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– Kāpēc kļuvi par RTU Studentu parlamenta 
Zinātnes nodaļas vadītāju?
– 1. kursā iesaistījos RTU Studentu parlamenta Kultūras 
un Sporta nodaļā, Zinātnes nodaļas aktivitātēm 
pievērsos tikai 2. kursā saistībā ar Tehniskās jaunrades 
dienām. Pavērsiena punkts bija «Studentu parlamenta 
akadēmija», uz kuru nodaļas vadītājs netika, tāpēc 
pārstāvēt šo nodaļu uzaicināja mani kā otru zinošāko 
cilvēku. Tieši tur sapratu – es to gribu un varu! Pirms tam 
bija grūti noticēt saviem spēkiem.

– Kāpēc šis žurnāls ir noderīgs un saistošs 
studentiem?
– Manuprāt, studentiem tā īsti nav ticības saviem 
spēkiem, runājot par projektu īstenošanu, jo viņi nezina, 
kas notiek RTU ārpus studijām. Dažādos projektos 
mūsu zinātnieki sadarbojas gan institūtu un fakultāšu, 
gan arī universitāšu līmenī. Domājot par kāda projekta 
posmiem, gadās secināt, ka par daudziem viņi neko 
nezina, jo projektu nevar realizēt, skatoties tikai no 
vienas specialitātes aspekta.

Ar šo žurnālu vēlamies parādīt, ar ko RTU studenti 
nodarbojas katrā fakultātē. Mēs ne tikai mācāmies, mēs 
arī pētām. Jebkurš no mums var lasīt publikācijas vai 
interesējošos darbus RTU datubāzē, taču tas ir apjomīgs 
un laikietilpīgs darbs. Žurnālā vienkopus iekļauti dažāda 
līmeņa studiju darbi, un ir redzams, ka arī bakalaurants 
var izveidot nopietnu darbu, kā arī tas, ka doktoranti ir 
atsaucīgi brīžos, kad bakalauranti taujā pēc padoma.

AR SIRSNĪGIEM SVEICIENIEM 
IEDVESMOJOT TOS, KAM PIEDER PASAULE
Intervija ar Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas vadītāju Andu Barkāni.

– Kas motivē pabeigt tik apjomīgus projektus arī 
tad, ja rodas sarežģījumi?
– Ja es iesāku ko darīt – es to pabeidzu! 

Radās ideja par šādu žurnālu, un man jau sākumā 
bija skaidrs – tas nav viena cilvēka darbs. Tāpēc tika 
izveidota deviņu cilvēku komanda (pa vienam no katras 
fakultātes), kurai pievienojās arī maketētājs. Katram 
ceļš līdz autoriem bija dažāds, bet rezultātā ar vadības 
palīdzību mēs to paveicām! Šī komanda man sniedz 
spēku.

Manuprāt, visu ir vieglāk darīt secīgi pa daļām, jo, redzot 
viena posma beigas, ir vieglāk tās sasniegt un doties 
uz nākamo. Dododies līdz galam nezināmā virzienā, tu 
tomēr esi piesardzīgs un nedrošs. 

Ir jābūt fleksibliem, lai spētu sasniegt gala rezultātu, 
jāspēj mainīties un koriģēt sasniedzamo rezultātu. 

Ja es ticu projektam, es to īstenošu, lai arī cik sarežģījumu 
būtu!

–  Kā piesaistīt studentus darboties zinātnē ārpus 
studijām?
– Galvenais ir nepiespiest studentu iesaistīties, bet 
radīt interesi. Patiesībā interese ir gandrīz visiem, taču 
piespiežot parasti students nokļūst neīstajā vietā un 
nospriež, ka zinātne nav paredzēta viņam. 

Galvenais ir sniegt informāciju par plašajām iespējām un 
ceļu, kā to izdarīt. Viens no iesaistīšanas veidiem ir hobiji 
ar zinātnes ievirzi, piemēram, Elektronikas vai Robotikas 
klubs, «The Lab» un «Latvenergo» radošā laboratorija, 
kur dzimst daudz ideju, kas pārraug vērienīgos projektos. 
Lielākā problēma ir tā, ka studenti nezina, kur vērsties, 
vai konstatē, ka nepietiek finanšu, lai iesaistītos zinātnē 
pašu spēkiem. Tieši tāpēc ir labi, ka pastāv šādas 
iespējas, taču ir jāiedvesmo studenti būt drosmīgiem un 
iet runāties ar sev interesējošās laboratorijas vadītāju. 
Viņi nekož un patiesībā ir ļoti atvērti studentiem, kuri 
izrāda interesi.

– Kā Tu redzi žurnāla izaugsmes tuvāko gadu 
laikā?
– Pirmais žurnāls būs lasāms tikai elektroniski. Nākamā 
gada mērķis ir žurnāls arī drukātā formātā.  Tāpat jau 
šobrīd vēlamies tikt pie žurnāla identifikācijas koda, ar 
ko mums palīdzēs RTU Izdevniecība. Turpmākajos gados 
vēlamies paaugstināt žurnāla kvalitāti. Nākotnē vēlos 
šo žurnālu laist klajā vairākas reizes gadā, taču katrā 
iekļaut dažas fakultātes (gada griezumā – visas), lai par 
katru darbu būtu iespējams iekļaut vairāk informācijas 
un žurnāls nebūtu tik apjomīgs, kā šobrīd. Jau no 
aiznākamā gada vēlos, lai būtu konkurss par iekļūšanu 
šajā žurnālā. 

ANDA BARKĀNE

«Novēlu atrast 
drosmi sākt!

Tikai sākot 
un veicot trīs 
nepareizus 
mēģinājumus, 
atradīsi īsto! 
Tikai sākot, pa  
ceļam atradīsi 
domubiedrus un 
nebūsi viens!»

«Apzināties, ka lietas reizēm nenotiek nedēļas vai 
gada laikā, un apbruņoties ar pacietību!»
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– Kādas studiju programmas esat beidzis?
– Bakalaura – RTU Būvniecības fakultātē studiju 
programmā «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas», 
maģistra – Karaliskajā tehnoloģiju institūtā (KTH Royal 
Institute of Technology), absolvējot studiju programmu 
«Vides inženierija» un doktora – Lūleo Tehniskajā 
universitātē Zviedrijā (Luleå University of Technology), 
studiju programmā «Ūdens tehnoloģijas».

– Kā pētījumos iesaistīt studentus?
– Pirmkārt, radot interesi. Jau studiju procesā 
priekšmetos jāiekļauj studiju darbi kā komandu projekti. 
Otrkārt, maksimāli agri iesaistot studentus pētījumos 
kā asistentus, no personīgās pieredzes – jau no 
bakalaura līmeņa 2. kursa. Treškārt, pašiem studentiem 
vajadzētu vairāk iesaistīties tādās aktivitātēs – brīvās 
izvēlēs priekšmetos, vasaras skolās, studentu projektos, 
interešu klubos –, kurās uzsvars ir uz sarežģītu problēmu 
risināšanu. Cetrurtkārt, mobilitāte  – aizbraukt un 
prakses laikā strādāt tieši pētniecības institūtos. 

– Jūsuprāt – kas ir zinātne?
– Tā ir intelektuāla darbība, kuras rezultātā 
mēģina izprast lietu dabu, izmantojot teorētisko un 
eksperimentālo analīzi. Tās pamatā ir «zinātniskā 
metode», un no tās lietojuma viedokļa nav būtiskas 
atšķirības starp fundamentālo un lietišķo zinātni, abas 
pēta sistēmu, tikai mēs lietišķajā zinātnē pētām cilvēku 
radīto, savukārt fundamentālajā zinātnē pēta dabas 
procesus un sistēmas. Ja vari saprast, kā sistēma 
strādā à vari prognozēt rezultātu. Zinātne ir vajadzīga 
cilvēkam, lai jebkuru tehnoloģiju padarītu videi un 
cilvēkam draudzīgu.

SAPROTOT SISTĒMU, IEGŪSTOT REZULTĀTU 
UN VEIDOJOT TO PA SAVAM

Intervija ar Rīgas Tehniskās universitātes  
zinātņu prorektoru profesoru Tāli Juhnu. 

– Kas Jūs savulaik piesaistīja zinātnei?
– Pirmkārt, sajūtas, kad tu uzzini ko pilnīgi jaunu. Jaunas 
atziņas, arī globāli jaunas, kas paplašina redzesloku. Tu 
veic pētījumus, un tas, ko prognozēji teorētiski, atbilst 
eksperimentā novērotajam. Otrkārt, akadēmiskā vide 
un cilvēki, ar viņiem ir interesanti komunicēt.

– Kur meklēt atbalstu studentam «X», lai 
realizētu pētījumus, kas nav saistīti ar studiju 
programmu?
– Pie mācībspēkiem, kas arī presē parādās, piemēram, 
pie «RTU Jaunais zinātnieks» titula īpašniekiem. Tieši 
viņi ir tie mācībspēki, kas parasti ir atsaucīgi, viņiem ir 
projekti, kuros ir iespēja iesaistīt studentus. Pie RTU sešu 
pētniecības platformu koordinatoriem.

– Kāds ir RTU zinātnes devums Latvijai?
– RTU virsmērķis ir – lai Latvijā ražotu tehnoloģijas ar 
augstu vērtību. Mēs iezīmējam virzienu, kurā attīstīt 
tehnoloģijas. Sniedzam objektīvu atzinumu par lietām, 
kas nav skaidras, un tas ir mūsu galvenais trumpis, jo 
spējam sniegt objektīvu un neatkarīgu atzinumu. Ar 
saviem pētījumiem varam norādīt virzienus, kuros ir un 
kuros nav vērts attīstīt tehnoloģiju. Mums ir pati jaunākā 
informācija.

«Pēc iespējas agrāk iesaistīties pētniecībā, jo 
kritiskā domāšana nepieciešama it visās dzīves 

jomās.» 

«Pētniecība universitātē nav nošķirama, tā ir 
studiju neatņemama daļa.»

«Mūsdienās lielāks pieprasījums ir pēc cilvēkiem, 
kas spēj analizēt un pieņemt lēmumu.»

«Studentu nākotnes veiksme atrast darbu arvien 
vairāk būs atkarīga no spējas risināt kompleksus 

un sarežģītus jautājumus/problēmas.»

TĀLIS JUHNA
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– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Iesaistīšanās pētniecībā studentiem bakalaura un 
profesionālā arhitekta studiju līmenī notiek saistībā ar 
studiju procesu – gan izstrādājot kursa darbus studiju 
priekšmetos pie mācībspēka, kas aktīvi darbojas 
pētniecībā, gan par programmas noslēguma darba 
vadītāju izvēloties konkrēta pētījuma virziena zinātnieku. 
Šajā modelī nereti veidojas ilgtermiņa sadarbība.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
– Fakultātē definētie pētniecības virzieni, kuriem 
pievēršam visu līmeņu studentu interesi, ir:   Latvijas 
arhitektūra un pilsētbūvniecība Eiropas būvmākslas 
kontekstā; dzīvojamās vides ilgtspējīgas attīstības 
aspekti; pilsētvides identitātes harmoniskas attīstības 
telpiskie un sociālie aspekti; energoefektivitātes faktori 
arhitektūras projektēšanā.

«Vide mums apkārt ir aizraujošu pārsteigumu 
pilna. Izpēti to!»

Intervija ar APF zinātņu prodekāni profesori Sandru Treiju.

Sandra Treija ir ieguvusi arhitekta, arhitektūras 
maģistra un arhitektūras zinātņu doktora grādu.

SANDRA TREIJA

IESAISTĪTIES PĒTNIECĪBĀ 
JAU STUDIJU PROCESĀ



– Kādu studiju programmu esi pabeigusi, vai 
šobrīd turpini studijas?
– Esmu pabeigusi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes akadēmiskā bakalaura programmu 
arhitektūrā. Šobrīd turpinu studijas tālāk – 
profesionālajās arhitektūras studijās.

– Kas ietekmēja Tavu izvēli bakalaura darba 
tēmai?
– Pirms bakalaura darba izstrādāšanas mums tika 
piedāvātās aptuvenās tēmas un virzieni, kuros mēs 
varētu strādāt. Apskatot tos, mani uzreiz uzrunāja tēma 
par vides pieejamību, jo, manuprāt, tā ir cieši saistīta arī 
ar socioloģisko jautājumu, ar sabiedrību un attiecībām 
tajā. Arhitektūra ir plaša zinātne, ko var pētīt no 
dažādiem skatupunktiem, un man gribējās to apskatīt 
caur sociālo jautājumu prizmu. Taču tēma ir plaša, es 
izvēlējos pētīt vides pieejamību tieši kultūrvēsturiskās 
ēkās, jo šajā tēmā ir izaicinājums, nianses un ne tik viegli 
atrisināmi jautājumi. Turklāt Latvija var lepoties ar 
kultūrvēsturisko ēku mantojumu, un šī tēma pie mums 
vēl nav tik daudz pētīta.

LIEKOT VĒSTURISKAS PĒDAS 
UNIVERSĀLAJĀ DIZAINĀ
Ar interesi darot to, kas patīk, Jeļena Kovaļčuka izstrādā zelta vidusceļu  
universālajā dizainā, pētot vēsturiskās liecības un apkopojot ekspertu viedokļus,  
kā arī radot savu vīziju ar skatu nākotnē.   

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Visa tēma principā bija izaicinoša. Vides pieejamība 
jaunbūvēs ir obligāta prasība, bet vēsturiskām ēkām tādi 
paši noteikumi nevar tikt piemēroti. Un mēs nonākam 
pie galvenā jautājuma – vai saglabāt kultūrvēsturisko 
mantojumu, valsts vēstures glabātuves, vai modernizēt 
to, nodrošinot ar mūsdienās nepieciešamo aprīkojumu? 
Diemžēl šajā jautājumā arhitekti un cilvēki ar īpašām 
vajadzībām bieži vien nesaprotas, kā arī rodas 
pārpratumi. Izaicinājums, šķiet, bija tas, ka nostājos 
neitrālā pozīcijā, lai varētu objektīvāk novērtēt situāciju 
un rast risinājumu.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji? 
– Par specifisku informācijas avotu es sauktu speciālistu 
intervijas. Izstrādājot darbu, kopā ar darba vadītāju 
izdomājām, ka būtu vērtīgi noklausīties visu iesaistīto 
pušu pārstāvjus, lai noskaidrotu visus viedokļus un rastu 
kopīgus secinājumus vai metodi, pēc kuras var darboties. 
Nointervēju sešas personas: arhitekti I.  Caunīti, kura 
daudz strādā ar kultūrvēsturisko ēku rekonstrukcijām; 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI) vadītāju J. Dambi; VKPAI padomes ekspertu un 
RTU profesoru J. Krastiņu; Latvijas nacionālā mākslas 
muzeja Rīgas Biržas ēkas vadītāju D. Upenieci; invalīdu un 
viņu draugu apvienības «Apeirons» pārstāvjus J.  Briedi 
un A. Boli. Intervijas bija ļoti vērtīga darba daļa, visi 
intervējamie nenoliedzami sniedza praktiskās praktiskās 
informācijas, kas palīdzēja saprast visu pušu vajadzības, 
problēmas un vēlmes.

«Gribētos uzsvērt, ka galvenais ir strādāt pie 
tēmas, kas patiešām interesē un uzrunā tevi,  

tad viss, ko tu dari, būs liels ieguvums. 
Ar mani tā arī notika.»
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Pirmkārt, es iedziļinājos 
tēmā, kura mani 
ļoti interesēja, un 
rezultātā izrādījās vēl 
interesantāka un dziļāka 
nekā es biju gaidījusi. 
Es guvu lielu baudu, 
strādājot pie šī darba, 
gūstot gan zināšanas, 
gan personīgo pieredzi. 
Kā arī priecājos par 
sava darba vadītājas 
izvēli, kura izrādīja 
lielu ieinteresētību 
un vienmēr deva 
ļoti pareizus un 
vērtīgus norādījumus, 
ieteikumus.

JEĻENA KOVAĻČUKA



– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darba izstrādes gaitu varētu iedalīt trīs posmos – 
literatūras analīze, informācijas vākšana; speciālistu 
intervijas; objektu apsekošana un novērtēšana, taču 
nevar teikt, ka šiem posmiem ir konkrētas robežas un 
viens nāca strikti pēc otra. Literatūras analīze aizņēma 
lielāko laiku, taču paralēli tam notika arī intervijas. Tas 
bija sava veida interaktīvais informācijas iegūšanas veids, 
kas vienmēr man ir sagādājis gan patīkamu satraukumu, 
gan prieku, jo uzdot jautājumus profesionāļiem un 
speciālistiem un noklausīties viņu viedokļus bija liels 
ieguvums arī man personīgi, ne tikai manam darbam. 
Objektu apsekošanai gan vajadzēja notikt nedaudz 
vēlāk, lai es varētu tos izanalizēt un izvērtēt jau uz 
kādas esošas informācijas bāzes un pēc noteiktiem 
kritērijiem. Darba gaitā bija iespēja būt Romā, Itālijā, un 
dabā apsekot Kolizeju – vienu no slavenākajiem senās 
arhitektūras paraugiem, kas saglabājies līdz mūsdienām 
un kurā ir nodrošināta vides pieejamība, un redzēt citu 
valstu pieeju šajā jautājumā. Tā bija ļoti vērtīga pieredze 
un labs pienesums manam darbam. Grūti pateikt, cik 
konkrēti laika pieprasīja katra darba daļa, bet kopumā 
darbs tika izstrādāts aptuveni piecos mēnešos.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Ieguvumu, es uzsktatu, ka bija daudz. Pirmkārt, es 
iedziļinājos tēmā, kas mani ļoti interesēja, un rezultātā 
izrādījās vēl interesantāka un dziļāka, nekā es biju 
gaidījusi. Guvu baudu, izstrādājot šo darbu, gūstot 
gan zināšanas, gan personīgo pieredzi. Priecājos par 
sava darba vadītāju, kura izrādīja lielu ieinteresētību un 
vienmēr deva ļoti vērtīgus norādījumus un ieteikumus. 
Par ieguvumu uzskatu arī iespēju intervēt speciālistus, jo 
tas man ļāva gan pārvarēt dažādas iekšējas bailes, gan 
gūt pieredzi tāda veida sarunās un tikšanās. 

Jeļena Kovaļčuka, APF

«Vides pieejamības nodrošināšana 
kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās»
(bakalaura darbs) 
 

Bakalaura darbā apskatīts vides pieejamības 
nodrošināšanas process kultūrvēsturiskā mantojuma 
ēkās. Bakalaura darba mērķis ir definēt galvenās 
vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai 
kultūrvēsturiskā mantojuma ēkās. 

Darbā ir trīs daļas. Pirmajā aplūkota pieejamās vides 
vēsturiska attīstības gaita: kāpēc ēkas senatnē netika 
projektētas, lai būtu pieejamas cilvēkiem ar ierobežotām 
iespējām; kā to ietekmēja sabiedrības attieksme pret 
cilvēkiem ar invaliditāti. Tika apkopota informācija par 
universālo dizainu un tā galvenajiem principiem, kā arī 
par starptautiskiem tiesiskiem aktiem, kas regulē šādu 
cilvēku tiesības. 

Otrajā daļā apskatīta likumdošana saistībā ar vides 
pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma ēku 
aizsardzību Itālijā un Lielbritānijā un izanalizēts viens 
piemērs no katras valsts. 

Trešajā daļā aplūkota Latvijas likumdošana 
par vides pieejamības nodrošināšanu, kā arī 
citu procesā iesaistītu institūciju darbs, mērķi 
un loma pieejamības nodrošināšanā. Pētīti 
normatīvie akti, kas saistīti ar kultūrvēsturisko 
ēku aizsardzību, saglabāšanu un popularizēšanu, 
izanalizēti trīs piemēri no divām Latvijas pilsētām. 

Analīžu rezultāti apkopoti tabulā ar vērtējumiem, un 
veikti secinājumi. Darba izpildes gaitā intervēti dažādu 
nozaru speciālisti un aptaujāti arhitektūras studenti. 
Aptauju rezultāti atspoguļoti kopējos darba secinājumos. 
Darba rezultātā piedāvātas arī iespējamās vadlīnijas 
vides pieejamības nodrošināšanai Latvijā. 

Pieejamība – ir zināšanas un pieredze, un cilvēks tās 
var gūt tikai tiešā saskarē ar kultūrvēsturisko objektu. 
Pieejamības nodrošināšana kultūrvēsturiskos objektos 
dažreiz ir grūti atrisināma tehnisku vai finansiālu 
apsvērumu dēļ, dažreiz – arī izpratnes dēļ. Katrs 
gadījums jāizskata individuāli, un jāmeklē radoša pieeja.
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– Kādu studiju programmu esi pabeigusi, vai 
šobrīd turpini studijas?
– Esmu pabeigusi bakalaura akadēmiskās studijas 
arhitektūrā, šobrīd turpinu mācības arhitekta 
profesionālajās studijās.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Jau pirms darba izstrādes mani ieinteresēja peldošo 
būvju arhitektūras daudzveidība, to struktūra un 
tehniskās īpašības. To aktualitāte pēdējos gados ir 
palielinājusies, jo globālās sasilšanas rezultātā ceļas 
pasaules ūdens līmenis. Tiek meklēti arvien jauni 
risinājumi, un pēdējā laikā aktualizējusies inovācija – 
amfībijas tipa mājas un peldošās būves, kas pasargā 
mājokli no applūšanas.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Lielākais izaicinājums, manuprāt, bija atrast 
inovatīvus risinājumus, kam ir potenciāls eksistēt un 
attīstīties. Ūdens ir dzīvības pamats, un jau vēsturiski 
tas tika izmantots  kā  tranzītceļš kravas pārvadāšanai. 
Mūsdienās daudzās ziemeļu valstīs ir vērojama tendence 
attīstīt peldošās būves, un tas nākotnē sagaida arī 
Latviju. Biju ieinteresēta gan būvju arhitektūrā, gan 
tehniskajos datos un to struktūrā, gan citu cilvēku 
uztverē, tāpēc informācijas apjoms bija ļoti liels. 
Veiksmīgi orientēties tajā man palīdzēja darba vadītājs 
Egons Bērziņš.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Darba gaitā veicu četras ekspertu intervijas, lai 
noteiktu peldošo būvju integrācijas iespējas Rīgas 
ūdenstilpnēs. Visi respondenti bija arhitektūras nozares 
pārstāvji: arhitekts un diplomāts Jānis Dripe, «Baltic 
Floating Structures» dizainers/arhitekts Jānis Osis, 
Pontoni.lv pārstāvis Guntars Bērziņš un «Marinetek 
Latvia» direktors Danats Petrenko.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darbu sāku ar mērķa definēšanu un satura rādītāja 
izstrādi, pēc kura vadījos visu atlikušo laiku. Informācijas 
meklēšanai un apkopošanai veltīju vairākus mēnešus. 
Kad tēmas teorētiskā daļa bija apkopota, pievērsos 
speciālistu intervijām un izveidoju savu vīziju peldošo 
būvju aktualitātei Rīgas ūdenstilpēs. Beigu stadijā veicu 
apkopotās informācijas apstrādi un noformēšanu. Darbs 
tapa apmēram pusgada laikā.

