie darbi) 
� Sagatavoti publicēšanai Internētā 3 metodiskie darbi (2004): 

−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar Oracle datu bāzēm   
−   Teorētiskas un praktiskas zināšanas darbam  ar MS SQL Server bāzēm   
−   Web orientētas informācijas sistēmu izveide izmantojot MySQL & PHP tehnoloģiju 
−   Unificēta pieeja datnēm  izmantojot  XML tehnoloģiju 

 Kvalifikācijas celšana (2000.-2004): 
� 2001 g. 30. janvārī-23. maijā. .-” Inženieru centrs “Sertico, ”Minska-Vācija-Baltkrievija) . 
� 2003.g .Mācību  centrs Ultraskaņu kontrole Rīgā. 
� 2003.g. LEB SB kvalifikācijas celšanas kursu otrreizējās sertifikācijas kandidātiem apmeklējums . 

Organizatoriskā kompetence (saistība ar  akadēmisko un sabiedrisko darbību): 
 � no 1993. līdz 1998. RTU EEF DzTI Transporta iekārtu automatizācijas un  datorvadības sistēmu  

katedras vadītājas; no 1998. līdz 2002. RTU - TMF DzTI, Transporta iekārtu automatizācijas un  
datorvadības sistēmu profesora grupas vadītāja, no 2002. līdz- šimbrīžam – Dzelzceļa transporta 
automātikas un telemātikas katedras vadītāja; 

� “Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošības līmeņa paaugstināšana” katedras zinātniskā un tehniskā 
semināra vadītāja. 

� piedalījās RTU 42 un 43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas tehnoloģija un transports” 
apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” organizācijas komisijās darbā;  

� piedalījās RTU  43. starptautiskās konferences sekcijas “Ražošanas tehnoloģija un transports” 
apakšsekcijas “Dzelzceļa transports” redakcijas kolēģijas darbā; 

� līguma N 572 ietvaros  izpilda VAS Latvijas Dzelzceļš infrastruktūras pārvaldes konsultanta  funkcijas:  
 metinātāju sertifikācijai negraujošas kontroles jomā; 
 dzelzceļa automātikas un telemehānikas inženieru atestācijai. 
� TMF domas locekle. 
� DzTI padomes locekle.  

Zinātniskā darba virzieni:  
 � Transporta loģistikas sistēmu informācijas atbalsts. (Information Support for Transportation 

Logistics Systems)  
� Negraujoša kontroles datorsistēmas dzelzceļa transportā (Computer Non-Destruction Testing  

for Railway Transportation) 
 26.05.2004:.                                                                                                                                             /L. Sergejeva/ 

 
 



Dzīves un darba gājums 
 

 
1. Vārds, uzvārds:   Ilze Siliņa 
2. Personas kods:   280358-10113 
3. Dzimšanas vieta:   Latvija, Rīga 
4. Dzīves vieta:   Stūrīša iela 34, dz.1. Rīga, LV-1006, Tālr.7553893 
5. Darba vieta:   RTU, Valodu institūts 
6. LR zinātniskais grāds, diploms#, specialitāte:   

 Pedagoģijas maģistrs, Diploms Nr. 00361. Vācu valodas filologs, 
pasniedzējs, tulks, Diploms Nr. HB Nr.360461 

7. Praktiskā darbība:  lektore vācu valodas mācību priekšmetā (RTU valodu institūts, 
1993) 

8. Pedagoģiskā darbība:  1995-1999. – lektore vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1993-1995. – asistente vācu valodas mācību priekšmetā RTU 
Valodu institūtā 
1982-1993. – vācu valodas skolotāja 2.pag.darba dienas skolā 

9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
Maģistra darbs “Pedagoģiskās darbības stili un to izpausme 
svešvalodu nodarbībās augstskolā”. (1998) 

 
10. Valodu prasme:   latviešu – dzimtā 

vācu – ļoti labi 
krievu – labi 
angļu – lasītprasme (ar vārdnīcas palīdzību)  

11. Kvalifikācijas celšana: 1995 – Diseldorfas universitāte, seminārs 
 “Wirtschaftsdeutsch” 

                                                1995 – Kemnicas-Cvikavas Tehniskā universitāte, kurss 
                                                 “Deutsche Sprache in der Fachkommunikation und 
                                                 Fachsprachendidaktik” 
12. Profesionālais un sabiedriskais darbs: 

RTU Valodu institūta padomes locekle 
Vācu valodas profesora grupas metodiskās komisijas vadītāja 
Vācu valodas mācību darba koordinatore (Arhitektūras un 
Būvniecības profils) 



9.  



CURRICULUM  VITAE 
Uzvārds, vārds: Alberts Zeļenkovs 

Dzimšanas gads: 1939. g., 30. novembrī. 
Izglītība: augstākā: 

1964. g. – Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts,  
 radiotehniku  fakultāte, kvalifikācija – radio-inženieris.  
(1965. – 1967.) g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, aspirantūra. 
1967. g. - Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, tehn. zinātņu  kandidāts. 
(1978. – 1980.) g. -  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, doktorantūra. 
1992. g. - Ļeņingradas Aviācijas aparātu būves institūts, tehn. zinātņu  doktors. 
 