MEKLĒJOT POTENCIĀLU  
RĪGAS ŪDENSTILPĒS
Evelīna Čipuštanova pierāda, kā peldošās būves – par spīti ģeogrāfiskajiem 
izaicinājumiem – kļūst par lielu Rīgas arhitektūras pieprasījumu. 

«Lielākais ieguvums ir iegūtās zināšanas  
un iespēja ar tām dalīties,  

kā arī turpmākais potenciāls attīstīties peldošo 
būvju arhitektūras jomā.  

Klimata pārmaiņu rezultātā  
pieprasījums pēc speciālistiem aug.  
Cilvēki meklē saikni ar akvatoriju.  

Ar dabas stihijām ir jāveido dialogs,  
nevis jācīnās.»

EVELĪNA ČIPUŠTANOVA



11

Evelīna Čipuštanova, APF

«Peldošo būvju integrācijas iespējas 
Rīgas ūdenstilpēs»
(bakalaura darbs)
 
Bakalaura darbā pētīts peldošo būvju potenciāls Rīgas 
ūdenstilpēs. Peldmāju attīstība ir vērojama daudzās 
kaimiņu valstīs, piemēram, Somijā, Zviedrijā, Nīderlandē, 
Dānijā un Lielbritānijā. Klimata pārmaiņu rezultātā 
pasaules vidējais jūras līmenis ceļas, radot arvien lielāku 
ūdens problemātiku piekrastu teritorijās. Būve uz ūdens 
ir galvenais problēmas risinājumiem, kas ir ļoti aktuāls 
Nīderlandē, kur aptuveni puse no valsts teritorijas 
atrodas zem jūras līmeņa. Rīgā peldošo būvju attīstība 
pagaidām vēl ir tikai sākuma stadijā.

Pirmā darba nodaļa veltīta peldošo būvju vēsturiskajai 
izpētei, peldmāju priekšrocību un trūkumu, kā arī 
materiālu un konstrukciju analīzei. Otrajā nodaļā 
apkopoti ārzemju piemēri, trešajā – Rīgas peldošo būvju 
vēsturiskā un tiesiskā ietvara analīze.

Pētījumā izmantota socioloģiskā metode, ar kuras 
palīdzību noskaidrotas potenciālās vietas peldbūvju 
izvietošanai, kā arī peldošo būvju izaicinājumi Latvijas 
klimatiskajos apstākļos un to specifika. Ar grafiskās 
izpētes palīdzību radīts priekšlikums mazdārziņu 
teritoriju attīstībai.

Rezultātā noskaidrots, ka Latvijas klimatiskie apstākļi 
būvēšanu un ekspluatāciju padara nedaudz sarežģītāku, 
bet ar ziemu saistītās problēmas tomēr ir risināmas. 
Peldmājas kā jebkurš kuģis ir jāveido autonomas, 
neatkarīgas no krasta infrastruktūras pieslēgumiem, 
jo katrā teritorijā tās piedāvājums atšķiras. Publiskas 
funkcijas būves vislabāk novietot Rīgas centra rajonā 
vai apkārt tam, bet peldmājas un mājlaivas nedaudz 
klusākās un mierīgākās vietās, piemēram, Rīgas ezeros. 
Peldošo būvju pieprasījums un piedāvājums Rīgas 
teritorijā pamazām pieaug, un tas liecina par ūdenstilpju 
pakāpenisku attīstību.



– Kādu studiju programmu esi pabeidzis, vai 
šobrīd turpini studijas?
– Esmu beidzis arhitektūras bakalaura akadēmisko 
programmu un turpinu studijas profesionālajā 
programmā, pašlaik esmu praksē arhitektu birojā 
Tallinā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Kādu laiku meklēju tēmu, kas pašam interesētu, būtu 
tuva un tai pat laikā – sveša. Neapsvēru iespēju rakstīt 
darbu bez «sausā atlikuma». Cēsis ir mana pilsēta, 
skaidrs, ka ar to saistīšu arī savu diplomprojektu un 
turpmāko profesionālo dzīvi.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot 
darbu?
– Nonākt pie kodolīga pētījuma, atmetot daudz šķietami 
svarīgas informācijas. Sākot tīrrakstu divas nedēļas 
pirms nodošanas termiņa, tas nešķita reāli...

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Daudz sazinājos ar studentiem (arī ārpus RTU), kuri 
veikuši pētījumus, kas ir kaut attāli saistīti ar manu 
tēmu. Jo vairāk saistošas informācijas ieguvu, jo vairāk 
izkristalizējās arī paša darba saturs.

SNIEDZOT IESKATUS PILSĒTĀ,  
KAS NEPĀRTRAUKTI ATTĪSTĀS
Valdis Linde parāda Cēsu pilsētas arhitektuālo daili, motivējo tās atmodu un spēcinot 
tās jau unikālo virzītājspēku.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Visu semestri lasīju, klausījos intervijas, sarakstījos ar 
citiem studentiem (nu jau profesionāļiem) un veidoju 
nodaļu melnrakstus. Daudzas no tām gala pētījumā tā 
arī neparādījās, taču nenoliedzami – tā bija nozīmīga 
procesa sastāvdaļa. Darba tīrraksts un grafiskie 
materiāli intensīvi sagatavoti maksimums divu nedēļu 
laikā. Prezentācija – pāris stundās dienu pirms darba 
aizstāvēšanas. Protams, noderēja sagatavošanās finiša 
taisnei visa semestra gaitā.

12

VALDIS LINDE

«Lielākais ieguvums, izstrādājot darbu –
iegūtās zināšanas, iztirzājot milzīgo informācijas 

apjomu. Kā arī iegūtā spēja izvērtēt un 
salikt vienā veselumā nozīmīgāko daļu no šīs 

informācijas gūzmas».
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Valdis Linde, APF

«Cēsu pilsētvides  
identitāte un attīstība»
(bakalaura darbs)

Bakalaura darbā «Cēsu pilsētvides identitāte un 
attīstība» aplūkota Cēsu pilsētas identitāte kā īpašību un 
procesu kopums, kas nosaka vides unikalitāti un specifiku 
ar tikai sev raksturīgām arhitektoniski telpiskām un 
emocionālām iezīmēm dialogā ar pilsētvides un pilsētas 
attīstības procesiem. 

Bakalaura darbā pētīta Cēsu pilsētvides identitāte un 
tās saikne ar pilsētvides attīstības procesiem. Darba 
mērķis ir izanalizēt, kā vēsturiski veidojusies Cēsu 
pilsētas identitāte, kāda tā ir šodien un kā identitātes 
stiprināšana un attīstība varētu veicināt Cēsu pilsētvides 
atmodu. 

Mērķa sasniegšanai tika izpētīta un apkopota ar 
identitātes jēdzienu saistītā teorija, informācija par 
Cēsu pilsētas telpiskās attīstības vēsturi, plānošanu 
ietekmējoši faktori Cēsu pilsētā. Analizēta esošā 
telpiskā situācija un publiskā telpa Cēsu pilsētā, veikta 
socioloģiskā aptauja, kuras 511 respondentu atbildes 
ņemtas vērā, izdarot galvenos pētījuma secinājumus. 
Pamatojoties uz visu darbā iekļauto informāciju, 
par galveno Cēsu pilsētvides identitātes vērtību var 
uzskatīt tās kultūrvēsturiskās un dabiskās ainavas, kas 
saglabājušas unikalitāti un potenciālu kalpot ne vien kā 
vienojošs un nepārtraukts pilsētvides elements, bet arī 
kā sociāls, politisks un ekonomisks pilsētas virzītājspēks.
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Jānis Kaminskis ir absolvējis Latvijas Universitātes 
Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas programmu 
teorētiskās fizikas specialitātē (kas šobrīd atbilst 
fizikas maģistra grādam). RTU ieguvis maģistra grādu 
ģeomātikā (ģeodēzija un kartogrāfija), doktora grādu 
RTU būvniecības programmā.

Sniedzot interviju, BIF prodekāns stāsta par fakultātes 
projektiem un viņa filozofiju par zinātnes definīciju, 
iekļaujot ne tikai tās eksakto daļu, bet arī zinātnes radošo 
garu.

– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Lai pievērstos zinātnei, ir jābūt aicinājumam. Būtiska 
nozīme ir mācībspēkiem – studentos ir jārada interese, 
vēlēšanās nodarboties ar zinātni. Tad tie, kam šāda 
interese būs, arī iesaistīsies. Grūtākais ir bakalaura 
programmas posms, kad vēl nav īstas izpratnes par 
to, kā izvēlēties tēmu, pie kura mācībspēka doties pēc 
padoma. Studiju gadu laikā, kad tiek apgūta mācību 
programma, rodas plašāks zināmo mācībspēku loks, līdz 
ar to students spēj orientēties un izvērtēt, kurš virziens 
ir radījis lielāku interesi un ar kuru docētāju būs ērtāk 
kontaktēties kā ar iespējamo darba vadītāju. Tālāk seko 
tēmas apzināšana: kas tiek pētīts citās valstīs (datubāžu 
publikācijās, sociālajos tīklos), meklēti padomdevēji 
kaimiņvalstīs un citur pasaulē, ja konkrētā tēma mūsu 
valstī vēl nav vai ir maz pētīta. Starptautiskā sadarbība 
zinātnē šodienas skatījumā ir obligāta sastāvdaļa, un 
tas sniedz papildu motivāciju aktīvai darbībai.

KONSTRUĒJOT KOPSAKARĪBAS VIDĒ 
AR JAUNĀM IDEJĀM UN HUMORU
Intervija ar BIF zinātņu prodekānu profesoru Jāni Kaminski.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
– Pirmkārt, tā ir Digitālā nacionālā enciklopēdija, kuras 
terminu jeb šķirkļu tapšanā iesaistās ne tikai mūsu 
fakultāte, bet arī pārējās RTU fakultātes un augstskolas 
Latvijā. Ir mērķis to laist klajā 2018. gadā, atzīmējot 
Latvijas simtgadi. Projekts rada unikālu iespēju uzlabot 
mūsu savstarpējo sadarbību ar citām augstskolām, 
sakārtot terminoloģiju un pārrunāt svarīgākās 
aktualitātes zinātnes un mācību jomās, vienlaikus 
strukturējot mūsu zinātnisko infrastruktūru atbilstoši 
pasaules globālajām attīstības tendencēm.

Otrkārt, mūsu fakultātes pētnieki nodarbojas ar 
vispusīgu un inovatīvu betona, asfalta un citu materiālu 
pētīšanu, to konstrukcijām, kā arī pareizas ceļu būves un 
transporta organizācijas attīstīšanu kopā ar kolēģiem 
no Lietuvas un citām valstīm. Atsevišķs interesants 
temats ir siltuma aprites tehnisko procesu pētīšana 
jeb modelēšana, kas balstās uz gāzes un ūdens radošu, 
racionālu izmantošanu, t. sk. ilgtermiņā.

Treškārt, ģeomātikas virzienā globālākie ir zemes 
gravitācijas lauka un ūdens līmeņa noteikšanas 
pētījumi, kā arī bezpilota aparāti (skeneri), ar kuru 
palīdzību ļoti operatīvi var iegūt attēlus (arī pazemē), 
novērot plūdu riskus. Tas saistīts ar plašu ģeotelpisko 
informācijas sistēmu (ĢIS) lietošanu aktuālu risinājumu 
iegūšanai. Šodien mēs nespējam iedomāties, kā to 
iegūt, neizmantojot GNSS (globālās navigācijas satelītu 
sistēmu, tai skaitā – GPS). Lai visas minētās ģeotelpiskās 
lietas varētu gudri lietot, mēs studentiem mācam arī 
astronomiju, domāju, ka esam vienīgā fakultāte RTU, kur 
ir šāds obligātais mācību priekšmets. Skatāmies telpiski 
un plaši uz vienkāršam lietām un sagaidām ģeniālus 
risinājumus!

 

«Zinātne ir mūžīga tēma, un tai ir kopsakarības 
ar reliģiju un mākslu.  

Tā prasa indivīda misijas apziņu  
vai – sākotnēji – vismaz tās izpratni.  
Mēs dzīvojam pārmaiņu laikmetā –  

ir jābūt radošam skatījumam un spējai 
nebaidīties no jaunām idejām.

Kristiski  paskatieties uz nopietno un vienlaikus 
esiet ar humoru apveltīti optimisti, kā arī izsakiet 

savas domas pamatoti!»

«Cilvēks šajā laikmetā  
spēj izkāpt uz Mēness.  

Un jau drīz pēc 2020. gada  
cilvēce gatavojas  

regulāriem lidojumiem uz Marsu!»

JĀNIS KAMINSKIS
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PROJICĒJOT JAUNATKLĀTO  
NO ŠĶĒRSGRIEZUMIEM
Neierobežojot sevi, Aiva Kukule izaicina savu darbu, kā arī zinātnisko literatūru.

AIVA KUKULE

Kontaktinformācija:
aiva.kukule@rtu.lv

– Kādu studiju programmu esat beigusi, vai 
šobrīd turpini studijas?
– RTU esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un 
inženiera kvalifikāciju būvniecībā, kā arī profesionālo 
maģistra grādu šajā pašā nozarē. Pašlaik turpinu 
studijas doktorantūrā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Laikā, kad vajadzēja izvēlēties bakalaura darba tēmu, 
strādāju projektēšanas birojā, kas pārsvarā projektēja 
koka konstrukcijas. Tādēļ arī savu bakalaura darbu 
vēlējos saistīt ar konstrukciju aprēķiniem un koksni. 
Nolēmu darbu rakstīt Būvkonstrukciju katedrā pie 
profesora K. Rocēna, kurš studiju laikā jau bija iepazīts 
un šķita zinošākais koka konstrukciju jomā. Izvēlējos 
vienu no viņa piedāvātajām tēmām – tā bija saistīta ar 
loka aprēķinu. Tajā laikā man nebija ne jausmas, kā to 
dara, bet nosmējos – nekas, būs iemesls iemācīties.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Galvenais izaicinājums bija iemācīties pašai izvirzīt 
veicamos uzdevumus un izplānot darbu secību mērķa 
sasniegšanai, jo nebija iepriekšējas pieredzes tik 
apjomīga darba izstrādē. Vēl vajadzēja iemācīties 
strādāt ar datubāzēm, lai sameklētu publikācijas par 
sev interesējošo tēmu. Latviešu valodā literatūras bija 
ļoti maz – nācās atsvaidzināt zināšanas gan angļu, gan 
vācu, gan krievu valodā. Vēl viens no izaicinājumiem 
bija saņemties un darbu pārrakstīt gandrīz no nulles, jo 
laikā, kad darbs bija gandrīz pabeigts, atradu papildu 
informāciju, kas šķita svarīga un ko vēlējos ņemt vērā, 
izstrādājot pastiprinātu loku aprēķina metodiku.

«Pārliecinājos, ka nekad 100 % nevar uzticēties 
kādam literatūras avotam. Vienmēr visu vajag 
pārbaudīt – vai nu meklējot līdzīgu literatūru, 

vai mēģinot atkārtot literatūras avota 
autora veiktos aprēķinus un tad salīdzinot 

rezultātus. Kļūdas mēdz būt gan grāmatās, gan 
zinātniskajās publikācijās – arī ļoti kvalificētu 

autoru darbos.»

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Bakalaura darba izstrādē galvenais padomdevējs 
bija darba vadītājs – projektēšanas birojā, kurā tobrīd 
strādāju, nevienam īsti nebija pieredzes saistībā ar manu 
bakalaura darba tēmu. Vēl nozīmīgs informācijas avots 
bija zinātniskajās datubāzēs atrodamās publikācijas.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darba izstrādāšanu varētu iedalīt šādos posmos: 
literatūras apskata sagatavošana, aprēķina metodikas 
izstrāde, aprēķinu veikšana un rezultātu apstrāde. Taču 
šie posmi ne vienmēr seko cits citam – ik pa laikam 
nākas atgriezties pie kāda no iepriekšējiem un kaut ko 
pārstrādāt. Viss mainās darba gaitā. Papildu ietekmi var 
radīt ārējie apstākļi, kā tas bija manā gadījumā. Darbu 
sāku rakstīt, kad projektēšana tika veikta saskaņā ar 
Latvijas būvnormatīviem. Tajā laikā paralēli studijām 
strādāju, un visam nepietika laika, nācās paņemt 
akadēmisko atvaļinājumu. Šajā laikā notika pāreja 
uz projektēšanu saskaņā ar Eirokodeksu, līdz ar to 
darbu vēlreiz nācās diezgan daudz pārstrādāt, iepriekš 
patstāvīgi apgūstot jaunās aprēķina metodes. Rezultātā 
darba izstrāde aizņēma daudz vairāk laika par studiju 
programmā paredzētajiem četriem mēnešiem. Tiem, 
kas gatavojas rakstīt bakalaura darbu, gribu teikt – šis 
studiju programmā atvēlētais laiks tiešām ir minimums, 
lai izstrādātu kaut cik kvalitatīvušā līmeņa darbu.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Bakalaura darba izstrādes laikā iemācījos izvirzīt 
uzdevumus lielākas problēmas risināšanai. Uzlaboju 
prasmes meklēt literatūru. Apguvu projektēšanas 
metodiku saskaņā ar Eirokodeksu, kā arī koka konstrukciju 
aprēķinu ugunsgrēka gadījumā. Kā arī atkal pārliecinājos, 
ka nekad 100  % nevar uzticēties kādam literatūras 
avotam. Vienmēr visu vajag pārbaudīt – vai nu meklējot 
līdzīgu literatūru, vai mēģinot atkārtot literatūras avota 
autora veiktos aprēķinus un tad salīdzinot rezultātus. 
Kļūdas mēdz būt gan grāmatās, gan zinātniskajās 
publikācijās – arī ļoti kvalificētu autoru darbos.
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Aiva Kukule, BIF
«Līmētas koksnes loka  
nestspējas analīze»
(bakalaura darbs)

Piepūļu sadalījums pa liekti līmēta loka garumu var būt 
krasi atšķirīgs. Tāpēc lokiem ar nemainīgu šķērsgriezuma 
augstumu atsevišķos posmos novērojama liela stiprības 
rezerve. Racionāla konstrukcija no materiāla patēriņa 
viedokļa ir loks ar mainīgu šķērsgriezuma augstumu, taču 
šādas konstrukcijas izgatavošana ir sarežģītāka. Iepriekš 
minētos trūkumus var novērst, projektējot nemainīga 
šķērsgriezuma loku ar samazinātiem šķērsgriezuma 
izmēriem, bet visvairāk noslogotos posmus pastiprinot.

Darbā pētītas koka šķērsgriezuma samazināšanas 
iespējas, visvairāk noslogotos posmus pastiprinot 
ar materiāliem, kam ir lielāka stiprība un elastības 
modulis, atsevišķos gadījumos šos posmus arī iepriekš 
uzspriedzot, tā samazinot ekspluatācijas slodžu radītās 
piepūles. Kopā analizēti 11 dažāda pacēluma loki ar 
pacēluma-laiduma attiecību 1/7 līdz 1/2. Katrs loks 
pastiprināts septiņos dažādos veidos – ar tērauda 
stiegrojumu, ar neuzspriegtām GFRP  (stiklaplasta) un 
CFRP (oglekļaplasta) lentēm, ar uzspriegtām GFRP un 
CFRP lentēm, kā arī kombinējot tērauda stiegrojumu 
ar uzspriegtām GFRP vai CFRP lentēm. Loku laidums 
pieņemts nemainīgs – 42 m. Loki slogoti ar sniega un vēja 
slodzi, kuru normatīvās vērtības attiecīgi ir s0 = 1,5 kN/m2 
un w0 = 0,23 kN/m2.

Analītiski veiktas koka šķērsgriezuma pārbaudes spiedē, 
liecē un skaldē, kā arī CFRP un GFRP lentu un stiegrojuma 
pārbaudes stiepē. Pārbaudīts arī pastiprinošo elementu 
enkurojums. Pēc aprēķinos iegūtajiem rezultātiem 
tika secināts, ka visvairāk šķērsgriezumu iespējams 
samazināt, stiegrotu loku uzspriedzot ar CFRP lenti, 
rezultātā iegūstot līdz 31 % lielu kokmateriāla patēriņa 
samazinājumu.
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INVESTĒJOT ZINĀŠANAS  
LATVIJAI SVARĪGĀ BĀZES STACIJU SISTĒMĀ
Didzis Dobelis izmanto globālās izmaiņas 
kā datu apstrādes instrumentu straujai valsts izaugsmei.

DIDZIS DOBELIS

Kontaktinformācija:
didzis.dobelis@gmail.com

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Pēc bakalaura studiju 3. kursa, 2012. gada vasarā, man 
bija iespēja doties «Erasmus» praksē uz Somiju (Somijas 
Ģeodēzijas institūtā), kur bija iespēja strādāt ar GNSS 
saistītiem jautājumiem. Pēc prakses, atgriežoties 
Latvijā, atradu darbu šajā jomā un attiecīgi par to arī 
izvēlējos rakstīt maģistra darbu.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Papildus bija jāapgūst daudz informācijas, neskatoties 
uz to, ka bakalaura darba veikšanas laikā tas tika darīts. 
Padziļināti bija jāiepazīst programmēšanas valodas.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Padomus deva darba kolēģi, zinātniskajās konferencēs 
– jomas speciālisti. Bieži vien  dažādās sarunās man 
pašam atnāca atklāsme. Ļoti vērtīgi šajā laikmetā 
studentiem ir dažādas interneta vietnes, jo tajās var 
atrast informāciju par pētījumiem konkrētajā jomā, kā 
arī pieejami ir vebināri un interneta sarunas, kurās pats 
vari uzdot jautājumus un rast nepieciešamās atbildes.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Atšķirībā no bakalaura darba maģistra darba izstrāde 
padevās ātrāk, jo jau iepriekš bija apgūta teorijas bāze. 
Interesantākais, ka bija nepieciešams veikt daudz vairāk 
darba, nekā tika reāli publicēts – darbā nevajadzēja 
izstrādāt inženierprojekta daļu, taču to vajadzēja veidot 
papildus, lai saprastu, vai veiktais pētījums reāli strādā. 
Pētījumam vajadzēja būt vērstam vienā virzienā, taču 
papildus bija jāapgūst un jāveic daudz plašāks darbs.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Pētīju to, kas ir apskatīts citur pasaulē, bet pie mums 
nē. Papildus ievēroju, cik tālu ir atrisināti pētījumi manā 
izvēlētajā tēmā citās valstīs. Un – veiktajam pētījumam 
ir praktisks lietojums, ko varēs attīstīt arī mūsu valsts 
līmenī.

«Izvēloties darba vadītāju, ir svarīga diezgan 
bieža kontaktēšanās. Mūsdienās informācijas 
aprite notiek zibenīgā ātrumā, un tā rezultātā 
studentam ir iespējams ātri aptvert, kuri ir tā 

saucamie «karstie» temati katrā jomā – pie tiem 
arī ir jāstrādā. Izvēloties tēmu, ir būtiski ne tikai 

saprast, kādas ir šābrīža aktualitātes, bet arī 
tas, lai pašam šī tēma interesē. Ir jāsaprot arī, 
kādi pētījumi šajā jomā veikti gan Latvijā, gan 

ārpus tās un kas mūsu valstī vēl nav realizēts. »
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Didzis Dobelis, BIF

«Tūlītējas GNSS (globālās 
navigācijas satelītu sistēmas) datu 
apstrādes platformas»
(maģistra darbs)  

Maģistra darbs «Tūlītējas GNSS (globālās navigācijas 
satelītu sistēmas) datu apstrādes platformas» 
izstrādāts, balstoties uz citu valstu līdzīgiem pētījumiem 
un praktiskām realizācijām šajā jomā. Pētījumi par tūlītēju 
GNSS datu apstrādi jau vēsturiski ir bijis aktuāls temats, 
jo, attīstoties GNSS pastāvīgo bāzes staciju sistēmām, 
arvien tiek meklētas jaunas šo sistēmu izmantošanas 
iespējas. Tūlītējas GNSS datu apstrādes platformas 
realizācija jebkurā pastāvīgo bāzes staciju sistēmā 
paver iespējas nepārtrauktai sistēmas novērtēšanai ar 
vizuāliem un skaitliskiem rādītājiem, kā arī dod iespēju 
tuvākā laika stāvokļu izmaiņu prognozēšanai.

Darbā aprakstīta teorētiskā bāze par GNSS 
pamatprincipiem, datu apmaiņas standartiem un 
pamatota GNSS tūlītējas datu apstrādes platformu 
nepieciešamība mūsdienīgās GNSS pastāvīgo bāzes 
staciju sistēmās. Apkopota informācija par datu 
apstrādē iegūstamiem rezultātiem, no tiem veidotajiem 
produktiem un to lietošanas iespējām.

Darbā apkopota informācija par GNSS pastāvīgo 
bāzes staciju sistēmām, kurās iezīmējas GNSS 
tūlītējas datu apstrādes platformas atsevišķu moduļu 
implementācijas. Maģistra darbā veikta izpēte atvērtā 
koda programmu lietošanas iespējām tūlītējas GNSS 
datu apstrādes platformas realizācijai Latvijas 
pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmā 
«LatPos».

Datu apstrādes rezultātā iegūtā informācija par 
globālām izmaiņām – jonosfēru, troposfēru, tektoniskām 
kustībām – var būt saistoša arī tādai auditorijai, kas 
nekādā mērā nav saistīta ar globālo pozicionēšanu. 
Savukārt iegūtie rezultāti, kas raksturo GNSS pastāvīgo 
bāzes staciju sistēmu darbību, ir saistoši gan sistēmas 
uzturētājiem, gan tās lietotājiem.
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JĀNIS ŠLISERIS

«Apguvu iemaņas patstāvīgi veikt zinātnisko 
darbu, noformulēt problēmu un strādāt 

mērķtiecīgi. Promocijas darba laikā tika apgūtas 
spējas analizēt tēmu kritiski, lai nesāktu 
pētījumu, kam jau sākumā bija iespējams 

paredzēt, ka tas būs neveiksmīgs.»

Kontaktinformācija:
janis.sliseris@gmail.com

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Latvijā ir maz speciālistu, kuri ir kompetenti promocijas 
darba tēmā, līdz ar to – nav kam jautāt padomu. 
Mūsdienās kā papildu informācijas avotu var izmantot 
internetu (sociālos tīklus, piemēram, Facebook), kur, 
sekojot attiecīgajām lapām, var iegūt daudz vērtīgu 
ideju un informācijas par aktuālajiem pētījumiem un 
jaunumiem interesējošajā jomā.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Pirmais gads paiet, «taustoties» un meklējot, kurā 
virzienā strādāt, un izdomājot, kas jauns būs promocijas 
darbā un kam tas ir vajadzīgs. Šajā laikā, protams, ir jālasa 
daudz publikāciju un jāveic sākotnējie pētījumi. Pēc tam, 
kad ir noskaidrojies, kas tieši būs promocijas darbā, var 
un vajag padziļināti veikt pētījumus, rakstīt publikācijas, 
braukt uz konferencēm un apspriest rezultātus ar citiem 
zinātniekiem no visas pasaules. Pēdējais pusgads paiet, 
intensīvi noformējot darbu un, ja nepieciešams, veicot vēl 
pēdējos eksperimentus un pētījumus.

Līdz darba iesniegšanai Latvijas Zinātņu akadēmijā 
veltīju tam divarpus gadu, kopā ar aizstāvēšanu un 
promocijas darba izskatīšanu, recenzēšanu tas aizņēma 
trīs gadus.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Mana izvēlētā tēma ir aktuāla Latvijas līmenī, izvēli 
ietekmēja arī zinošs profesors un izcils zinātnieks 
K.  Rocēns. Promocijas darbs bija turpinājums 
iepriekšējiem  (bakalaura un magistra) darbiem ar 
līdzīgu un savstarpēji saistītu tematiku izpēti. Zinātnē 
ir jāiegulda ilgstošs un mērķtiecīgs darbs, lai redzētu 
rezultātus.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Īpaši promocijas darbā, neskatoties uz to, kāda ir 
pamattēma, ir grūtāk atrast zinātnisko jaunumu un 
pārliecināt recenzentus par darba lietderību. Tāpat 
arī nav pietiekami daudz saprotamu un pieejamu 
publikāciju, un gandrīz vienmēr šīs publikācijas un pārejie 
literatūras avoti ir – labākajā gadījumā – angļu valodā, 
bet var būt arī franču, vācu, krievu vai citās valodās. Ir 
jāapgūst daudz jauna, arī tādas tēmas, kas augstskolā 
netiek mācītas. Tiek izdarīts vairāk darba, nekā reāli 
ir publicējams. Atklājot ko jaunu, rodas arvien jauni 
jautājumi un idejas par to, kā uzlabot pētījumu. Līdz ar to 
arī pēc darba uzrakstīšanas var turpināt šīs tēmas izpēti 
plašāk, kas ir vēl papildu izaicinājums.

KONSTRUĒJOT PASAULI IETEKMĒJOŠU 
PROMOCIJAS DARBU
Jānis Šliseris nerimstoši iet pretī mērķim,  
kura ietekme kļūst aktuālaka Latvijas un pasaules līmenī. 
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Jānis Šliseris, BIF

«Netradicionāli koksnes kompozītu 
konstrukciju elementi un to 
aprēķinu metodikas» 
(promocijas darbs) 

Vairāk noslogotajās konstrukciju vai materiālu vietās 
izdevīgi izmantot vairāk, stingrākus un izturīgākus 
materiālus. Lai to varētu praktiski izdarīt, konstrukcija 
un tajā izmantojamie materiāli ir jāprojektē vienlaikus. 
Iteratīvi un mērķtiecīgi mainot materiāla īpašības 
un konstrukcijas ģeometriju, balstījumu, iespējams 
harmonizēt materiāla pretestības un konstrukcijas 
piepūļu laukus, tādējādi palielinot īpatnējo konstrukcijas 
nestspēju, samazinot siltumvadītspēju un mitruma 
izraisītās rukuma, uzbriešanas deformācijas. 

Būvniecībā un mašīnbūvē bieži izmanto standarta 
saplākšņa loksnes, uz kurām iedarbojas specifiskas 
slodzes, radot nevienmērīgu konstrukcijas piepūļu lauku – 
dažas vietas ir vairāk noslogotas, bet dažas mazāk. 
Neskatoties uz to, gan vairāk noslogotās vietās, gan 
mazāk noslogotās vietās ir izmantots viens un tas pats 
materiāls, kas nav izdevīgi ne no materiālu pretestības, 
ne ekonomikas viedokļa. Tādējādi rodas nepieciešamība 
izstrādāt netradicionālu kompozīta konstrukcijas 
elementu, kas atšķiras no tradicionāli lietotiem ar 
palielinātu īpatnējo nestspēju (slodzi, ko var uzņemt 1 kg 
materiāla), mainīgu stingumu un tā aprēķina metodiku.

Promocijas darbā pirmo reizi izstrādāta aprēķina 
metodika, kas rada iespēju projektēt ribotus saplākšņa 
plātņveida konstrukcijas elementus ar palielinātu 
īpatnējo nestspēju, samazinātām mitruma izraisītām 
rukuma/uzbriešanas deformācijām un siltumvadītspēju, 
atsevišķos gadījumos diskrēti mainīgu iekšējo struktūru 
vai ārējo lobskaidu orientācijas leņķi, tā nodrošinot 
paaugstinātu īpatnējo nestspēju.

Izmantojot izstrādāto aprēķinu metodiku, inženieri 
un tehnologi var efektīvāk projektēt un izmantot 
konstrukcijās atjaunojamos dabas resursus – koksni, 
vienlaikus radot gan videi draudzīgus risinājums, gan 
ekonomiski izdevīgu koksnes izmantošanu, kas Latvijā ir 
ļoti svarīgi.                

Izstrādātais saplākšņa elementu ribojums ir ar lielāku 
telpisko stingumu, salīdzinot ar tradicionāli lietotiem 
ribojumiem, un lobskaidu specifiskā orientācija dod 
iespēju būtiski samazināt rukuma/uzbriešanas 
deformācijas, salīdzinot tās ar tradicionāliem saplākšņa 
lokšņu konstrukcijas elementiem.
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Profesors Jānis Grabis ir apbsolvējis DITF 
programmu «Informācijas tehnoloģija».

– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Studentam jāvēršas pie institūta vadītāja vai aktīva 
kāda macībspēka. Bieži šāda iespēja tiek piedāvāta 
studentiem, kas studiju darbus pilda 150 % apjomā.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
–  Kontekstzinīgas adaptīvas informācijas sistēmas; 
pieprasījuma datu integrācijas risinājumi datošanas 
mākonī; adaptīvi maršrutēšanas risinājumi.

«Patstāvīgi veikts zinātniskais pētījums ir 
labākais veids, kā līdz kaulam izzināt risināmo 
problēmu, un visvērtīgākais studiju rezultāts.»

Intervija ar DITF Informācijas tehnoloģijas institūta direktoru profesoru Jāni Grabi.

JĀNIS GRABIS

STUDENTIEM TIEK DOTA IESPĒJA!
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ARTŪRS BARTUSEVIČS

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Esmu beidzis doktorantūras studiju programmu 
«Datorsistēmas». Mācījos DITF Lietišķo datorsistēmu 
institūtā. Mans promocijas darbs bija saistīts ar 
programmatūras ražošanas procesu. Process sastāv 
no vairākiem posmiem, un katra posma beigās ir savi 
nodevumi: prasības pret programmatūru, izejas kods, 
testēšanas dokumentācija, instalācijas faili, lietotāja 
instrukcijas un daudz kas cits. Promocijas darbā 
risināju uzdevumus, kā nodrošināt, lai visi minētie 
nodevumi būtu kvalitatīvi visa ražošanas procesa gaitā 
un lai programmatūras lietotājs saņemtu kvalitatīvu 
programmatūru atbilstoši savām velmēm un cerībām.

MEKLĒJOT NEPAMANĪTO UN  
AIZSARGĀJOT SABIEDRĪBU

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?

– Izaicinājumi bija vairāki. Strādājot pie promocijas 
darba, tu saproti, ka tas ir kā mazs bērns, kurš 
nepārtraukti prasa tavu uzmanību un par kuru ir 
jārūpējas katru dienu. Lielākais izaicinājums bija darba 
teorētisko un praktisko rezultātu prezentēšana dažādos 
līmeņos: IT uzņēmumā, zinātniskajās konferencēs, 
promocijas padomei, IT kolēģiem utt. Ar prezentēšanu 
ir tā – ja tevi neviens nesaprot, arī tavu ieguldījumu būs 
grūti kādam novērtēt. Savukārt dažādām auditorijām 
nedrīkst pasniegt vienu un to pašu informāciju vienādi. 
Piemēram, tas, ko saprot IT kolēģi, var nebūt skaidrs 
pieredzējušiem citu jomu zinātniekiem un otrādi. Taču 
veiksmīgai darba aizstāvēšanai nācās formulēt atziņas 
tā, lai tās būtu skaidras ikvienai mērķauditorijai. Un tas 
nebija pats vieglākais uzdevums, it īpaši – doktorantūras 
pirmajos gados.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?

– Promocijas darba tēma bija zināma vēl labu laiku 
pirms iestāšanos doktorantūrā. Izvēloties tēmu, nebija 
nekādu šaubu, jo to, ko es darīju promocijas darbā, 
daru nu jau vairāk nekā  septiņus gadus katru dienu. 
Programmatūras konfigurācijas pārvaldība man ir daudz 
vairāk nekā vienkārši darbs, tas ir gan hobijs, gan milzīgs 
interešu lauks, kur vienmēr atrodu jaunas zināšanas, 
idejas un attīstības virzienus. Promocijas darbs bija 
kārtējais profesionālais izaicinājums. Tās lietas, ko darīju 
arī pirms tam katru dienu, nolēmu darīt nedaudz citā 
virzienā, apvienojot sevī jauno zinātnieku un pieredzējušu 
IT praktiķi. Izvēloties tēmu, bija tikai viena alternatīva, jo 
es nespētu darīt to, kas man nepatīk. Tāpēc darīju tikai 
to, kas vislabāk patīk un darīju to degošām acīm.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Neierastākais avots bija iedvesmas pēkšņie 
uzliesmojumi... Strādājot ar klasiskajiem avotiem: 
literatūru, programmatūru, apkopojot praktisko 
eksperimentu rezultātus, reizēm iestājas strupceļš. 
Ilgi un dikti domājot, tu saproti, ka nevari atrast izeju 
vai atbildēt uz kādu jautājumu. Tad tu atslābinies un 
dari kaut ko citu: skaties televizoru, sporto vai staigā 
pa pilsētas ielām. Un tad pēkšņi... Prātā ienāk tāda 
doma, ka tu no visiem spēkiem meklē papīra gabalu vai 
datoru, kur to visu pierakstīt. Parasti šādas domas ir 
noderīgas, un pēc tam, pieslīpējot detaļas, sanāk kaut 
kas vērtīgs. Tad, lūk, manā darbā ir atsevišķas vietas, 
kurām informācijas avotus var atzīmēt šādi: [iedvesma] 
vai [zemapziņa (visticamāk balstoties uz literatūras 
avotiem, kas norādīti darba beigās...)] J

 Lielākais 
ieguvums bija 
domāšanas veids, 
kas izveidojās, 
strādājot pie 
promocijas 
darba. Vienā brīdī 
sapratu, ka bez 
zaudējumiem 
nevar būt lielas 
uzvaras. Skatoties 
uz sava darba 
atsevišķām 
vietām, es 
sapratu, ka tās 
nekad nebūtu 
radušās, ja 
nebūtu: kritikas 
no kolēģu puses, 
promocijas darba 
vadītāja piezīmes, 
zinātnisku rakstu, 
ko nepieņēma 
publikācijai, 
neērtu jautājumu 
konferenču laikā 
utt.

«Strādājot tieši pie trūkumu novēršanas vai 
pilnībā pārstrādājot kaut ko, rodas labākas 

idejas un labākie paņēmieni.»

«Kritiskā domāšana – tieši šāda attieksme pret 
kļūdām un neveiksmēm palīdzēja man pieņemt 
virkni svarīgu lēmumu, no kā vēlāk arī izrietēja 
tie klasiskie ieguvumi: firmu interese, iespēja 
iesaistīties zinātniskajos projektos, karjeras 

izaugsme utt.»
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– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Stājoties doktorantūrā, viens no formāliem 
dokumentiem, ko vajadzēja iesniegt, bija doktoranta 
darba plāns četriem gadiem. Tur bija smuki sarakstīti 
klasiskie posmi: literatūras analīze, teorētiskās daļas 
izstrāde, praktiskās daļas izstrāde, eksperimenti utt. 
Reāli bija tikai četri posmi, kas atkārtojās iteratīvi 
visā doktorantūras perioda garumā: praktiskie 
eksperimenti – teorija – praktiskie eksperimenti – 
rezultātu publicēšana. Strādājot praktiski un uzkrājot 
pieredzi, tu sāc ievērot likumsakarības. Apkopojot tās, 
sanāk kaut kas teorētisks, ko tu atkal mēģini pierādīt 
praktiski. Un beigās nopublicē rezultātus un iesniedz 
darbu promocijas padomei. Kā tad! Parasti ir tā, ka tavs 
teorētiskais apkopojums netiek pierādīts praktiski un 
tad nekāda publicēšana nemaz nevar notikt. Praktika 
– teorija – praktika, praktika – teorija – praktika, un tā 
var turpināt bezgalīgi. Laika gaitā izdodas arvien labāk 
un labāk, un pēc katras tādas iterācijas ir rezultāti, 
ko var arī publicēt. Bet – kad var beidzot pateikt, 
ka darbs ir pabeigts un to var iesniegt promocijas 
padomei? Man sanāca krietni pacīnīties pašam ar sevi, 
lai beidzot pieliktu kādu punktu. Taču arī, aizstāvot 
darbu, cikls «praktika – teorija – praktiķa» turpinās vēl 
tagad. Metodes un paņēmieni attīstās, jaunie rezultāti 
pakāpeniski pārtop publikācijās. Un kamēr tās iterācijas 
nebeidzas, es saprotu, ka esmu joprojām uz pareizā ceļa, 
ka man joprojām patīk tas, ko es daru un ka esmu savā 
vietā.  

Artūrs Bartusevičs, DITF

Mākslīgā intelekta pielietošana 
programmatūras konfigurācijas 
pārvaldības procesos
(promocijas darbs) 
 

Promocijas darba pētījuma objekts ir programmatūras 
izstrādes projekti un konfigurācijas pārvaldības 
procesi tajos. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt 
modeļvadāmu pieeju, modeļus un metodes konfigurācijas 
pārvaldības automatizācijas ieviešanai, kas ļautu 
samazināt automatizācijas ieviešanas laiku, atkārtoti 
izmantojot uzņēmumā esošos risinājumus konfigurācijas 
pārvaldības automatizācijai. Darba teorētiskajā 
daļā tika definēti konfigurācijas pārvaldības galvenie 
uzdevumi un izanalizētas esošās pieejas, un tā rezultātā 
tika noteiktas pieeju attīstības tendences. Turpinājumā 
tika izpētītas risinājumu attīstības tendences un, 
balstoties uz pētījumu rezultātiem, definēti esošo 
rīku un pieeju trūkumi.  Balstoties uz minētās analīzes 
rezultātu, tika izstrādāta jauna modeļvadāma pieeja 
konfigurācijas pārvaldības automatizācijas ieviešanai 
ar modeļu palīdzību. Pieejas realizācijai tika izstrādāta 
jauna metodoloģija konfigurācijas pārvaldības procesu 
automatizācijai. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāts 
prototips modeļu attēlošanai. Tika veikti eksperimenti 
jaunas metodoloģijas testēšanai. Eksperimentu 
rezultātā izdevās noteikt jaunas metodoloģijas 
ieguvumus, definēt atšķirības no citiem konfigurācijas 
pārvaldības automatizācijas ieviešanas risinājumiem 
un ieviešanas riskus. Darba galvenie rezultāti ir 
modeļvadāma pieeja un metodoloģija, kas ļauj ieviest 
konfigurācijas pārvaldības automatizāciju, atkārtoti 
izmantojot jau esošus risinājumus atsevišķiem procesa 
posmiem. Darbs izstrādāts ar daļēju valsts pētījumu 
programmas «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un 
biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai» 
(SOPHIS) atbalstu.
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ROLANDS KRUMBERGS

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Esmu pbeidzis RTU Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studiju programmu 
«Datorsistēmas». Mans darbs ir par klasifikācijas 
sistēmas lietotāja interfeisa izstrādi.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Darba tēmu izvēlējos darba vadītāja dēļ. Izvēlējos 
darba vadītāju, ar kuru man būtu viegli sastrādāties, kā 
arī tēma, ko vadītājs piedāvā, izskatās interesanta.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Lielākais izaicinājums, šķīet, bija teorētiskas daļas 
izveidošana un tās satura definēšana. Izvēlētā bakalaura 
darba tēma bija vairāk praktiska nekā teorētiska, tāpēc 
teorētiskās daļas izveide bija vislielākais izaicinājums.