Akadēmiskie nosau-
kumi un zinātniskie 
grādi (gadi): 
 

1967.g. - tehn. zinātņu  kandidāts. 
1972.g. - docents. 
1992.g. - tehn. zinātņu  doktors. 
1993.g. - habilitētais inž. zinātņu doktors. 
1995.g. - professors. 

Darbs (darba vietu 
nosaukumi, ieņemamie 
amati, gadi): 

No 2003. g. līdz šim laikam Rīgas tehniskajā universitāte, Elektronikas  un telekomunikāciju 
fakultāte, Transporta elektronikas un telemātikas katedras profesors. 
No 1999.-2003. g. Rīgas tehniskajā universitāte, Transporta tehnoloģijas institūta profesors, 
15B03 prof. gr. vaditajs.                                                                
No 1995. – 1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras profesors. 
No 1980. – 1995. g. Rīgas Aviācijas universitāte, telekommunikacijas katedras docents. 
No 1975. – 1980. g., Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
docents. 
No 1973. – 1975. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
vecākais pasniedzējs. 
No 1967. – 1973. g. Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts, radiolokacijas katedras 
asistents. 
 

Valodas: Krievu, latviešu, angļu. 
 

Pamatkursi: Sakaru sistēmu teorija; informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta 
sistēmas; signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās; ciparu sakaru 
sistēmu teorija (speckurss); informācijas kompresijas un kodēšanas teorija; 
optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība. 
 

Zinātnes nozares 
(zinātniskā darba 
virzieni): 

Signālu ciparu apstrāde telekommunikāciju un radiolokaciju sistēmas. Ciparu 
spektralu analize.  

Publikācijas: 92 zinātniskās publikācijas (t.sk. mācību un metodiskās publikācijas – 15 un 
izgudrojumi – 20). 

Sabiedriskās 
aktivitātes: 
 

• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 
• RTU programmas “Transporta elektronika un telemātika” komisijas       

   priekšsēdētājs. 
Darba adrese: Rīgas Tehniskās Universitātes, Elektronikas  un telekomunikāciju fakultāte, 

Transporta elektronikas un telemātikas katedra, Lomonosova iela, 1-V, Rīga, LV-1019, 
Latvija. 
Tālrunis: +(372)7089951, E-mail: alb-zel@latnet.lv, Alberts.Zelenkovs@rtu.lv 
 

Mājās adrese: Dravnieku iela 13, dz.32, Rīga, LV-1024, Latvija. Tālrunis: +(371)7176159, m.t. 
+(371)9170733 

  
Datums 8.05.2004.g. Paraksts 

 
   



Dzīves un darba gājums 
 

 
 

1. Vārds, uzvārds:  Anastasija Žiravecka 
2. Personas kods:  040171 - 11814 
3. Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
4. Dzīves vieta:  Dzelzavas ielā 73 – 30, Rīga, LV-1084 
5. Darba vieta:  RTU 
6. Izglītība:  1995-1999.g. – RTU – Inženiezinātņu doktore, Diploma  

Nr.BD001009 
1996-1998.g. – LU – Fololoģijas zinātņu maģistre, Diploma Nr.003945 
1993-1995.g. – RTU – Inženierzinātņu maģistre, Diploma Nr.000460 

 1988-1993.g. – RTU – Inženierzinātņu bakalaure, Diploma Nr.001604 
1978-1988.g. – Rīgas 40. vidusskola 

7. Praktiskā darbība: Angļu valodas pasniedzēja, lektore  RTU Valodu Institūtā, kopš 
1994.g. 
2000.g. Janvāris – Maijs, lektore energoelektronikas profesora grupā 
2000.g. Maijs – pusslodzes docente energoelektronikas profesora grupā 

8. Pedagoģiskā darbība: Angļu valodas praktiskās nodarbības RTU bakalauriem, 
praktiskiem inženieriem, maģistriem un doktorandiem. 
Zinātniskā darba virziens: Angļu valoda profesionālajiem mērķiem                     
(elektrotehnikas un enerģētikas programmas studentiem) 
Energoelektronika un elektropiedziņa; 

 
9. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1994. – 1999): 
10. Pēdējo 5 gadu galvenās starptautiskās publikācijas: 

1. The Transient Process of Induction Motor Soft-Starting with Square Static Torque.: Baltic 
Electrical Engineering Review, N2, 1996. - p.72-74. 
2. Evaluation of Thyristor Strategies of Soft-Starting of the Induction Motor. - Riga, Latvian 
Journal of Physycs and Technical Sciences, N1, 1998.  
3. Learning-Centred Approach to ESP Based on the Learner-Centred Course Design. – 
Materiāli straptautiskia zinātniskai konferencei. – 2000.g. (gatavots izdevniecībai). 
4. “Electrical Engineering” – metodiskais līdzeklis, RTU – 2000, 86lpp. 

11. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 16 
 12. Valodu prasme:   Krievu, Latviešu, Angļu, Vācu (elementāri). 