IZSTRĀDĀJOT STRATĒĢIJU IZCILAI 
INTERAKTIVITĀTEI 
Izstrādājot darbu, ko tālāk izpētīs doktora disertācijā, Rolands Krumbergs ir izveidojis 
lietotāju saskarni, analizējot tās lietošanas iespējas un problēmsfēras.  

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Izmantotie literatūras avoti bija gana tradicionāli. 
Lielākoties tika izmantoti RTU datubāzēs pieejamie 
zinātniskie raksti.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darba izstrāde bija novēlota. Sākotnēji tika strādāts 
pie teorētiskās daļas, tad pie praktiskās. Ar teorētisko 
daļu gāja lēnāk, tāpēc tika izveidota praktiskā daļa un 
pašās beigās pabeigta teorētiskā daļa. Interesanti šķita 
tas, ka pirmsaizstāvēšanā saņēmu brīdinājumu par to, 
ka savu darbu nepabeigšu, jo tobrīd biju izdarījis gana 
maz. Beigu beigās darbu laikus pabeidzu un saņēmu arī 
labu vērtējumu.

«Manu darbu tālāk izmantoja darba vadītājs 
savā promocijas darbā. Es pats ieguvu ļoti lielu 
praktisko pieredzi, kā arī pirmās zināšanas par 
mašīnapmācību, kas mūsdienās ir ļoti populāra 

tēma.»
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Rolands Krumbergs, DITF 

«Interaktīvas klasifikācijas sistēmas 
lietotāja saskarnes izstrāde»
(bakalaura darbs) 

Bakalaura darbā «Interaktīvas klasifikācijas sistēmas 
lietotāja saskarnes izstrāde» izstrādāts un izanalizēts 
lietotāja saskarnes prototips izmantošanai klasifikācijas 
sistēmās.

Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta mašīnapmācības 
problēma, populārākās klasifikācijas uzdevumus 
risinošas sistēmas, interaktīva klasifikācijas sistēma 
«InClaS», kā arī izpētītas lietotāju saskarņu veidošanas 
iespējas programmēšanas valodā Java un aprakstītas 
galvenās labās prakses lietotāju saskarņu izstrādē.

Darba praktiskajā daļā definētas prasības un 
konceptuālais modelis izstrādājamai saskarnei un 
aprakstīta prototipa implementācija. 

Darba praktiskajā daļā izstrādāts lietotāja saskarnes 
prototips, balstoties uz interaktīvu klasifikācijas sistēmu 
«InClaS» un studiju saturu salīdzināšanas problēmsfēru. 
Balstoties uz izstrādāto prototipu, ir izanalizētas 
teorētiskās lietošanas iespējas citās klasifikācijas 
sistēmās vai problēmsfērās, kā arī definēta turpmākā 
darbība, lai implementētu saskarni pilnībā.

Darba nobeigumā publicēti secinājumi par teorētiskajā 
un praktiskajā daļā sasniegtajiem rezultātiem. 
Pielikumā – izstrādātā prototipa pirmkods.



KĀRLIS BERKOLDS

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Akadēmiskais maģistrs, «Intelektuālās robotizētās 
sistēmas».

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Docētājs piedāvāja izpētīt aparatūru, ņemot vērā, ka ir 
liela interese par mākslīgo intelektu un dzelžiem.

SIMULĒJOT REALITĀTI CAUR TĪKLIEM UN 
PARALĒLI VADOT ROBOTUS
Nerimstoši attīstot savu zinātnisko darbu, Kārlis Berkolds radījis mākslīgo neironu 
tīklu, kas atpazīst attēlus un funkcionē dažādos mobilajos robotos.  
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– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Milzīgs dokumentācijas trūkums. Kopumā viss bija 
jāizstrādā no nulles, bija jāveic ļoti daudz eksperimentu. 
Par pašu aparatūru arī nebija iespējams atrast 
literatūras avotus. Aparatūra ir jauna, un tā tika pasūtīta 
no Amerikas Savienotajām Valstīm.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Šo tēmu jau biju pētījis bakalaura programmas studiju 
laikā. Maģistra darbam tika piemeklēts praktisks 
lietojums, respektīvi – attēlu atpazīšana. Kopumā darba 
teorijas un praktiskās daļas attiecība ir 50 pret 50. Visa 
darba izveidošana aizņēma aptuveni gadu.

«Man ļoti patīk darbs ar robotiem, ir ļoti 
interesanti un vērtīgi. Kā jau minēju, konkrētais 
aspekts tiek attīstīts arī doktorantūrā un 
izmantots savu robotu vadībai.»
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Kārlis Berkolds, DITF

«Attēlu atpazīšana ar aparatūrā 
īstenotiem mākslīgajiem neironu 
tīkliem»
(maģistra darbs)

Pieprasījums pēc attēlu atpazīšanas tehnoloģijām 
mobilajos robotos arvien palielinās. Viena no attēlu 
atpazīšanas metodoloģijām ir mākslīgie neironu tīkli. 

Mākslīgie neironu tīkli parasti tiek realizēti, izmantojot 
programmatūras imitāciju. Imitācijas lietošana dod 
lielākas iespējas modificēt un pielāgot neironu tīklu, bet 
patērē vairāk skaitļošanas un enerģijas resursu, kā arī 
prasa vairāk laika. 

Mobilajos robotos šie resursi ir ļoti svarīgi, tāpēc 
iespējamā alternatīva ir lietot aparatūrā īstenotus 
mākslīgos neironu tīklus.  

Maģistra darba mērķis ir noteikt aparatūrā īstenota 
neironu tīkla spēju veikt attēlu atpazīšanu. 

Darbā apskatīti daži esošie risinājumi aparatūrā 
īstenotu neironu tīklu lietošanā attēlu atpazīšanā, 
to struktūra, ierobežojumi un iespējas. Izmantojot 
vienīgo brīvi nopērkamo neironu kontrolieri CM1K, tiek 
izstrādāta attēlu atpazīšanas sensora aparatūra un 
programmatūra. 

Sensora attēlu atpazīšanas spējas tiek pārbaudītas, 
sensoram uzņemot dažādas krāsas un formas objektu 
attēlus, apmācot tos neironu tīklam un veicot to 
atpazīšanu. 

Darba noslēgumā analizēti iegūtie atpazīšanas rezultāti 
un CM1K kontroliera spējas veikt attēlu atpazīšanu. 
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Andra Blumberga ieguvusi maģistra grādu 
un inženiera grādu RTU Būvniecības (tagad – 
Būvniecības inženierzinātņu) fakultātē speciālitātē 
«Siltuma apgāde, gāzes apgāde un ventilācija»; 
zinātņu doktora grādu – Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātē.

– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Fakultātes institūti arvien vairāk ievieš sistēmu, kurā 
vienu pētījumu kopā veic dažādu līmeņu studenti, t.  i., 
pētījumu vada doktorants, tajā darbojas maģistranti 
un bakalaura līmeņa studenti. Visu šo procesu pārrauga 
un konsultē atbildīgais mācībspēks. Bieži vien pētījumi 
notiek saistībā ar zinātniskajiem projektiem. Taču arī 
ārpus šīs sistēmas ikviens students, kurš vēlas veikt 
zinātnisku izpēti, vienmēr ir gaidīts fakultātes institūtu 
laboratorijās.

Intervija ar EEF zinātņu prodekāni profesori Andru Blumbergu.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
–  Atjaunojamie energoresursi un to integrēšana 
esošajās energoapgādes sistēmās, t. sk. saules enerģijas 
izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas 
ražošanai, vēja enerģija, biomasa (piemēram, koksne, 
aļģes), viļņu enerģija utt.; biotehonomika; enerģijas 
ražošanas un gala patērētāja energoefektivitātes 
paaugstināšana un ietekmes uz vidi samazināšana.

«Zinātnieki ir patiesais  
civilizācijas dzinējspēks.»  

Džeimss Bērks

ANDRA BLUMBERGA

EEF ZINĀTNISKOS PĒTĪJUMUS KOPĀ 
VEIC DAŽĀDA STUDIJU LĪMEŅA 
STUDĒJOŠIE
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Iestājos RTU Daugavpils filiālē pirms vairāk nekā 10 
gadiem, t. i., 2005. gadā, kur studēju divus gadus. 2008. 
gadā jau Rīgā ieguvu bakalaura grādu, aizstāvot darbu 
«Energosistēmas normālo un avārijas režīmu vadīšana». 
Zinātniskais vadītājs bija Nikolajs Gurovs, kura vairs 
nav starp mums. Pēc tam iestājos maģistrantūrā, ko 
veiksmīgi pabeidzu. Maģistra darba nosaukums bija 
«Elektroenerģijas tirgus tehniskie pakalpojumi». Šī darba 
izstrādē un tapšanā man palīdzēja profesors Anatolijs 
Mahņitko. Uzreiz pēc maģistra darba aizstāvēšanas 
komisijas priekšsēdētājs piedāvāja iestāties 
doktorantūrā. Nākamajā dienā tikos ar profesoru 
Antanu Sauhatu, lai apspriestu šādu iespēju. Saņēmu 
pozitīvu lēmumu un sāku gatavot visus nepieciešamos 
dokumentus. Virziens, tāpat kā iepriekšējās studiju 
programmas, bija «Enerģētika un elektrotehnika», 
un promocijas darba tēma – «Energosistēmu risku 
novērtēšana un vadība». Laika gaitā tā tika mainīta 
un precizēta vairākas reizes, un 2015. gada 16. aprīlī 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes jaunajā ēkā 
veiksmīgi aistāvēju promocijas darbu «Energosistēmas 
asinhronā režīma modelēšana, vadība un novēršana». 
Pašlaik esmu Energosistēmu vadības un automatizācijas 
katedras docents.

DMITRIJS ANTONOVS

IZSTRĀDĀJOT ALGORITMU, 
KAS GLĀBJ NO SISTĒMAS KATASTROFĀM

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Manuprāt, galvenie ietekmējošie faktori, ir cieši 
saistīti ar manu vēlmi uzzināt ko jaunu, attīstīties 
jaunā virzienā, iegūt iemaņas un zināšanas, kas varētu 
man palīdzēt tālākajā dzīvē. Par to liecina manu darbu 
tēmu nosaukumu saraksts, kas aptver samērā plašu 
informācijas klāstu. Neviens darbs nav cita darba 
turpinājums.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Viens no galvenajiem izaicinājumiem lielākajai daļai 
studentu ir laiks, t. i., paspēt nodot darbu laikus. Tomēr 
mana promocijas darba izstrādes laikā tas nebija tik 
kritisks faktors. Kā izaicinājumus var minēt promocijas 
darbu tēmas izmaiņas un atbilstošas korekcijas teksta 
rediģēšanā. Jāpiemin arī fakts, ka publicēta ir tikai 
septītā darba versija pēc priekšaizstāvēšanas. Vienmēr 
parādījās jaunas idejas un tika iegūti problēmu risinājumi, 
bet kādreiz tomēr vajadzēja ielikt punktu. Pirmās 
promocijas darba versijas apjoms tuvojās 300 lappusēm, 
kas rezultātā tika samazināts piecas reizes un tikai daļēji 
iekļauts gala versijā. Un pēdējais, ko gribu atzīmēt, ir 
atsauču numerācijas problēma, īpaši gadījumā, kad tiek 
dzēsts kāds informācijas avots no saraksta sākuma...

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Promocijas darbā ir samērā daudz informācijas avotu, 
kas galvenokārt aptver atbilstošās jomas zinātniskos 
rakstus, protams, ir arī citas iespējas. Manā gadījumā, 
kad tika mainīts nosaukums, profesors Antans 
Sauhats ieteica man vērsties pie asociētā profesora 
Andreja Utāna, lai pilnveidotu zināšanas par esošām 
aizsardzībām un to darbības principiem, kā arī papildināt 
darbu ar asinhronā režīma novēršanas automātikas 
tehnisko realizāciju. Viņš arī kļuva par otru zinātnisko 
vadītāju. Vēl kā informācijas avoti jāatzīmē arī līdzautori, 
ar kuriem cieši sadarbojos, veicot pētījumus un publicējot 
rakstus, patentus, grāmatas utt. 

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Diemžēl faktiski jau grūti apkopot visus posmus un to, 
cik katram bija veltīts laika, jo visa darba tapšanas laikā 
jāaktualizē informācija par citu zinātnieku pētījumiem 
un sasniegumiem, lai darba tēma un virziens būtu 
aktuāls un mūsdienīgs. Publikāciju rakstīšana, patentu 
sagatavošana un grāmatu rakstīšana ir vēl viens 
laikietilpīgs posms. Tomēr jāatzīmē arī birokrātiski 
aspekti, piemēram, jāsaskaņo darbu un kopsavilkumu 
publikācijas izdevniecībā, jānogādā darba eksemplāri 
bibliotēkās, jāsagatavo vesela «papīru kaudze» ar 
iesniegumiem un visdažādākajām kopijām, jāizvieto 
sludinājumi «Latvijas Vēstnesī» un «Zinātnes Vēstnesī» 
utt. 

Vēl viena būtiska piezīme: mūsdienīgā pasaulē 
vērtīgākais resurss ir laiks, tāpēc tas jāizmanto racionāli 
un apdomīgi.

«Mūsdienīgā pasaulē vērtīgākais resurss 
ir LAIKS, tāpēc tas jāizmanto racionāli un 

apdomīgi».

Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana, vadība un novēršana.
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– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Doktora diploms Nr.  0523. Sērija D! Nedaudz 
pajokoju J! Protams, nevar viennozīmīgi pateikt, kas ir 
lielākais ieguvums, jo tomēr gandrīz pieci gadi ir patērēti, 
lai izstrādātu kvalitatīvu un mūsdienīgu darbu. Galvenais 
ieguvums ir ir iespēja redzēt pasauli un piedalīties 
starptautiskās konferencēs, uzlabot angļu valodas 
zināšanas. Neapšaubāmi, iegūtā pieredze un zināšanas 
ir pats vērtīgākais ieguvums.

– Ar ko pašlaik nodarbojies, esi iesaistīts jaunos 
un interesantos projektos? 
– Kā jau minēju, esmu docents, bet, protams, zinātnei 
un pētniecībai ir svarīga vieta manā ikdienā. Tātad kā 
vienu no interesantākajiem projektiem varu minēt viedo 
tehnoloģiju integrēšanu, t.  i., viedie boileri un elektriskie 
sildītāji ar akumulēšanas iespēju saistībā ar RealValue 
projektu, kas ir daļa no Eiropas Savienības pētniecības 
un inovācijas atbalsta programmas «Apvārsnis 2020». 
Šajā projektā piedalās arī tādas pasaulē pazīstamas 
organizācijas kā INTEL, GlenDimplex, University of 
OXFORD un citas. Galvenā ideja ir efektīva alternatīvās 
enerģijas akumulēšana un racionāla izmantošana apkurei 
un karstā ūdens sagatavošanai, minimizējot patērētāju 
izmaksas, galvenokārt balstoties uz optimālo attālināto 
vadību, elektroenerģijas cenu tirgū un patērētāja vēlmi 
uzturēt savu komforta līmeni. Tiek izmantoti sildītāji 
ar fantastiskām iespējām: tie var akumulēt enerģiju 
tad, kad tā ir lēta, un atdot tad, kad ir nepieciešams. 
Enerģija tiek glabāta faktiski bez zudumiem, ko 
nodrošina jaunās paaudzes izolācijas materiāli. Vadību 
nodrošina, izmantojot «Cloud» tehnoloģiju. Eiropas 
mērogā prognozētā šādu iekārtu kopējā jauda mērāma 
tūkstošos megavatu.

Dmitrijs Antonovs, EEF  
«Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana, 
vadība un novēršana»
(promocijas darbs)

Mūsdienās sabiedrība ir ārkārtīgi jutīga pret 
elektroapgādes pārtraukumiem. Energosistēmas 
sabrukumiem, kas ilgst dažas stundas vai pat vairākas 
dienas, ir būtiska ietekme uz ikdienas dzīvi un ekonomiku. 
Nozīmīgu struktūru (piemēram, komunikācijas vai 
transports) darbība ir apgrūtināta, ūdens apgāde un 
apkure – apturēta, un tas ir īpaši jūtams aukstā laikā. 
Ražošanas procesi un tirdzniecība biržās tiek pārtraukti. 
Elektrotransports paralizē ceļu satiksmes kustību, 
īpaši dzelzceļu, savu darbību aptur arī lidostas. Avārijas 
dienesti (ugunsdzēsēji, policija, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība) nevar komunicēt telekomunikācijas sistēmu 
sabrukuma dēļ. Slimnīcas paliek darbspējīgas tik ilgi, 
kamēr rezerves ģeneratoriem ir nodrošināta degviela. 
Bankomāti un tirdzniecības centri tiek slēgti, un tas var 
radīt katastrofālu scenāriju.

Pretavārijas automātika un relejaizsardzība ir viens 
no visefektīvākajiem energosistēmas sabrukumu seku 
samazināšanas līdzekļiem. Tieši tāpēc šajā darbā 
analizēta asinhrono režīmu novēršanas automātika, 
kas ļauj veikt optimālu apvienotās energosistēmas 
sadalīšanu, lai saglabātu darbspēju un funkcionalitāti 
visās tās daļās, un izvairīties no katastrofālām 
sabrukumu sekām.

Asinhronais režīms parasti saistīts ar paralēlas darbības 
stabilitātes izjaukšanu starp elektrostacijām (vai 
energosistēmas daļām) vai atsevišķiem ģeneratoriem, 
kas var radīt energosistēmas elementu bojājumus un 
patērētāju ilgstošus elektroapgādes traucējumus. 
Šis režīms ir saistīts ar milzīgiem ekonomiskiem 
zaudējumiem. Lai mazinātu šāda režīma ietekmi un 
sekas, ir jāizmanto uzlabotie automātikas darbības 
principi. Promocijas darbā galvenā uzmanība ir pievērsta 
selektivitātei un modelēšanas precizitātei.

Darbā ir piedāvāts arī energosistēmu relejaizsardzības 
un pretavārijas automātikas ierīču iestatījumu izvēles 
un verifikācijas algoritms. Kā atsevišķs pētījumu loks ir 
aplūkota jaunās automātikas darbību analīze dažādos 
energosistēmas režīmos, lai pierādītu piedāvāto 
bloķēšanas un nostrādes algoritmu pietiekamību un 
funkcionalitāti.

Darba būtiskākie sasniegumi ir atspoguļoti valsts 
patentos un zinātniskajos rakstos, kā arī starptautiskos 
izdevumos.

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/20114
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/20114
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Esmu beidzis bakalaura studiju programma vides 
zinātnēs, šobrīd turpinu studijas maģistrantūrā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Izvēle tika izdarīta kopā ar Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institūta vadību – meklējām aktuālu 
tēmu, kurai nepieciešama padziļināta izpēte. Tēma tika 
izvēlēta pēc abpusējas vienošanās.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Darba praktiskā daļa iekļāva sistēmdinamikas modeļa 
izveidi, kas nozīmēja jaunas programmas apgūšanu. 
Sākums bija grūts, bet galu galā rezultāts tika sasniegts. 

Pas izaicinājumu var nosaukt arī mācīšanos veiksmīgi 
komunicēt ar darba vadītāju un citiem institūta 
mācībspēkiem, lai izstrādātajam gala darbam būtu 
augstāka zinātniskā vērtība.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Lielu ieguldījumu deva manas darba vadītājas Jeļena 
Ziemele un Dagnija Blumberga, bet ļoti liels paldies 
jāsaka arī Andrai Blumbergai, jo bez viņas palīdzības un 
sniegtās informācijas praktiskās daļas izstrādē noteikti 
nebūtu tapis tik zinātniski augstvērtīgs rezultāts. 
Ir izstrādātas jau vairākas zinātniskās publikācijas, 
kurām par pamatu ņemts bakalaura darbā izveidotais 
sistēmdinamikas modelis.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darba izstrādi noteikti var iedalīt divās klasiskajās 
daļās – teorētiskajā jeb literatūras analīzes un 
praktiskajā daļā, tomēr darba izstrādes gaitā grūti šīs 
daļas nodalīt, jo abas tika veiktas paralēli. Praktiskās 
daļas izstrādes gaitā tika izmantotas zināšanas, kas 
gūtas no literatūras un institūta mācībspēkiem, tajā 
pašā laikā, izstrādājot praktisko daļu, nācās secināt, ka 
daudzos jautājumos zināšanas ir nepietiekamas, un tas 
lika veikt papildu literatūras analīzi arī paralēli praktiskās 
daļas izstrādei. Kopējais darba izstrādes ilgums bija 
vairāk nekā pusgads.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Grūti definēt vienu konkrētu ieguvumu, jo darba 
izstrāde manai izaugsmei deva vairākas vērtīgas lietas – 
gan dziļāku izpratni par centralizēto siltumapgādi un tās 
nākotnes iespējām, gan prasmi strādāt ar programmu, 
kurā iespējams veidot sistēmdinamikas modeļus dažādu 
vides jautājumu pētīšanai, kā arī kontaktus, un tagad 
zinu, kur varu vērsties pēc palīdzības.

ATTĪSTOT SILTUMAPGĀDI 
PASAULEI DRAUDZĪGĀKĀ LĪMENĪ

«Darba izstrāde manai izaugsmei deva vairākas 
vērtīgas lietas – gan dziļāku izpratni par 

centralizēto siltumapgādi un tās nākotnes 
iespējām, gan prasmi strādāt ar programmu, 

kurā iespējams veidot sistēmdinamikas modeļus 
dažādu vides jautājumu pētīšanai,  
kā arī kontaktus, pie kuriem zinu,  
ka varu vērsties pēc palīdzības.» 

Apvienojot ekonomiskās un zinātniskās prognozes, iekļaujot idejas darbā. 

ARMANDS GRĀVELSIŅŠ
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Armands Grāvelsiņš, EEF

«Ceturtās paaudzes centralizētās 
siltumapgādes sistēmas ieviešanas 
iespēju pētīšana»
(bakalaura darbs)

Bakalaura darba mērķis bija izstrādāt sistēmdinamikas 
modeli, ar kura palīdzību pētīt centralizētās 
siltumapgādes sistēmu un tās iespējamo pāreju 
uz ceturtās paaudzes sistēmu. Ceturtās  paaudzes 
centralizētās siltumapgādes sistēmas koncepcija paredz 
samazinātu temperatūras režīmu pārvadē (60  °C 
turpgaita, 30 °C atgaita), pāreju uz atjaunojamo resursu 
izmantošanu, kā arī zema siltumenerģijas patēriņa 
ēkas. Šobrīd Latvijā darbojas divu veidu siltumapgādes 
sistēmas – ar turpgaitas/atgaitas temperatūru 
120/70  °C un 90/60  °C. Dominējošais kurināmais ir 
dabasgāze, kas ir 80  % no energoresursu patēriņa. 
Latvijā ir ļoti liels nesiltināto ēku īpatsvars, un līdz ar to 
liels siltumenerģijas patēriņš.

Modelī tika iekļauti četri tehnoloģiju veidi – dabasgāzes 
katli un biomasas katli, kas šobrīd tiek izmantoti 
centralizētajā siltumapgādē, kā arī perspektīvie saules 
kolektori un siltumsūkņi. Tehnoloģiju nomaiņas process 
tika balstīts uz ekonomisko izdevīgumu. Sākotnējie 
rezultāti rāda, ka bez papildu politikas instrumentu 
izmantošanas, balstoties tikai uz ekonomisko 
izdevīgumu, jau 2030. gadā varētu tikt sasniegts 
ievērojams atjaunojamo resursu īpatsvars (≈ 67 %). Vērā 
tika ņemtas tehnoloģiju un kurināmā cenu prognozes, 
kā arī siltumenerģijas patēriņa izmaiņas. Modelis tika 
verificēts ar vēsturiskajiem datiem.

Modelis pēc bakalaura darba pabeigšanas tika 
papildināts ar temperatūras režīma izmaiņām, 
tehnoloģiju lietderības koeficienta izmaiņām atkarībā no 
temperatūras režīma, kā arī ar dažādiem iespējamiem 
politikas instrumentiem, lai atrastu optimālāko 
sistēmas attīstības scenāriju. Bakalaura darbā šīs daļas 
neparādās.



OSKARS BORMANIS

IZSTRĀDĀJOT METODES  
LĪDZSPRIEGUMA TĪKLU  
EFEKTĪVĀKAI IZMANTOŠANAI

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
Gan bakalaura, gan maģistra grādu esmu ieguvis 
elektrotehnoloģiju datorvadībā, studējot RTU EEF. 
Šobrīd turpinu studijas doktorantūrā šajā pašā 
programmā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
Darbs ar šo tēmu sākās jau bakalaura laikā, praksē 
Vācijā, Mercedes-Benz rūpnīcā, kur strādāju pie 
industriālo robotu energoefektivitātes uzlabošanas 
un elektroenerģijas patēriņa modeļu un simulāciju 
izstrādes. Tā ir inovatīva nozare, un šīs tēmas attīstība 
ļaus ietaupīt daudz resursu.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Plānojot šāda veida darbus, nereti mērķi ir gana lieli, bet 
priekšstata par to, cik daudz laika tas prasīs, gana maz. 
Prototipēšana un atkļūdošana ir ļoti laikietilpīgs darbs, 
tādēļ par lielāko izaicinājumu uzskatu tieši visu plānoto 
uzdevumu izpildi. Sāku strādāt laikus, tomēr visu, lai 
darbs būtu vēl labāks un pilnīgāks, paspēt neizdevās.
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– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
Bez Mercedes-Benz atbalsta, sevišķi Dāvja Meikes 
(Daimler) personā, iespējams, šis darbs nebūtu 
materializējies. Tāpat lielu pateicību pelnījis arī mentors 
Armands Šenfelds (RTU).

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Laiks ir nenosakāms: līdz diviem gadiem – iepriekšējā 
izpēte, pieredzes vākšana, dažādu citu materiālu 
gatavošana; aptuveni seši mēneši – darbā risināmās 
problēmas definēšana un precizēšana; darba praktiskā 
puse, veidojot prototipus, programmējot, atkļūdojot, 
parelēli sākot rakstīt pašu darbu, lai nepazaudētu 
kopskatu un saprastu, kas nepieciešams konkrētas 
nodaļas pabeigšanai; viens līdz divi mēneši – rakstīšana, 
darbs ar literatūras avotiem, teorētiskās daļas veidošana, 
prototipu apraksts un eksperimentu rezultātu analīze.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Viennozīmīgi – pieredze. Protams, no paša rakstīšanas, 
formatēšanas un vēlo vakaru procesa ieguvumu ir maz, 
taču eksperimentālā daļa, ko veido sadarbība ar citiem 
pētniekiem dažādās organizācijās un specialitātēs, 
veiksmes un neveiksmes pašā darba izstrādes un 
virzīšanas gaitā, domāju, ka tieši šī pieredze ir lielākais 
ieguvums.

«Eksperimentālā daļa, ko veido sadarbība ar 
citiem pētniekiem dažādās organizācijās un 
specialitātēs, veiksmes un neveiksmes pašā 

darba izstrādes un virzīšanas gaitā –  
tieši šī pieredze ir lielākais ieguvums.»
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Oskars Bormanis, EEF
«Lokāla līdzsprieguma tīkla vadības 
sistēmas izstrāde»
(maģistra darbs) 

Maģistra darbā apskatīti dažādi tirgū pieejamie lokālo 
līdzprieguma tīklu risinājumi. Ir izpētītas vadības metodes 
lokālu līdzsprieguma tīklu darbības nodrošināšanai 
vairākos režīmos. 

Būtiskākais darba sasniegums ir lietojumprogrammas 
saskarnes izveidošana starp matemātisko modeli 
industriālo sistēmu elektroenerģijas patēriņa 
modelēšanai un virtuālās ekspluatācijas programmatūru. 

Darba izstrādes laikā ir izveidots prototips lokālam 
līdzsprieguma tīklam. Maģistra darbs uzrakstīts angļu 
valodā. Tajā ir 76 lapas, tai skaitā 50 attēlu, trīs tabulas 
un deviņi pielikumi. 

Darbā kopumā apkopota informācija no 48 informācijas 
avotiem, kas izdoti no 2007. līdz 2015. gadam. 
Avotu iegūšanai izmantotas zinātniskās datubāzes 
ScienceDirect, IEEE Xplore Digital Library un citi avoti.
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Vjačeslavs Borbovs ir ieguvis bakalaura, 
maģistra un doktora grādu RTU Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju 
institūta programmā «Telekomunikācijas». 

Intervijā prodekāns sniedz īsu ieskatu galvenajos 
fakultātes projektos un problēmās. 

– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Ja studentam ir interese un vēlme iesaistīties 
zinātniskajā procesā, droši var vērsties pie manis, kā arī 
pie dekāna profesora J. Poriņa, Telekomunikāciju institūta 
direktora profesora Ģ.  Ivanovs, Radioelektronikas 
institūta direktora vadošā pētnieka D.  Pikuļina un 
Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
vadītāja profesora A. Klūgas. 

SISTEMĀTISKI RISINOT NOZARES 
PROBLĒMAS
Intervija ar ETF zinātņu prodekānu profesoru Vjačeslavu Bobrovu.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
– Šobrīd fakultātes zinātnieki risina vairākās zinātniskās 
problēmas, un galvenās ir šādas: Telekomunikāciju 
institūta zinātniskais personāls strādā pie šķiedru 
optiskajam pārraides sistēmām, mikroviļņu 
telekomunikāciju risinājumiem un risina sakaru sistēmu 
trafika pārslodzes problēmas; Radioelektronikas 
institūta pētnieki nodarbojas ar dažāda veida un tipa 
signālu apstrādi un elektromagnētiskās saderības 
problēmām; Transporta elektronikas un telemātikas 
katedras zinātniskais personāls pēta dažāda tipa GPS 
precizitātes uzlabošanas risinājumus.

«Sapere aude!»  
(«Uzdrīksties izzināt!»)  

Horācijs

VJAČESLAVS BOBROVS
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Izvēlējos studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes programmā «Elektronika». 

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Manai sievai patīk fotografēt, un arī pašam tas patīk. 
Tāpēc izdomāju, ka varētu   izveidot LED zibspuldzi. 
Īstenībā šī tēma bija plāns «B», jo plāna «A» eksperimenta 
rezultāti bija neveiksmīgi. Semestra sākumā biju plānojis 
izveidot citu ierīci maģistra darbam, bet eksperimentu 
rezultāti nebija tādi, kā cerēts, tādēļ nācās domāt ko 
citu, lai sekmīgi absolvētu augstskolu.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Lielākais izaicinājums bija iekļaušanās laikā. Darbu 
paveicu četros mēnešos. Daudzas lietas darīju paralēli, 
lai visu ieplānoto paspētu laikus.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Pārsvarā visu informāciju atradu internetā. Bet 
ar padomiem palīdzēja gan studiju biedri, gan RTU 
Elektronikas kluba kolēģi.

RADOT ALTERNATĪVU, INDUSTRIJĀ 
KONKURĒTSPĒJĪGU PRODUKTU

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik 
laika katrs aizņēma?
– Pirmais posms bija specifiska LED atrašana un 
pasūtīšana, pēc tam ķēros klāt eksperimentiem. 
Izveidoju primitīvu prototipu, lai saprastu, vai 
LED jauda ir pietiekama zibspuldzes vajadzībām. 
Testēju arī sprieguma pārveidotāju, kas bateriju 
spriegumu pārveidoja uz LED nepieciešamo 
spriegumu. Testēju arī – cik lielu jaudu baterijas 
var atdot impulsā. Paralēli sāku meklēt teoriju 
gan par LED, gan zibspuldzēm. Tas aizņēma 
apmēram divus mēnešus. Kad sapratu, ka LED 
ir piemērots zibspuldzei, sāku pamatīgāku 
LED analīzi, iegūtos datus pēc tam pievienoju 
darbam. Izveidoju nopietnāku prototipu, kuru 
jau varēja piestiprināt pie fotokameras, lai to 
varētu testēt reālos apstākļos. Zibspuldzes 
prototipu iedevu vairākiem fotogrāfiem, kuri 
to novērtēja atzinīgi. Pēc tam veicu literatūras 

apkopošanu un testa plates izveidi, lai notestētu ARM 
arhitektūras mikrokontroliera darbību, kā arī 128x64 
pikseļu LCD displeja darbību. Paralēli meklēju iespējas 
izveidot zibspuldzes korpusa ar 3D printera palīdzību. 
Pēdējā mēneša laikā pirms darba nodošanas pabeidzu 
testus ar ARM testa plati un izstrādāju gatava prototipa 
plati. Pēdējās divas nedēļas veltīju papildu literatūras 
apskatei, visu eksperimentu rezultātu apkopošanai, 
maģistra darba rakstīšanai un noformēšanai.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Pieredze, jaunas zināšanas gan elektronikā, gan 
programmēšanā, kā arī noderīgi kontakti.

– Kā Tu vērtē pašreizējo situāciju LED tehnoloģiju 
jomā?
– LED tehnoloģija turpina attīstīsies ļoti straujā tempā. 
Eksperti paredz, ka LED nākamajos 10–15 gados būs 
galvenais mākslīgās gaismas avots, un vēl tālākā nākotnē 
pilnībā izkonkurēs citus gaismas avotus. LED tehnoloģija 
attīstās gan efektivitātes, gan cenas samazināšanās 
ziņā. LED galvenais trūkums ir gaismas kvalitāte, ko 
vērtē ar CRI (Color Rendering Index). Bet arī gaismas 
kvalitāte tiek uzlabota. Lai izveidotu profesionālu 
zibspuldzi ar LED tehnoloģiju, kas varētu konkurēt ar 
esošajām gāzizlādes zibspuldzēm, ir jāizvēlas augstākās 
kvalitātes LED modulis (CRI>95), kas maksā vairāk par 
100  $, tādējādi gala produkts ir pārāk dārgs, kā arī 
LED gaismas atdeve īsā impulsā (mazākā par 1  ms) 
pagaidām nespēj konkurēt ar gāzizlādes lampām. LED 
tehnoloģija ir noderīga zibspuldzēm, ja nepieciešams 
iegūt garāku un konstantas gaismas atdeves impulsu 
(vairāk par 10 ms), kas nepieciešams kamerām ar rolling 
shutter. LED zibspuldzes plaši lieto mobilajās ierīcēs.

KRISTAPS BAĶIS

Darbs kopumā bija ļoti 
aizraujošs. Kādu atsevišķu 
faktu izcelt ir grūti. 
Visvairāk man patika 
eksperimentēt un meklēt 
zibspuldzes korpusa 
izprintēšanas iespējas. 
Kopumā apmeklēju četras 
vai piecas firmas, katrā 
no tām uzzināju ko jaunu. 
Patika, ka katrā vietā, kur 
gāju, bija atsaucīgi cilvēki, 
kuri bija gatavi veltīt savu 
laiku, lai kaut nedaudz 
iedziļinātos manā vajadzībā 
un palīdzētu ar padomiem
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Kristaps Baķis, ETF

«LED zibspuldze»
(maģistra darbs) 

Maģistra darbā izstrādāts LED zibspuldzes prototips 
ir konkurētspējīgs ar esošajām gāzizlādes lampu 
zibspuldzēm. Darbā tiek pētīta zibspuldze kā gaismas 
avots fotogrāfijā, LED izstarotās gaismas parametri un 
to degradācija, LED vadības iespējas, dažādi autonomi 
barošanas avoti. Prototipa izveidē iekļauta principiālās 
shēmas izveide, komponentu izvēle, PCB izveide, 
programmatūras un korpusa izveide. Prototipa izveides 
mērķis ir radīt iekārtu, ko varētu izmēģināt fotogrāfi. 
Darba tālākais mērķis – sākt LED zibspuldžu ražošanu.
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Absolvēju RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes doktora studiju programmu 
«Telekomunikācijas». Šobrīd strādāju Telekomunikāciju 
institūtā par pētnieku, kā arī šī paša institūta Pārraides 
sistēmu katedrā par docentu. Kā pētnieks veicu 
zinātniskus pētījumus, kas saistīti ar šķiedru optiskajiem 
piekļuves tīkliem, to darbības un parametru uzlabošanu. 
Kā docents veicu pedagoģisko darbu, lasu lekcijas 
telekomunikāciju studiju programmas studentiem, kā arī 
vadu praktiskus laboratorijas darbus.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Bakalaura un maģistra darbs arī tika izstrādāts 
Telekomunikāciju institūtā un bija saistīts ar šķiedru 
optiskajām pārraides sistēmām, tāpēc šo pētījuma 
tēmu izlēmu turpināt doktora studiju programmā. 

Promocijas darba tēmu izvēlējos kopā ar savu darba 
vadītāju Telekomunikāciju institūta direktoru profesoru 
Ģirtu Ivanovu, analizējot jaunākās tendences un 
pieejamo zinātnisko literatūru, kas saistīta ar optiskajiem 
pārraides tīkliem. Jāsaka liels paldies arī profesoriem 
Vjačeslavam Bobrovam un Jurģim Poriņam, kuri sniedza 
noderīgus padomus promocijas darba izstrādes gaitā.

Mans promocijas darbs ir par šķiedru optiskajiem 
piekļuves tīkliem, jo tie man šķita vairāk saistoši 
nekā maģistrālie piekļuves tīkli. Salīdzinot ar šķiedru 
optiskajiem maģistrālajiem tīkliem, piekļuves tīkli 
nodrošina informācijas pārraidi no lietotāja līdz 
pakalpojuma sniedzējam tipiski vienas pilsētas ietvaros, 
attālumos ap 20 km. Maģistrālie tīkli jeb pārraides 
sistēmas darbojas jau daudz lielākos attālumos, kas ir 
vairāki simti un pat tūkstoši kilometru. Līdz ar to atšķiras 
pētījumu virzieni, pārraides sistēmu uzbūve un ar to 
saistītie izaicinājumi.

NO SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAS  
LĪDZ TIRGUS IEKAROŠANAI

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?

– Pirmais lielākais izaicinājums noteikti bija atrast un 
identificēt pētījumu virzienus – kādas sistēmas pētīt, 
kas ir ierobežojošie faktori, kāds varētu būt mans 
jaunievedums šajā virzienā. 

Kā otru izaicinājumu varu minēt starptautiskās 
datubāzēs (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore u.  c.) 
indeksētu un iekļautu zinātnisku publikāciju izstrādi. 
Sākot doktora studijas, bija sajūta, ka tas būs ļoti grūti, 
bet šobrīd varu teikt, ka tas ir iespējams, un arī mēs šeit, 
Latvijā, varam izstrādāt augstas klases pasaules līmeņa 
publikācijas, kurās atainojam mūsu veikto zinātnisko 
pētījumu rezultātus. 

Promocijas darbā, protams, bija nepieciešams veikt arī 
daudz dažādu eksperimentu, izveidot reālas šķiedru 
optiskās datu pārraides sistēmas un pārbaudīt to 
darbību, salīdzināt ar simulatīvajiem rezultātiem, 
matemātiskajiem aprēķiniem. Latvijā augstākajai 
izglītībai, it īpaši – zinātniskiem pētījumiem, piešķirtā 
finansējuma apjoms, salīdzinot ar citām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, ir stipri ierobežots, tāpēc 
ne visas eksperimentiem nepieciešamās zinātniskās 
iekārtas ir pieejamas. Līdz ar to tika meklēti dažādi 
risinājumi – simulācijas un matemātiski aprēķini tika 
veikti Latvijā, bet daļa eksperimentu kādā citā ārzemju 
augstskolā, kur ir nepieciešamais augstas klases 
zinātniskais aprīkojums. Šo es varētu nosaukt par trešo 
un lielāko izaicinājumu. Līdz ar to daļu eksperimentu, 
izmantojot Erasmus apmaiņas programmas sniegtās 
iespējas, veicu Dānijas Tehniskajā universitātē, pasaulē 
atzītā Metropiekļuves un tuvas darbības sistēmu grupas 
(The Metro-Access & Short Range Systems Group) 
laboratorijā, sadarbojoties ar DTU Fotonik (Dānija) un 
Henriha Herca Institūta (Vācija) zinātniekiem.

«Lielākais ieguvums noteikti ir iegūtās zināšanas 
un pieredze saistībā ar šķiedru optikas pārraides 
sistēmām, kas man kā zinātniekam un inženierim 
ļauj konkurēt Eiropas darba tirgū. Protams, ļoti 

noderīgi ir Dānijas Tehniskajā universitātē iegūtie 
kontakti un pieredze. Šo pieredzi un zināšanas arī 

cenšos nodot tālāk mūsu studentiem.»

Manuprāt, šāds pētījums vērtējams kā ļoti aktuāls, jo gan 
Latvijā, gan arī pasaulē šobrīd notiek straujš patērēto datu 
apjoma pieaugums, un tā rezultātā pakalpojumu sniedzēji meklē 
jaunus risinājumus datu pārraides ātruma palielināšanai optisko 
piekļuves tīklu sistēmās. Tehniskās attīstības prognozes rāda, ka 
vislielākais pārraidāmo datu apjoma pieaugums ir novērojams 
piekļuves līmenī, tātad īpašu uzmanību ir jāpievērš tieši 
optiskajiem piekļuves tīkliem. Promocijas darbā ir veikts pētījums 
par esošo un perspektīvo nākamās paaudzes optisko šķiedru 
sakaru sistēmu veiktspējas uzlabošanu.

SANDIS SPOLĪTIS
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– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Specifiski informācijas avoti noteikti bija Dānijas 
Tehniskajā universitātē sastaptie zinātnieki, mācībspēki, 
darbinieki, kā arī tie augstskolu un uzņēmumu pārstāvji, 
kurus satiku, apmeklējot vairākas starptautiskas 
zinātniskas konferences ASV, Ķīnā, Itālijā, Krievijā un 
citur. Šeit vēlētos uzsvērt, ka tieši personisku kontaktu 
ceļā, kas tiek iegūti, apmeklējot kādu ārzemju augstskolu 
vai starptautisku zinātnisku konferenci, bieži vien 
ir iespējams uzzināt aktuālākos pētījumu virzienus, 
smelties pētījumu idejas un rast dažādu zinātnisku 
problēmu risinājumus. Dažkārt ko jaunu iemācos arī no 
studentiem, jo visu jau nevar zināt – mūžu dzīvo, mūžu 
mācies!

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Pirmais posms – darba izstrādāšanu sāku ar literatūras 
analīzi, situācijas apzināšanu manis izvēlētajā promocijas 
darba pētījumu virzienā, meklēt tos virzienus, kur es 
varētu sniegt savu zinātnisku pienesumu. Šis posms 
aizņēma apmēram sešus mēnešus. 

Otrais posms – sāku veikt matemātiskus aprēķinus, 
realizēt skaitliskās simulācijas. Paralēli tam iegūtos 
rezultātus iesniedzu vairākās starptautiskās zinātniskās 
konferencēs, kur pēc tam tos prezentēju. Sākumā sāku 
ar konferencēm Latvijā un Lietuvā. Pēc tam jau turpināju 
ar nopietnākām konferencēm Zviedrijā, Ukrainā, Polijā 
un citur. Doktora studiju programmas otrajā gadā 
izmantoju Erasmus programmas sniegtās priekšrocības 
un apmeklēju Dānijas Tehnisko universitāti, kas ļāva 
iegūt neatsveramu pieredzi, zināšanas un kontaktus, 
kas noder ne tikai zinātniskā karjerā, bet arī dzīvē. 
Šajās vizītēs ieguvu jaunus zinātniskus rezultātus, ko 
prezentēju gan ASV gan arī Ķīnā. 

Trešais posms – lai turpinātu iesākto sadarbību, otrreiz 
Dānijas Tehnisko universitāti apmeklēju trešajā studiju 
kursā, kur iepazinu citus jaunus cilvēkus un ieguvu 
nozīmīgus kontaktus. Paralēli tam veidoju promocijas 
darba struktūru, papildināju to un trešā studiju gada 
beigās jau sāku veidot darba latvisko melnrakstu. 

Ceturtais posms – ceturtajā studiju gadā zinātniskiem 
pētījumiem un publikāciju izstrādei atvēlēju mazāk laika. 
Vairāk koncentrējos uz promocijas darba rakstīšanu, 
noformējumu un iesniegšanas procesu. Protams, arī 
šo četru gadu laikā paralēli visam veicu pedagoģisko 
darbu – lasīju lekcijas un vadīju laboratorijas darbus.

– Kāds Jūsu skatījumā ir šī zinātniskā pētījuma 
ieguldījums Latvijas izaugsmē un kā vērtējat 
pašreizējo situāciju šajā jomā?
– Pašreizējo situāciju Latvijā kopumā šķiedru optikas 
piekļuves sistēmu jomā vērtēju pozitīvi, jo, salīdzinot 
ar pārējo Eiropu, mums ir laba optisko šķiedra tīklu 
infrastruktūra. Tomēr vēlētos piebilst, ka pārraidāmās 
informācijas apjomi arvien pieaug, līdz ar to esošie 
risinājumi var nebūt spējīgi nodrošināt tos pašu 
pakalpojumus un datu pārraidi pēc, pieņemsim, pieciem 
gadiem. 

Līdz ar to ir ļoti vēlams, lai telekomunikāciju/sakaru 
industrijas uzņēmumi sadarbotos ar universitātes 
pārstāvjiem – zinātniekiem, pētniekiem – un meklētu 
risinājumus, kā attīstīt šīs tehnoloģijas. Šobrīd diemžēl 
pakalpojumu sniedzēji izvēlas konsultēties ar ārvalstu 
speciālistiem, lai gan mūsu pašu telekomunikāciju 
nozares speciālisti, kuri ir praktizējušies arī ārzemēs, ir 
pietiekami zinoši un erudīti, lai rastu risinājumus jebkurai 
inženiertehniskai problēmai.

Sandis Spolītis, ETF

«Ātrdarbīgu optisko piekļuves 
sakaru sistēmu izstrāde un 
novērtējums»
(promocijas darbs) 

Darba mērķis:  novērtēt WDM optisko piekļuves sakaru 
sistēmu veiktspējas uzlabošanas paņēmienus ar 
teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem.  

Lai sasniegtu šo mērķi, bija nepieciešams veikt šādus 
pamatuzdevumus:  1. novērtēt laikdales (TDM) un 
viļņgarumdales blīvētu (WDM) optisko piekļuves sakaru 
sistēmu tehnoloģiskos risinājumus un to galvenos 
elementus;  2. novērtēt hromatiskās dispersijas 
kompensācijas metožu lietojumu datu pārraides 
kvalitātes uzlabošanai un maksimālā pārraides attāluma 
palielināšanai; 3. izstrādāt jaudīga platjoslas ASE 
gaismas avota modeli ar līdzenu izejas optiskā signāla 
frekvenču raksturlīkni, ko var izmantot līdz 16 kanālu SS-
WDM PON sistēmas realizācijai C joslā (1530–1565 nm); 
4. izveidot WDM-PON un SS-WDM PON sakaru sistēmu 

eksperimentālo maketu ar dispersijas kompensāciju un 
veikt praktiski iegūto rezultātu iespējamo salīdzinošo 
analīzi ar simulācijas datiem;  5. izstrādāt elektrooptiska 
spektrāli sagriezta raiduztvērēja prototipu ātrdarbīgu 
optisko signālu pārraidei un uztveršanai, kā arī novērtēt 
tā darbību; 6. novērtēt pārraidāmā signāla latentuma 
cēloņus ātrdarbīgās optiskajās piekļuves sakaru sistēmās 
un izveidot modeli šo sistēmu iespējami zemākās laika 
aiztures iegūšanai.  

Darbā aprakstītie zinātniskie eksperimenti ir realizēti 
gan RTU Telekomunikāciju institūta Šķiedru optikas 
pārraides sistēmu laboratorijā (Latvija), gan arī DTU 
Fotonikas institūta Metropiekļuves un tuvas darbības 
sistēmu grupas laboratorijā (Dānija).  



44

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– 2015. gadā pabeidzu bakalaura studiju programmu 
«Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās 
sistēmas». Šobrīd apgūstu zināšanas maģistra 
profesionālā studiju programmā «Transporta elektronika 
un telemātika» un mācības apvienoju ar zinātniskā 
asistenta pienākumu izpildītāja amatu RTU Transporta 
elektronikas un telemātikas katedrā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Pirms izvēlējos darba tēmu, apspriedos ar vairākiem 
mācībspēkiem, jo pieejamo tēmu spektrs bija plašs. 
Viennozīmīgi izvērtēju savas stiprākās puses, lai 
nekļūdītos ar tēmas izvēli. Ņemot vērā, ka labi padevās 
programmēšana, izvēlējos tēmu, kas ir saistīta ar 
sensoru informācijas programmas izstrādi kādā no 
programmēšanas valodām. Uzzinot, ka datu ieguve tiks 
veikta āra apstākļos, uzstādot sensorus automašīnā, 
veicot testa braucienus, sapratu, ka šī ir lieliska tēma, ko 
izpētīt tuvāk ne tikai tās aktualitātes dēļ, bet arī tāpēc, 
ka būtu iespēja reāli, praktiski darboties. Jāatzīst gan, 
ka vitālu lomu tēmas izvēlē spēlēja fakts, ka šo tēmu 
piedāvāja mācībspēks, ar kuru ir labs kontakts un ir viegli 
saprasties jebkuros jautājumos. Zināju, ka neskaidrību 
gadījumā varēšu paļauties uz sava darba vadītāja 
atbalstu.

IZVEIDOJOT UN PILNVEIDOJOT 
NAVIGĀCIJAS PROGRAMMAS 

VIESTURS VECVAGARS

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija laika 
plānošana, jo bakalaura darba izstrāde tika veikta 
paralēli mācību procesam. Līdz ar to bija grūti nodoties 
bakalaura darba izstrādei ar maksimālo atdevi, jo bija 
jāvelta laiks arī mācībām un jāgatavojas eksāmeniem. 
Vēl varu minēt faktu, ka bija jāapgūst sensoru iekārtas 
specifikācija, jo ar konkrēto modeli iepriekš saskāries 
nebiju, taču tas lielas problēmas nesagādāja. Gluži 
pretēji, jo jaunu tehnoloģiju apguve vienmēr rada tikai 
pozitīvu iespaidu. Gribētu piemetināt, ka problēmas ar 
teorētisko materiālu apkopošanu nebija, taču praktiski 
visa informācija bija svešvalodā, attiecīgi izaicinājums 
bija tulkot, darboties ar informāciju, kas nav valsts 
valodā. Par laimi bieži saziņā lietoju angļu valodu, tādēļ 
šo izaicinājumu pārvarēju bez grūtībām, ja nu vienīgi 
reizēm problēmas sagādāja specifiskie termini.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Specifisku informācijas avotu nebija. Darbā tika 
izmantoti ierastie informācijas avoti – grāmatas, 
publikācijas no zinātnisko rakstu krājumiem, 
zinātniskajiem žurnāliem, arī – no interneta vides.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Pirmkārt, daudz laika patērēju, apgūstot Xsens MTi-G 
iekārtas specifikāciju, parametrus, uzbūvi, izejas datu 
formātu un citas pašsaprotamas lietas, lai nerastos 
kļūdas īsto eksperimentālo braucienu laikā. Pirmo mēnesi 
ik pa laikam testēju to iekštelpās, tādā veidā izprotot tā 
būtību, arī kalibrēšanas iespējas. Otrkārt, bija jāstrādā 
pie teorētisko materiālu apkopošanas un sensoru 
informācijas apstrādes programmas izveides. Šo posmu 
veicu paralēli nopietnajiem testa braucieniem. Neteiktu, 
ka darba izstrādāšana tika iedalīta striktos posmos. 
Drīzāk lēnām, sprīdi pa sprīdim, soli pa solim virzījos 
uz priekšu visos aspektos – gan teorētisko materiālu 
apkopošanā, gan programmas izstrādē, gan apgūstot 
datu apstrādes metodes, tostarp sensoru kalibrēšanu 
un datu filtrēšanu, kopā patērējot tam paredzēto laiku. 

Vismazāk laika prasīja eksperimentālo rezultātu 
aprakstīšana, analizēšana un attiecīgo secinājumu 
veikšana, jo biju jau pilnībā iedziļinājies tēmas būtībā, 
līdz ar to aprakstīt sevis izpētītas un veiktas lietas šķita 
viegli.

– Vai ir vēl kāds interesants fakts par promocijas 
darba tapšanu, ar ko vēlies dalīties?
– Vēlos pateikties par sniegto atbalstu un dotajām 
zināšanām bakalaura darba tapšanas laikā savam 
darba vadītājam Jānim Klūgam. Un liels paldies RTU 
Transporta elektronikas un telemātikas katedras 
vadītājam Ansim Klūgam par doto iespēju strādāt 
zinātnes nozarē katedrā.  

«Principā ir vairāki ieguvumi, tostarp – jaunas 
zināšanas, iemaņas un pieredze šāda līmeņa 
darba izstrādē. Uzskatu, ka bakalaura darba 

izstrāde ir lielisks sākums turpmākajām 
attīstības gaitām.»
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Viesturs Vecvagars, ETF

«Sensoru informācijas apstrādes 
programmas izveide»
(bakalaura darbs) 

Bakalaura darba tēma ir «Sensoru informācijas 
apstrādes programmas izveide». Zināms, ka zemas 
cenas MEMS žiroskopu noteiktais virziens ārkārtīgi 
novirzās atkarībā pēc laika. Šā iemesla dēļ darba 
galvenais mērķis ir pārbaudīt magnetometra spēju 
noteikt virzienu un, apvienojot to ar akselerometra 
datiem, iegūt pilno navigācijas risinājumu.  Teorētiskajā 
daļā ir aprakstīti GPS un INS pamatprincipi. Bez tam šajā 
darbā ir arī apskatīts Zemes magnētiskais lauks, MTi-G 
GPS/MEMS IMU navigācijas sistēma un zemfrekvenču 
filtri. Praktiskajā daļa ataino statiska GPS testa un 
statiskā vidē esoša magnetometra testa rezultātus. 
Tiek apskatīti arī ar akselerometru un magnetometru 
iegūtie navigācijas risinājumi. Datu apstrāde veikta ar 
augsta līmeņa skriptēšanas valodu MATLAB. Iegūtie 
rezultāti rāda, ka magnetometrs spēj noteikt virzienu 
pietiekami precīzi, tomēr ir nepieciešamas sekmīgākas 
akselerometra datu apstrādes metodes, lai uzlabotu 
kopējo navigācijas risinājumu. 
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– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Bakalaura profesionālo studiju programmu «Tehniskā 
tulkošana» absolvēju 2013. gada jūlijā. Divus gadus 
strādāju par tulkošanas un komunikācijas speciālisti 
Viļņā, taču nesen atgriezos Latvijā, lai strādātu ar 
studijām nesaistītā jomā. Ārpus sava pašreizējā 
darba joprojām ar lielu aizrautību strādāju arī kā 
pašnodarbinātā tulce-tulkotāja.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Tēmu «Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā» izvēlējos 
tādēļ, ka idiomas tehnisko tekstu tulkošanā un tās 
teorijā ir ļoti maz pētīta joma, kas ļāva pētījumu balstīt 
ne tikai uz ievērojamu valodnieku un teorētiķu zinātnisko 
devumu, bet arī uz saviem novērojumiem un praktiskajām 
zināšanām. Uzskatu, ka mākslinieciskie izteiksmes 
līdzekļi, tajā skaitā – frazeoloģismi, ir brīnišķīgs veids, kā 
bagātināt valodu un piešķirt vēstījumam īpašu plūdumu.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?

– Kā jau iepriekš minēju, vislielākais pārbaudījums, 
ko tomēr uzskatu arī par pozitīvu izaicinājumu, bija 
informācijas trūkums attiecībā uz manis izvēlēto darba 
tēmu. Līdz ar to informācijas atlases process bija 
neparedzēti laikietilpīgs, uzmanīgs un pacietīgs darbs, 
jo faktiski nācās meklēt daudz nelielu adatu vienā lielā 
siena kaudzē. Tieši tādēļ informācijas apjoms, kas tika 
izmantots, lai nonāktu pie pārdomātas un strukturētas 
teorētiskās daļas, kā arī uzticamiem un objektīviem 
secinājumiem, bija daudz lielāks, nekā sākotnēji bija 
plānots.

TULKOJOT UN SARGĀJOT 
IDIOMU PAMATIDEJU

DĀRTA RĪNA

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Ņemot vērā darba specifiku, balstījos uz drukātiem vai 
tiešsaistes avotiem – grāmatām, rakstiem, vārdnīcām, 
glosārijiem, elektroniskiem dokumentiem un tiešsaistes 
datubāzēm.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darbs tika iedalīts vairākos posmos: vispirms izstrādāju 
darba praktisko daļu – tulkojumu, kas ļāva iepazīties ar 
tekstu, kā arī apzināties izaicinājumus un problēmas, 
kas saistītas ar idiomu tulkošanu tehniskajā literatūrā; 
pēc tam tika izstrādāta darba teorētiskā daļa, par 
pamatu ņemot vispārpieņemtu tulkošanas teoriju, kā 
arī izmantojot piemērus no darba praktiskās daļas un 
balstoties uz secinājumiem, kas gūti tulkošanas procesā. 
Darbu pilnveidoju visa semestra garumā, regulāri ņemot 
vērā darba vadītāja ieteikumus un attiecīgi veicot 
izmaiņas un labojumus.

– Kāpēc izvēlējāties strādāt ārzemēs? Vai 
studentiem, kas beiguši tehniskās tulkošanas 
studiju programmu, ir vairāk iespēju ārpus 
Latvijas?
– Viena no profesijas lielākajām priekšrocībām ir tā, ka 
tulkotājs var strādāt teju no jebkuras pasaules malas – 
galvenais, lai ir atsaucīgs klients un stabils interneta 
pieslēgums. Manā gadījumā gan tika piedāvāts pilna 
laika darbs, kas tajā laikā šķita burvīgs izaicinājums, kas 
galu galā izvērtās par divus gadus ilgu ieguldījumu manā 
profesionālajā izaugsmē.

Kontaktinformācija: 
darta.rina@gmail.com 

Tālr.: 29341131 

«Vislielākais ieguvums, manuprāt, bija atziņa, 
ka tulkošana nudien ir tā lieta, kas man padodas 
un ko daru ar lielu entuziasmu un degsmi. Tāpat 
vēlreiz pārliecinājos, cik valodniecība ir plaša un 
vēl neatklāta zinātne, kurā labprāt savu artavu 

nākotnē ieguldītu arī es.÷



Dārta Rīna, ETHZF 

«Idiomas  
tehnisko tekstu tulkošanā»
(bakalaura darbs)

Darbā pētīts tāds tehniskajā literatūrā reti 
sastopams fenomens kā idiomas jeb frazeoloģismi, 
to kontekstuālā uztvere, kā arī perceptīvā ietekme 
uz avotteksta un mērķteksta lingvistisko formu. 
Definējot idiomas jēdzienu, nosakot tulkošanas 
metodes, pieejas un stratēģijas, kā arī tās piemērojot 
frazeoloģijas tulkošanas praksē, tika secināts, ka, 
ņemot vērā tehnisko tekstu tulkošanas specifiku 
un idiomu heterogēno dabu dažādās valodās, 
avottekstā konstatētajām idiomām ne vienmēr 
iespējams atrast funkcionālu analogu un tās 
adaptēt mērķteksta kontekstam, un tā rezultātā 
tiek zaudēts teksta sākotnējais kolorīts un satura 
mākslinieciskā intenstitāte. Tulkojot tehniskas 
dabas tekstus, jāņem vērā arī katras valodas un 
valodas kultūras standarti un pieņemtās normas, 
kas frazeoloģismu neesamību, konkrēti latviešu 
valodā, ļauj uzskatīt par attaisnojošu.

49



50

– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– 2015. gada vasarā absolvēju RTU ETHZF Lietišķās 
valodniecības institūta tehniskās tulkošanas programmu 
un ieguvu bakalaura grādu tehniskajā tulkošanā un 
tehniskā tulka referenta kvalifikāciju.

Šobrīd studijas neturpinu, bet strādāju RTU Ārzemju 
studentu departamenta Starptautisko projektu nodaļā. 
Lai gan nestrādāju par tulku, savas valodas prasmes 
izmantoju katru dienu, jo kā projektu koordinatore 
un starptautiskās sadarbības speciāliste komunicēju 
ar studentiem un augstākās izglītības iestādēm visā 
pasaulē.

AKCENTĒJOT TULKA LOMU  
JAUNO HIBRĪDVĀRDU NOTIKUMOS

ANETE BEINAROVIČA

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli «Tekstu 
hibrīdā daba» (The Hybrid Nature of Texts)?
– Darba tēmas izvēlē lielu lomu nospēlēja avotteksts 
jeb grāmata, ko vēlējos tulkot. Specializējos ekonomisko 
tekstu tulkošanā, tāpēc mani ļoti ieinteresēja Tomasa 
Sedlāčeka grāmata «Labā un ļaunā ekonomika: 
Ekonomiskās jēgas meklējumi no Gilgameša līdz 
Volstrītai» (Tomas Sedlacek, «Economics of Goodand 
Evil: The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh 
to WallStreet»). Teksti par ekonomiku ļoti bieži ir bagāti 
ar dažādiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem, kas padara 
tos par interesantu lasāmvielu un izaicinājumu tulkiem. 
T. Sedlāčeka grāmata man iepatikās, jo tajā ir atrodama 
ne tikai ekonomikas teorija, jēdzieni un definīcijas, bet 
arī fragmenti no Bībeles, senās šumeru poēmas par 
Gilgamešu, citāti no tādiem pasaulslaveniem darbiem 
kā Gētes «Fausts», kā arī atsauces uz citu ekonomistu 
darbiem. Man šī grāmata patīk, jo tā atšķiras no citām 
grāmatām par ekonomiku, ko esmu lasījusi vai tulkojusi 
līdz šim, ļaujot paskatīties uz šo nozari no pavisam cita, 
ne-matemātiska skatupunkta.

Pateicoties dažādajiem avotiem, kas tika izmantoti 
grāmatas veidošanā, tekstam piemīt gan informatīva, 
gan tēlaina teksta iezīmes, gan arī citas īpašības, kas 
kopā veido teksta hibrīdo raksturu. Man prieks, ka 
šis avotteksts ļāva man izvēlēties tik interesantu un 
daudzšķautņainu tēmu.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Teksta hibriditāte ir ārkārtīgi plašs jēdziens, tāpēc viens 
no pirmajiem izaicinājumiem bija saprast, kas ir pats 
svarīgākais, ko ar savu darbu vēlos pateikt un pierādīt, 
un pie tā pieturēties. Ir ļoti vienkārši izplūst plašā apcerē 
par un ap tēmu, taču šāda stratēģija nesniedz labus 
rezultātus. Koncentrējos uz savu avottekstu un uz tiem 
hibriditātes aspektiem, kas tekstā ir sastopami, un 
uzskatu, ka man izdevās.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Nē, specifiskus un neierastus informācijas avotus 
neizmantoju, galvenie informācijas avoti bija grāmatas. 
Nelielu daļu informācijas atradu arī internetā, taču 
salīdzinoši daudz mazāk nekā grāmatās.

«Tulki ir plaša profila speciālisti, jo mēs savas 
zināšanas papildinām nepārtraukti un mācības 
mums nekad nebeidzas. Līdz ar valodniecības 

teoriju mēs apgūstam gan elektroniku, gan 
mehāniku, gan citas specialitātes. Izstrādājot 
šo darbu, es ne tikai guvu plašāku izpratni par 

to, kā izpaužas tekstu hibrīdā daba, bet arī guvu 
ieskatu ekonomikas teorijā, paplašināju savas 
zināšanas par pasaules literatūras vēsturi un 

vēlreiz pārliecinājos par to, ka tulks nav profesija, 
bet dzīvesveids.»
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– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Precīzi nevarēšu pateikt, cik mēnešus aizņēma darba 
izstrāde, taču no pieredzes, rakstot kursa darbus 
iepriekšējos semestros, zināju, ka tik apjomīga un 
nozīmīga darba izstrādi nevar atstāt uz pēdējo brīdi. 
Pirmais solis, protams, bija tulkojums, un, lai izmantotu 
laiku pēc iespējas lietderīgāk, paralēli atzīmēju 
interesantākās vietas, kas varētu noderēt teorētiskajai 
daļai. Paldies jāsaka mana darba vadītājai lektorei 
Mag.  philol. Oksanai Ivanovai, jo tieši viņa lūdza man 
sastādīt plānu teorētiskajai daļai, pirms es to sāku 
rakstīt, un tas ļoti atviegloja procesu. Protams, plāns 
nedaudz mainījās, jo rakstot radās jaunas idejas, kas 
darbam būtu piemērotākās, taču pamats jau bija 
ieskicēts, un tas ļoti palīdzēja. Kā jau minēju, svarīgi bija 
koncentrēties uz to, vai konkrētais teksta posms darbam 
ir nepieciešams. Diezgan daudz no uzrakstītā palika 
ārpus darba, taču tagad saprotu, ka šīs teksta daļas to 
nekādā veidā nepapildināja. Par to atkal saku paldies 
savai darba vadītājai – ja pie darba strādā vairākus 
mēnešus, var gadīties, ka informācijas piemērotību 
novērtēt kļūst grūtāk, tāpēc ir labi, ja ir kāds, kas seko 
līdzi darba izstrādes procesam un palīdz saprast, kas ir 
svarīgs un kas ne.

Anete Beinaroviča, ETHZF 

«Tekstu hibrīdā daba»
(bakalaura darbs)

Robežas, kas agrāk sašķēla valodu pasauli, ir izzudušas, 
radījušas izmaiņas starpkultūru komunikācijā un 
paplašinājušas tulku darbības sfēru, radot vidi, kurā 
valda hibrīds diskurss.Tulkam kā starpniekam, kurš atbild 
par teksta nozīmes pārnesi, ir jāprot veiksmīgi atrisināt 
šī diskursa radītos izaicinājumus.

Angļu valoda ir kļuvusi par mūsdienu pasaules ligua 
franca. Valoda mainās, un tās lietotāji, visbiežāk 
neapzināti, rada jaunas, hibrīdas valodas versijas, 
kuru pārnesei ir nepieciešami inovatīvi risinājumi un 
daudzpusīgas zināšanas. Radies koloniālisma ēras laikā, 

– Minēji, ka galvenie informācijas avoti bija 
grāmatas. Vai uzskati, ka tulkiem ir pietiekami 
daudz informācijas savā lauciņā, kas mūsdienās 
ir aktuāla un atbilstoša?
– Rakstot darbu, ik pa brīdim saskāros ar nepieciešamās 
literatūras trūkumu. Proti, ir hibrīdu tekstu un valodas 
aspekti, kas ir ļoti plaši apskatīti, taču ir arī tādi, par 
kuriem informācija ir ļoti virspusēja vai novecojusi. Līdz 
ar to bija nepieciešams apskatīt ārkārtīgi lielu avotu 
skaitu, lai atrastu nepieciešamo.

Kā ikvienā nozarē, arī valodniecībā ir populāras tēmas, 
par kurām interese ir lielāka, piemēram, sinonīmija vai 
idiomas, un ir arī tādas tēmas, kuras apskatīt un analizēt 
izvēlas retais. Es noteikti vēlētos redzēt vairāk grāmatu 
par pēdējām – ne tik populārajām, tomēr valodniecībai 
aktuālajām tēmām, kurās var atrast aktuālu informāciju, 
nevis to, kas valodniecībā tika uzskatīts par novatorisku 
pagājušā gadsimta beigās.

«hibrīds» ir viens no mūsdienu paaudzi raksturojošajiem 
pamatjēdzieniem. Ņemot vērā globalizācijas ietekmi 
un hibrīdu parādīšanos visās cilvēka darbības sfērās 
(hibrīdauto, hibrīdkameras utt.), no tulkiem tiek 
prasīts augstāks starpkulturālās kompetences līmenis, 
starpdisciplināras zināšanas, teksta analīzes un 
informācijas atlases prasmes, kā arī izcilas analītiskās 
domāšanas spējas. Tieši tulks ir atbildīgs par to, vai 
izvēlētā pieeja hibrīda teksta tulkošanai ir piemērota 
un atbilst lasītāja, kā arī teksta autora interesēm. Jo 
vairāk hibrīds ir teksts, jo plašāka izpēte jāveic, lai tekstu 
pārnestu citā valodā.
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Profesore Dr.  oec. Elīna Gaile-Sarkane absolvējusi RTU 
Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, iegūstot inženierzinātņu 
bakalaura grādu ķīmijas rūpniecības organizēšanā, pēc 
tam – Inženierekonomikas fakultāte, iegūstot ekonomikas 
zinātņu bakalaura un maģistra grādus. Ekonomikas 
doktora zinātniskais grāds iegūts 2003. gadā.

– Kāds ir fakultātes zinātniskais mērķis?
IEVF mērķis ir būt par starptautiskas pētniecības un 
studiju izcilības centru ar lokālu un globālu ietekmi 
inženierekonomikas, vadības inženierijas, drošības, 
tehnoloģiju un inovāciju pārneses jomās. Izcilība 
zinātniskajā darbībā tiek nodrošināta attīstot pētniecību 
bakalauru un maģistru studiju līmeņos, doktorantūrā un 
pēcdoktorantūras periodā.

NEPĀRTRAUKTI IETEKMĒJOT PASAULI  
AR AUGSTAS KLASES PĒTĪJUMIEM
Intervija ar IEVF zinātņu prodekāni profesori Elīnu Gaili-Sarkani.

ELĪNA GAILE-SARKANE

 – Kādi ir galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
IEVF tiek realizēti augstas kvalitātes un ietekmes 
pētījumi. IEVF struktūrvienības, sadarbojoties ar nozares 
uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām, 
nodrošina ievērojamu intelektuālās kapacitātes 
izmantošanu un pētījumu rezultātu pārnesi, iesaistot 
sabiedrību, politikas veidotājus, uzņēmumus, vienlaikus 
veidojot un attīstot jaunus pētniecības virzienus.

Nozīmīgākie pētījumi Inženierekonomikas un vadības 
fakultātē notiek šādos virzienos: uzņēmējdarbības 
attīstība un inovācijas; būvuzņēmējdarbības, nekustamā 
īpašuma, pilsētvides un teritoriju attīstība; organizāciju 
un nacionālā drošība; procesu, produktu un sistēmu 
kvalitātes vadīšana; ekonomiski matemātisko modeļu 
izstrāde.

 «Manā skatījumā zinātniskā pētniecība ir 
cilvēciskās zinātkāres apmierināšana, izmantojot 
zinātnisko metodi. Tas nozīmē, ka ikviens, kurš ir 
zinātkārs un ar interesi par zinātni, pētniecību un 
inovāciju, vienmēr saņems atbalstu pētniecības 

veikšanai inženierekonomikas un vadības 
fakultātē!»
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– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Bakalaurs – LLU «Ekonomika», maģistrs – RTU 
«Uzņēmējdarbība un finanses»,

Šobrīd – LU «Tiesību zinātne» (1. kurss).

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Tobrīd strādāju uzņēmumā, kas bija saistīts ar 
transferta cenām (īstenoja projektus, kas ar to saistīti). 
Līdz ar to tēma šķita saistoša, un arī kolēģi aicināja par 
to rakstīt.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Transferta cenas ietekmē šauru sabiedrības loku, 
tāpēc resursi un informācija latviešu valodā ir diezgan 
maz. Galvenais izaicinājums bija izveidot modeli 
«Subjektu noteikšana transferta cenām», kas ietver 
sīku iedziļināšanos tēmā un tās dažādos aspektos. 
Izaicinājums bija arī dažādu terminu formulēšana.»

IZAICINOT VALSTS PROBLĒMAS  
AR MODELI, KAS TĀS ATRISINĀTU
Izejot cauri Latvijas republikas likumdošanai,  
Marianna Ņikitina skrupulozi izvērtē transferta cenu trūkumus.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Izmantoju datus par uzņēmumu «Aitkopība». Taču 
galvenais avots – darba vieta un  pieredze.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Sarežģītākais bija izprast likumus, direktīvas, regulas, 
dokumentus, konvencijas. Informācijas apkopošana, 
dažādus skaidrojumu, terminu tulkošana…

– Kādi ir lielākie trūkumi Latvijā, kas saistīti ar transferta 
cenām?

– Lai gan Valsts ieņēmumu dienests ir noteicis, ka katram 
uzņēmumam, kam ir saistošas tranferta cenas, ir jābūt 
transferta cenu dokumentācijai – nav pieejamu vadlīniju, 
kā to veidot. Taču ir atsevišķi biroji, kas nodarbojas ar 
transferta cenu dokumentācijas veidošanu.

«Labāk izpratu transferta cenas,  
laba pieredze bijušajā darbā un,  

iespējams, nākotnes darbā,  
priekšrocība citu vidū,  

jo vairāk un padziļinātāk zinu  
par transferta likmēm.»

MARIANNA ŅIKITINA
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Marianna Ņikitina, IEVF

«Transferta cenu noteikšana 
atbilstoši nesaistītu pušu 
principam»
(maģistra darbs) 

Maģistra darbā pētīta saistītu pušu savstarpēji veikto 
darījumu cena, kas nosakāma atbilstoši nesaistītu pušu 
principam. Darba mērķis ir novērtēt SIA «Aitkopība» 
ar saistītām pusēm veikto darījumu transferta cenas 
atbilstību nesaistīto pušu principam.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbs tika strukturēts 
trīs daļās. Teorētiskajā daļā raksturots transferta cenu 
stāvoklis, teorētiskie un tiesiskie aspekti un nesaistīto 
pušu principa būtība. Analītiskajā daļā – analizēta 
transferta cenu un nesaistīto pušu principa pamatošanai 
nepieciešamā dokumentācija un piemērojamās metodes. 
Trešajā daļā – veikta SIA «Aitkopība» transferta cenu 
atbilstības nesaistītu pušu principam noteikšana 
un novērtēta teorētiskā iegūto rezultātu ietekme uz 
sabiedrību.

Pētījumā konstatēts, ka transferta cenas reglamentējošā 
tiesiskā bāze Latvijā ir nepietiekama, savukārt 
teorētiskā – nav pieejama valsts valodā vai apskata šauru 
problemātiku. Šā iemesla dēļ Latvijā tiek izmantotas 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas  
(ESAO) vadlīnijas. Transferta cenas atbilstība nesaistīto 
pušu principam tiek noteikta atbilstoši katras valsts 
normatīvajam regulējumam, tāpēc ir iespējams, ka 
iesaistītajām valstīm būs nepieciešama transferta 
cenas korekcijas veikšana. 
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– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Bakalauru ieguvu RTU IEVF programmā 
«Uzņēmējdarbība un vadīšana», maģistru – programmā 
«Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadība», 
šobrīd strādāju.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Darba tēmas izvēli galvenokārt ietekmēja tas, ka 
tēma ietver likumdošanas analīzi un dažādu likumu 
salīdzināšanu, kas man šķiet interesanti. Darbā 
galvenokārt pamatojos uz teorētisko, nevis praktisko 
pusi.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Galvenie izaicinājumi bija saistīti ar to, ka darba 
izstrādāšanas laikā notika izmaiņas likumos un tika 
pieņemti jauni grozījumi. Darbu sāku rakstīt 2014. gada 
pavasarī, kad likuma grozījumi vēl nebija pieņemti, taču 
vēlāk tos pieņēma, bet – ar izmaiņām.

CAUR IZSTRĀDĀTO DARBU  
UZ POTENCIĀLU INDUSTRIJAS IZAUGSMI
Skrupulozi pieejot likumiem un pielāgojot maģistra darbu to izmaiņām,   
Liene Grebstele izaicina valsts industriju ar argumentiem un ieteikumiem, kā 
būvniecības procesus padarīt vēl efektīvākus.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Lekcijas, konferences, seminārs «Ilgtspējīga būvniecība 
2014». KNAB pētījums par korupcijas risku analīzi 
būvniecības risku uzraudzība pašvaldībās (interesanti 
ir tas, ka visvairāk darbību, kas saistītas ar korupciju, 
ir būvatļauju izsniegšanā, kas tieši saistīts ar darba 
tēmu), pētījums par Vācijas un Lielbritānijas būvniecības 
likumdošanas praksi.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Visvairāk laika aizņēma dažādu terminu izprašana 
un tulkošana, jo dažādos resursos ir izmantoti dažādi 
termini, kas būtībā apzīmē vienu un to pašu.

– Kāda būs jaunā Būvniecības likuma ietekme?
– Bija plānots, ka likums mazinās birokrātisko slogu, 
taču, manuprāt, tas īsti nav izdevies.

– Kādas ir galvenās atšķirības, salīdzinot ar 
citām valstīm?
– Citās valstīs cilvēki vairāk domā par drošību nevis par 
izmaksu samazināšanu. Savukārt Latvijā ir gadījumi, 
kad izmaksas tiek samazinātas uz drošības rēķina.

«Šobrīd man noder dažāda informācija,  
lai gan nestrādāju tajā jomā.

Izstrādājot darbu, sapratu, ka ir nepieciešams 
mainīt būvnieku uztveri un attieksmi, tādējādi 
mainot to rīcību, kas saistīta ar kvalitatīvāku 

materiālu izmantošanu, kas savukārt palielina 
drošību konkrētajā ēkā.»

LIENE GREBSTELE
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Liene Grebstele, IEVF

«Būvniecības process, tā attīstības 
iespējas Latvijā»
(maģistra darbs) 

Maģistra darbā pētīta būvniecības procesa attīstība 
Latvijā. Darba mērķis ir identificēt būvniecības procesu 
ietekmējošās problēmas Latvijā, salīdzinot to ar Eiropas 
valstu pieredzi, un izstrādāt priekšlikumus būvniecības 
procesa pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi, tika veikta 
būvniecības nozares statistisko rādītāju, tiesisko aktu un 
procesu analīze.

Analītiskajā daļā apskatīti būvniecības procesa rādītāji, 
savukārt teorētiskajā – būvniecības process pēc jaunā 
būvniecības likuma un noteikumiem, kā arī salīdzināts 
ar būvniecības procesu, kāds tas bija pirms jaunā likuma 
pieņemšanas. 

Lai noskaidrotu Latvijas būvniecības procesa attīstības 
iespējas, praktiskajā daļā salīdzināts Baltijas valstu, kā 
arī Vācijas un Lielbritānijas valstu būvniecības process. 
Tas dod iespēju izvērtēt katras valsts būvniecības 
procesa plusus un mīnusus un saprast, ko Latvija varētu 
mainīt būvniecības procesa gaitā, pamatojoties uz citu 
valstu pozitīvo pieredzi. 
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Pabeidzu bakalaura profesionālo studiju programmu 
«Visaptverošās kvalitātes vadība», šobrīd turpinu 
studijas tāda paša nosaukuma maģistra profesionālo 
studiju programmā.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Darba tēmas izvēli ietekmēja prakse VAS 
«Starptautiskā lidosta «Rīga»» – tēma bija tieši saistīta 
ar pienākumiem prakses laikā.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot 
darbu?
– Lielākais izaicinājums, izstrādājot darbu, bija izprast 
aviācijas nozares specifiku un drošības pārvaldības 
sistēmas (Safety Management System) principus, ar ko 
iepriekš nebiju saskāries.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas 
(International Civil Aviation Organization) un 
Starptautiskās Lidostu padomes (Airport Council 
International) dokumenti, kā arī konsultācijas un 
intervijas ar drošības pārvaldības sistēmas ekspertiem.

EKSPERIMENTĒJOT AR METODĒM,  
LAI SNIEGTU LIDOSTAI LABĀKO VARIANTU
Ar skatu nākotnē gan lidostas vīzijās, gan arī savas karjeras izaugsmē   
Linards Larionovs izstrādā efektīvāko uzņēmuma pārvaldes metodiku.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Darba izstrādi var iedalīt četrās daļās: informācijas 
ieguve un izvērtēšana par lidostas «Rīga» darbību 
un drošības pārvaldības sistēmas lomu lidostas 
«Rīga» darbības nodrošināšanā; procesu pilnveides 
metožu izpēte un savstarpēja salīdzināšana; lidlauka 
ekspluatācijas nodrošināšanas procesa analīze; 
piemērotākās pilnveides metodes izvēle un priekšlikumu 
izstrāde metodes integrēšanai lidostas «Rīga» drošības 
pārvaldības sistēmā. 

Jebkura no četrām daļām paņēma daudz laika un 
enerģijas, tomēr visvairāk laika un enerģijas tika patērēts, 
apkopojot informācijas bāzi par lidostu un drošības 
pārvaldības sistēmu, kas deva būtisku ieguldījumu 
katras nākamās daļas izstrādē.

 «Lielākais ieguvums, izstrādājot šo darbu, 
ir vērtīgā zināšanu bāze par lidostas «Rīga» 
drošības pārvaldības sistēmu un dažādām 

procesu pilnveides metodēm,  
ar kurām var uzlabot drošības pārvaldības 

sistēmas kontrolējamos procesus  
un kopējo  lidostas «Rīga» darbību,  

kas palīdzēs turpmākajā  
profesionālajā darbībā.»

LINARDS LARIONOVS
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Linards Larionovs, IEVF

«Drošības pārvaldības sistēmas 
pilnveide VAS «Starptautiskā 
lidosta «Rīga»»
(bakalaura darbs)

Bakalaura darba pētījuma objekts ir VAS 
«Starptautiskā lidosta «Rīga»». Lai sasniegtu mērķi – 
izvēlēties piemērotāko procesu pilnveides metodi un 
izstrādāt drošības pārvaldības sistēmas pilnveides 
priekšlikumus  –, tika veikti uzdevumi, kas saistīti ar 
dažādu pilnveides metožu izpēti, informācijas iegūšanu 
un analizēšanu par uzņēmumu, lidlauka ekspluatācijas 
procesa nodrošināšanas analīzi, kā arī piemērotāko 
pilnveides metožu izvērtēšanu.

Veicot darba uzdevumus, autors nonāca pie secinājuma, 
ka lidostā «Rīga» piemērotākā metode uzņēmumu 
procesu pilnveidei ir Kaizen, jo tā neprasa lielus finansiālos 
ieguldījumus, metodes lietošanas rezultāti ir redzami jau 
pēc neilga laika, kā arī daudzu nelielu un sistemātisku 
pilnveides pasākumu īstenošana ir piemērotāka nekā 
pamatīgu un ilgu projektu īstenošana. 

Lai Kaizen metodi veiksmīgi izmantotu uzņēmuma 
darbībā, darbā izstrādāts priekšlikums izveidot 
atbilstošu vidi, kas ietver metodes integrēšanu 
uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā, augstākās 
vadības un visu darbinieku iesaistīšanos, atbilstošas 
apmācību programmas un komunikācijas sistēmas 
izveidi, nepārtrauktas procesu pilnveides un 
novērtēšanas sistēmas izveidi, kā arī instrumentu un 
metožu integrēšanu uzņēmuma darbībā. 
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NO MĒRĶIEM LĪDZ  
SIMULĀCIJU ORGANIZĒŠANAI UN 
ALTERNATĪVAJAI ENERĢIJAI
Intervija ar MTAF zinātņu prodekānu profesoru Alekseju Kataševu.

MTAF zinātņu prodekāns profesors Aleksejs 
Kataševs ir ieguvis piecgadīgu izglītību teorētiskajā 
fizikā LU.  Pēc tam – maģistra grādu lietišķajā fizikā 
RTU un doktora grādu cietvielu fizikā LU.

Sniedzot interviju, prodekāns atklāj, kas notiek 
fakultātes institūtos, kā arī stāsta par to, ka darbs 
zinātnē ir kā nepārtraukts piedzīvojums. 

«Nodarbojoties ar zinātni  
nekad nebūs garlaicīgi,  
vienmēr būs kas jauns.  

Būs plašas iespējas  
pašam sevi pierādīt dažādās sfērās.  

Vienmēr apkārt atradīsies jauni cilvēki!»

– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Fakultāte piedāvā atklātos seminārus dažādos 
institūtos. Droši var vērsties pie jebkura mācībspēka, 
laboratorijas darbu vadītāja, kā arī pie institūtu 
vadītājiem. Galvenais – studentam pašam jāgrib!

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
– Fakultāte ir liela un aptver plašu specialitāšu klāstu, 
tāpēc ir grūti nosaukt tieši trīs.

Aeronautikas institūtā notiek pētījumi bezpilota 
lidaparātu izveidē, vadībā, lietojumos Mehānikas 
institūtā – negraujošās kontroles metodes (simulācijas), 
nelineārās svārstības, svārstību izmantošana 
alternatīvās enerģijas iegūšanā, nelineāra dinamika; 
Mašīnbūves tehnoloģiju institūtā – virsmas raupjums un 
ar to saistīto parametru izpēte, pārklājumu ietekme uz 
tiem; Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju 
institūtā – kustību tveršanas sistēmas; tekstīlās sensoru 
sistēmas; gaitas, stājas, pēdas spiediena analīze.

ALEKSEJS KATAŠEVS
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JĀNIS LUNGEVIČS 

NO JAUNAS MĒRIEKĀRTAS RADĪŠANAS  
LĪDZ BERZES MANIPULĒŠANAI
No vienkārša piedāvājuma līdz sadarbībai ar kamaniņsportistiem –  
Jānis Lungevičs nes idejas un eksperimentālas nianses savā darbā,  
paralēli iedvesmojot citus studentus.

– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Esmu pabeidzis mehtronikas studiju programmu. 
Turpinu studēt maģistrantūrā programmā «Ražošanas 
tehnoloģijas».

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Sākotnēji pieteicos fakultātes domes stipendijai, kuru 
nesaņēmu, jo nebija sasniegumu zinātniskajā darbībā. 
Profesors Jānis Rudzītis pamanīja, ka ir ļoti augsti 
sasniegumi mācībās, bet nav iesaistes zinātniskajā 
darbībā. Līdz ar to piedāvāja strādāt institūtā, kur 
saistībā ar projektu bija nepieciešams izstrādāt iekārtu 
berzes parametru pētīšanai. Tālāk man tika piedāvāti 
divi virzieni, kuros strādāt – datorsimulāciju veikšana vai 
sadarbošanās ar kamaniņu sportistiem un slieču berzes 
parametru izpēte. Sports man ir tuvāks, tāpēc izvēlējos 
strādāt sporta labā.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot 
darbu?
– Vislielākās bažas bija par iekārtas funkcionētspēju – vai 
ar iekārtu būs iespējams noteikt atšķirību starp dažādu 
paraugu slīdēšanas laikiem, jo slīpās plaknes garums ir 
neliels – divi metri. Veiksmīgi tika nokomplektēta iekārta 
ar spēju noteikt laiku līdz sekundes simtdaļai. Pēc 
mērījumu veikšanas atklājās, ka paraugu slīdēšanas laiki 
atšķiras pat par vairākām desmitdaļām.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Ļoti daudz izmantoju dažādus interneta resursus. 
Aktīvi iesaistījās arī mācībspēki, piedāvājot konsultācijas 
dažādu tehnisku jautājuma risināšanā.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Pirmais posms bija iekārtas konstruēšana. Tālāk tika 
veikta konstrukciju montāža, kas prasīja salīdzinoši maz 
laika. Pēc tam – izpētīju, kādus sensorus izmantot laika 
uzņemšanai. Vissarežģītākais un laikietilpīgākais posms 
bija datu apkopošana un apstrāde. Tika pat izveidota 
neliela programma, kas veic datu apstrādi un kārtošanu 
un tos izvada labi pārskatāmā un saprotamā formā.

– Ko Tu ieteiktu studentiem, kas vēlas iesaistīties 
zinātniskajā darbībā, bet nezina,  kā to darīt?
– Nekautrēties! Izrādīt iniciatīvu. Iet runāt ar 
mācībspēkiem vai pat institūtu vadītājiem. Primāri ir 
paša studenta interese kādā problēmā un vēlme to pētīt 
un risināt.

«Lielākais ieguvums bija iespēja  
sākt izprast to, kā rit  

zinātniskās izpētes process, t. i., 
kā tiek plānoti eksperimenti,  

kā tie tiek realizēti dzīvē,  
kā notiek datu apstrāde.»
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Jānis Lungevičs, MTAF

«Datorizēta eksperimentāla 
slides berzes mēriekārta»
(bakalaura darbs) 

Bakalaura darba ar projekta daļu ievadā sniegts 
teorētiskais ieskats berzes un dilšanas procesa 
galvenajās likumsakarībās, kā arī apskatītas 
izplatītākās šo procesu pētīšanas metodes. 
Vadoties no apkopotās informācijas, izveidota jauna 
tipa datorizēta slīdes berzes procesu pētīšanas 
mēriekārta, kas paredzēta dažādu nanostrukturētu 
virsmu pārklājumu slīdēšanas īpašību pētīšanai un 
novērtēšanai. Uz izveidotās mēriekārtas iespējams 
veikt divu veidu eksperimentus: miera stāvokļa slīdes 
berzes koeficienta noteikšanu; pētāmo paraugu 
slīdēšanas laiku noteikšanu.

Pēc teorētiskās daļas darbā seko informācija par 
to, ar kādiem mehāniskajiem un elektriskajiem 
inženierzinātņu paņēmieniem tiek veidota iekārtas 
prototipa konstrukcija. Papildus tam apskatītas divas 
dažādas metodes, kā daļēji automatizēt (datorizēt) 
mērījumu veikšanas procesu uz konstruētās iekārtas.

Darba trešajā etapā aprakstīti eksperimentālie 
berzes paraugi, kas testēti uz izveidotās 
mēriekārtas, doti eksperimentu norises gaitas 
apraksti, iegūtie mērījumu rezultāti, kā arī komentāri 
par eksperimentu laikā novērotajām niansēm. Pētīti 
pieci dažādi berzes paraugi, no kuriem četriem 
ar iztveicēšanas metodi vakuumkamerā uznesti 
nanolīmeņa pārklājumi, kuru sastāvā atrodami tādi 
elementi kā Ti, TiN un Al. 
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– Kā studentam «X» iesaistīties zinātnē Jūsu 
fakultātē?
– Vislabākais veids, kā, manuprāt, iesaistīties zinātnē, ir 
tieši kontaktējoties ar institūtu vadītājiem. Var vērsties 
arī pie sev vēlamā zinātniskā darba vadītāja, tālāk 
saistīties ar struktūrvienību vadītājiem. Vislabāk sākt 
iesaistīties zinātniskajā darbā jau no 1. kursa.

 – Kādi ir trīs galvenie virzieni, kuros strādā 
fakultātes pētnieki?
– Nanomateriāli, to kompozīti un šķiedras; inovatīvi 
biomateriāli un biotehnoloģijas; aktuālo organisko 
vielu sintēze, tehnoloģiskie risinājumi farmācijas, 
bioorganiskās un medicīnas ķīmijas rezultātiem.

PADAROT VĪZIJAS PAR REALITĀTI 
CAUR DAŽĀDIEM INVOATĪVIEM 
MATERIĀLIEM
Intervija ar MLĶF zinātņu prodekānu asociēto profesoru Mārci Dzeni. 

« Zinātne ir ļoti interesanta, 
un tā ir visa pamatā!»

MĀRCIS DZENIS 

Asociētais profesors M. Dzenis pabeidzis 
piecgadīgu inženiera programmu Rīgas 
Politehniskajā institūta Ķīmijas fakultātē, iegūstot 
inženiera ķīmijas tehnologa profesiju plastmasu 
pārstrādes tehnoloģijā.
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– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– 2015. gadā ieguvu bakalaura grādu ķīmijas tehnoloģijā 
un pašlaik mācos maģistrantūras programmā 
«Materiālzinātnes».

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Studiju laikā vairāki mācībspēki uzsvēra, ka mūsdienās 
un nākotnē strauji attīstīsies multidisciplinārās zinātnes, 
tāpēc, kad bija pienācis laiks izvēlēties darba tēmu, es 
gribēju atrast tādu virzienu, kurā būtu apvienota ķīmija 
un medicīna, jo kopš skolas laikiem uzskatīju, ka ārsta 
profesija ir cēla. Savukārt no saviem studiju biedriem 
uzzināju, ka RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu 
inovāciju un attīstības centrā (RTU RBIAC) tiek izstrādāti 
un pētīti implantmateriāli medicīniskam lietojumam. 
Tam arī bija izšķiroša loma.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Viens no lielākiem izaicinājumiem, lai cik smieklīgi tas 
neizklausās, bija sākt darbu, jo apzinājos, cik garš ceļš vēl 
ir priekšā, taču mierinājumam saņēmu derīgu padomu: 
«Acis darba izbijās, rokas darba nebijās».

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Es izmantoju tikai pārbaudītus informācijas avotus, jo 
uzskatu, ka jebkuram darbam jābūt zinātniski vērtīgam. 
Tādējādi kompozītmateriālu pētījumus veicu pēc ISO 
standartiem.

ATDARINOT KAULAUDUS AR 
BIOMATERIĀLIEM UN IEZĪMĒJOT 
NĀKTONES PERSPEKTĪVAS

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Visdarbietilpīgākais posms bija sintēžu veikšana un 
iegūtā materiāla pēcapstrāde. Tas aizņēma gandrīz 
veselu semestri, jo bija svarīgi ne vien sasniegt definēto 
mērķi, respektīvi, iegūt vielu ar vēlamo fāžu un ķīmisko 
sastāvu, bet arī veikt vairākus pētījumus, kas ļauj 
novērtēt kompozītmateriāla piemērotību kaulaudu 
defektu labošanai. 

Zinātniskās publikācijas meklēju visa gada garumā. 
Godīgi sakot, šis process man šķiet ļoti aizraujošs, tāpēc 
pat nepamanīju brīdi, kad literatūras apskata daļa bija 
pabeigta. 

Darba noformēšana/labošana aizņēma vien dažas 
nedēļas, taču tieši šis posms prasa pacietību, jo brīžiem 
šķiet, ka tādu informācijas un rezultātu apjomu nav 
iespējams sistematizēt vai uzskatāmi atspoguļot.

– Kāds bija lielākais ieguvums, izstrādājot darbu?
– Viens no svarīgākajiem ieguvumiem, – vecākā 
laboranta amats RTU RBIAC. Tā ir vieta, kas sniedz 
labas izaugsmes iespējas, kur var smelties pieredzi no 
kolēģiem – profesionāļiem savā jomā.

Nobeigumā gribētu pateikt paldies darba vadītājām 
K.  Šalmai-Ancānei un L. Stīpniecei par noderīgiem 
padomiem un atbalstu darba izstrādes laikā.

«Darbā iegūtas vērtīgas zināšanas par 
mikroelementu nozīmi cilvēka organismā, sevišķi 

kaulaudu reģenerācijas procesos, kaulaudu 
aizvietotājmateriālu daudzveidību.»

ANNA VOJEVODOVA
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Anna Vojevodova, MLĶF

«Hidroksilapatīta/polivinilspirta 
kompozītmateriālu izstrāde 
kaulaudu inženierijai»
(bakalaura darbs)

Bakalaura darbā izstrādāta prognozējamā un 
reproducējamā smalkdisperso hidroksilapatīta un ar 
stronciju aizvietotā hidroksilapatīta/polivinilspirta 
kompozītmateriālu iegūšanas tehnoloģija kaulaudu 
inženierijai. Metode pamatojas uz biomimētisku 
hidroksilapatīta sintēzi polivinilspirta ūdens šķīduma 
vidē, izmantojot ķīmiskās nogulsnēšanas metodi.

Kompozītmateriāla sintēzes laikā tiek atdarināts 
kaula bioloģiskās mineralizācijas process, kas ļauj iegūt 
implantmateriālu, kas pēc morfoloģijas un ķīmiskā 
sastāva līdzinās dabīgiem kaulaudiem. Īpaša uzmanība 
darbā ir pievērsta neorganiskās fāzes modificēšanai 
ar stroncija joniem, jo to lēna izdalīšanās bioloģiskajā 
vidē veicina osteoblastu aktivitāti implanta apkārtnē 
un tādējādi stimulē kaulaudu sistēmas dziedināšanos. 
Kompozītmateriālu mikrogranulu iegūšanai tiek 
izmantota izsmidzināšanas žāvēšana.

Darbā ir izvērtētas kompozītmateriālu īpašības atkarībā 
no hidroksilapatīta un polivinilspirta procentuālā 
satura materiālos, noteikta iegūto kompozītmateriālu 
morfoloģija, termiskā stabilitāte, fāžu un ķīmiskais 
sastāvs, molekulārā struktūra un bionoārdīšanās 
bioloģiskiem apstākļiem līdzīgā (37  oC, pH 7,37) un 
agresīvā vidē (37 oC, pH 3). Novērtēta stroncija ietekme uz 
produktu fizikālķīmiskajām īpašībām. Iegūtie materiāli ir 
pētīti, izmantojot jaunākās materiālu fizikālās pētīšanas 
metodes: rentgenstaru difraktometrisko analīzi, 
Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju, 
skenējošo elektronu mikroskopiju, atomu absorbcijas 
spektroskopiju u. c.
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– Kādu studiju programmu esi beigusi, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Bakalaurantūrā, maģistrantūrā un arī doktorantūrā 
studēju programmā «Materiālzinātne». 

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Pēc 1. kursa, studējot bakalauros, vēlējos vasarā darīt 
ko lietderīgu, un bija iespēja strādāt Polimērmateriālu 
institūtā. Pavadītais laiks tur «paskrēja» ļoti ātri, sākumā 
tiku piesaistīta dažādu polimērmateriālu izpētei.

Paliku institūta un izstrādāju bakalaura darbu, kura 
tematiku piedāvāja zinātniskie vadītāji. Pateicoties 
tematikas aktualitātei un tehniskajām iespējām, darbs 
pārtapa maģistra darbā un vēlāk, iegūstot iespēju 
studēt doktorantūrā, jau promocijas darbā.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Neapstāties pie sasniegtā rezultāta, arī – par spīti 
neveiksmēm.

AGNESE GRIGALOVIČA

NEAPSTĀJOTIES PIE MATERIĀLU 
ĪPAŠĪBU PILNVEIDOŠANAS, TURPINOT 
EKSPERIMENTĒT AR LIETOJUMU
Vācot informāciju caur dažādiem eksperimentiem, Agnese Grigaloviča neapstājas pie 
pirmajām veiksmēm,  nepārtraukti slīpējot darbu un mērķus.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Teorētiskajai daļai nekādi specifiski informācijas 
avoti nebija. Turpretim eksperimentālajā daļā, pētot 
materiālus, palīdzēja operatori, kas apmācīja gan 
strādāt ar iekārtām, gan arī analizēt iegūtos rezultātus 
atsevišķiem eksperimentiem.

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Grūti pateikt, cik konkrētu katrs posms aizņem laiku. 
Teorētiskā daļa tiek pilnveidota visu laiku, pat pēdējā 
gadā, rakstot darbu. Eksperimentālā dala, kas ietver 
gan kompozīciju iegūšanu, gan paraugu izgatavošanu, 
gan testēšanu un vēlāk jau visu iegūto rezultātu analīzi, 
tika veikta visu šo gadu laikā nepārtraukti.

«Lielākais ieguvums, izstrādājot darbu –  
zināšanas, prasmes, neatlaidība,  
protams, arī mērķa sasniegšana.

Jāatzīmē teorētiskās un praktiskās zināšanās, ko 
ieguvu no darba konsultantiem un vadītāja,  
iegūto datu kvalitatīvu pasniegšanas veidu.  

Pozitīvi vērtējama iespēja piedalīties 
starptautiskajās konferencēs.»
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Agnese Grigaloviča MLĶF

«Polioksimetilēnu, etilēna-oktēna 
kopolimēru un nano cinka oksīda 
kompozīciju struktūra un īpašības»
(doktora disertācija)

Promocijas darbā pētītas atšķirīgas dabas 
polioksimetilēnu (POM) un etilēna α-oktēna kopolimēru 
(EOK) termoplastiskus kompozīti, kā arī cinka oksīda 
(ZnO) nanodaļiņas saturošu POM/EOK sistēmas, to 
struktūras un īpašību kopsakars. Pētījuma praktiskā 
nozīme ir izstrādāt tehnoloģiju POM/EOK kompozīciju un 
POM un POM/EOK matricas nanokompozītu iegūšanai, 
jo pētītās POM/EOK un POM/EOK/ZnO kompozīcijas, 
atkarībā no komponentu proporcionālā satura, veido 
termoplastisku materiālu grupu ar plašu īpašību spektru. 
Līdz ar to iespējams izvēlēties konkrētai izmantošanas 
sfērai atbilstošu materiālu no plašā kompozīciju klāsta.

Darba eksperimentālajā daļā detalizēti izvērtēti 
bināru (POM/EOK) un trīskomponentu (POM/
EOK/ZnO) polimērsistēmu struktūras raksturojumi 
un to saistība ar stiprības-deformatīvo īpašību, 
triecienizturības, triboloģisko īpašību, barjerīpašību, 
reoloģisko, termisko un ilgmūžības īpašību rādītājiem. 
Izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi POM un EOK 
maisījumu, kā arī to nanokompozītu ar ZnO, iegūšanai 
un pētījumu objektu izgatavošanai.

Darba eksperimentālajā daļā detalizēti izvērtēti bināru 
(POM/EOK) un trīskomponentu (POM/EOK/ZnO) 
polimērsistēmu struktūras raksturojumi un to saistība 
ar stiprības deformatīvo īpašību, triecienizturības, 
triboloģisko īpašību, barjerīpašību, reoloģisko, termisko 
un ilgmūžības īpašību rādītājiem.

Promocijas darbs ir pabeigts, bet tēmas izpēte 
nebeidzas, un pētniecība turpinās.. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/20256
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/20256
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/20256
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– Kādu studiju programmu esi beidzis, vai šobrīd 
turpini studijas?
– Ķīmijas tehnoloģija (turpinu studijas maģistrantūrā), 
šobrīd mācos Zviedrijā, «Erasmus» apmaiņas programmā 
KTH.

– Kas ietekmēja Tavu darba tēmas izvēli?
– Manu izvēli noteica mana darba vieta, tāpēc arī tēma 
bija saistīta ar tur aktuāliem jautājumiem.

– Kādi bija lielākie izaicinājumi, izstrādājot darbu?
– Matlab iepazīšana. Spēja noturēt ideju no izstrādes 
fāzes līdz galarezultātam, nepieļaujot atkāpes, izvēloties 
vieglāko risinājumu.

– Kādus neierastus informācijas avotus 
izmantoji?
– Liela daļa no izmantotajām metodēm darbā tiek 
izmantota uzņēmumā, nosakot produktu kvalitāti, 
šādu informāciju neviena grāmata vai publikācija 
nesniedz. Tāpēc informācija avots bija pats uzņēmums. 
 

MEKLĒJOT PLAŠĀKAS  
IZMANTOŠANAS PERSPEKTĪVAS LINEĻĻAI
Veicot dažādus eksperimentus un izmantojot informācijas avotus, ko teorētiskajā 
literatūrā neizmanto, Liene Kienkas strādā ar netradicionāliem jautājumiem.

LIENE KIENKAS

– Kādi bija darba izstrādes posmi? Cik laika katrs 
aizņēma?
– Literatūras apkopošana nebija ļoti laikietilpīga, jo 
tēma tā globāli ir populāra: ar lineļļu strādā būvniecībā 
gandrīz visās valstīs, kur ir mežu platības un tās tiek 
izmantotas dažādu preču ražošanai, līdz ar to par 
to tiek veikti arī daudz pētījumi. Mani darba vadītāji 
teica: kamēr nav 100 % pārliecības, kā eksperimentam 
vajadzētu realizēties, to nav jāsāk. Līdz ar to tika 
veikti priekšmēģinājumi laboratorijā, meklēta papildu 
literatūra, ja kaut kas nebija skaidrs, un pēc tam tikai ķēros 
klāt pie lielā parauga skaita un n-tajiem paralēlajiem 
mēģinājumiem, bet tajā brīdī jau bija skaidrs, kādam 
būs jābūt rezultātam, un viss arī tieši tā izdevās. Datu 
apkopošana un apstrāde, matemātisko funkciju 
pielāgošana, darbs Matlab vidē – vislaikietilpīgākais 
posms. Pati darba uzrakstīšana, ja visi iepriekšējie posmi 
bija veikti, notika diezgan raiti.

«Mans lielākais ieguvums, izstrādājot darbu  
– pirmie iespaidi par to, kā reāli ir iespējams 

optimizēt darbu laboratorijā.»
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Liene Kienkas, MLĶF

«Divkārši vārītās un polimerizētās 
lineļļas fizikālo parametru 
simulācijas»
(bakalaura darbs)

Literatūras apskatā apkopota informācija par lineļļu, 
tās iegūšanas principu, priekš-polimerizāciju, lineļļas 
auto-oksidācijas (žūšanas) ķīmisko raksturu un 
reakcijas kinētiku, bināru eļļu maisījumu viskozitātes 
izteikšanas metodēm un cieta eļļas pārklājuma 
dzeltēšanas hipotēzēm un pārklājuma krāsas indeksu 
aprēķināšanu. Metodiskajā daļā veikti divkārši vārītās 
un polimerizētās lineļļas maisījumu viskozitāšu, auto-
oksidācijas, pārklājuma krāsas un iztecēšanas mērījumi. 
Eksperimentālajā daļā iegūtas eļļu maisījumu fizikālo 
parametru simulācijas (funkciju un vizualizāciju 
veidā), kurās kā mainīgais lielums ir eļļu maisījumu 
sastāvs. Izmantojot programmatūru Matlab, izveidota 
datorprogramma veiktās fizikālo parametru analīzes 
rezultātu atspoguļošanai. 
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Informatīvi

PLAĢIĀTISMS
Faktu lapa

Viens no izplatītākajiem pārkāpumiem publikācijās ir plaģiātisms — kad autors apzināti izmanto cita autora darbu 
bez atļaujas, atzīšanas vai norādes. Plaģiātismam ir dažādas formas, sākot no burtiskas cita darba kopēšanas līdz tā 
pārfrāzēšanai, un tas var ietvert:

■ datus ■ vārdus un teikumus ■ domas un jēdzienus.

Plaģiātismam ir dažādas smaguma pakāpes, piemēram,

■ cik daudz ir paņemts no cita darba — dažas rindas, rindkopas, lapas vai viss raksts?

■ kas ir nokopēts — rezultāti, metodes vai ievaddaļa?

Attiecībā uz savu darbu, vienmēr atcerieties to, ka norādes uz citu darbu (tai skaitā sava konsultanta vai savu 
iepriekšējo darbu) ir būtiska procesa sastāvdaļa. Jums vienmēr jāpozicionē savs darbs attiecīgajā zinātnes jomā 
paveiktā kontekstā un jānorāda citu secinājumi, uz kuriem pamatojoties, tālāk attīstīts jūsu pētījums. 

Rīcība Kas tas ir? Vai tas ir neētiski? Kas man jādara?

Burtiska 
kopēšana

Pilnīga vai daļēja 
darba atveidošana 
vārdu pa vārdam 
bez oriģinālā 
avota atļaujas vai 
norādes uz to

Jā.
Burtiska kopēšana ir 
pieļaujama vienīgi tad, ja 
jūs atsaucaties uz avotu un 
kopētais teksts tiek ielikts 
pēdiņās.

■ Sekojiet līdzi tam, kādi avoti tikuši izmantoti 
pētījumā un kur jūsu darbā tie tikuši izmantoti. 
■ Pārliecinieties par to, vai savā darbā pilnībā 
esat norādījis un atbilstoši 
citējis oriģinālo avotu.
■ Burtiski kopētu tekstu lieciet pēdiņās un 
pievienojiet atbilstošas atsauces.

Burtiska 
kopēšana

Tas var ietvert 
pētījuma 
materiālus, 
procesus, tabulas 
vai aprīkojumu.

Jā.
«Būtisks» var tikt 
attiecināts
gan uz kopēšanas 
kvantitāti, gan kvalitāti. 
Ja jūsu darbā ietverta cita 
darba būtība, tas ir jācitē.

■ Pavaicājiet sev, vai jūsu darbs ir ieguvis no 
oriģināla autora prasmēm un spriedumiem?
■ Tas, cik lielā mērā jūs varat atbildēt ar «jā»
norāda, vai ir notikusi būtiska kopēšana.
■ Ja tā, tad pārliecinieties, vai ir citēts 
oriģinālais avots.

Pārfrāzēšana Kāda cita domu
reproducēšana, 
kas nav
burtiska kopēšana, 
bez atļaujas 
un nenorādot 
oriģinālo avotu.

Jā.
Pārfrāzēšana ir pieļaujama
vienīgi tad, ja jūs atbilstoši 
atsaucaties uz avotu un
nodrošiniet to, ka netiek 
mainīta avota iecerētā 
nozīme

■ Pārliecinieties, vai jūs izprotat, ko ir domājis
oriģināla autors.
■ Nekad nekopējiet un neievietojiet (copy un 
paste) tekstu, ko jūs neizprotat pilnībā.
■ Padomājiet par to, kā būtiskas idejas no avota
ir saistītas ar jūsu darbu, līdz jūs varat sniegt
informāciju citiem, neatsaucoties uz avotu.
■ Salīdziniet savu pārfrāzēto tekstu ar 
avotu, lai pārliecinātos par to, vai ir saglabāta 
sākotnējā doma pat tad, ja vārdi ir mainīti.

Teksta 
pārstrādāšana
(text recyling)

Autora paša darba
fragmentu 
reproducēšana 
un atkārtota tā 
iesniegšana
publicēšanai kā
pavisam jaunu 
darbu.

Jā.
Skatīt atsevišķo faktu lapu 
par dublikātu iesniegšanu.

■ Noformējiet kā citātu jebko, kas ir tiešā veidā 
paņemts no iepriekš publicēta darba, pat tad, ja
citējat sevi.
■ Atbilstoši noformējiet atsauces uz avotu.

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties ar savu profesoru, konsultantu vai atbilstošā amatā esošu personu,  
kas jums var palīdzēt pieņemt lēmumu par atbilstošu rīcību.
Vairāk informācijas un konsultācijas vari saņemt Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļā, tālr. 67089850.

Atsauces
1. Committee on Publication Ethics Guidelines on Good Publication Practice. Committee on Publication Ethics (COPE). 1999. Accessed: June 15, 2012.
2. Elsevier. Publishing Ethics Resource Kit (PERK). Available at: http://www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/Introduction.  
Accessed: June 11, 2012.
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