
IZM un RTU zin ātniskie projekti 2005. gadā 

Pirmais IZM un RTU atkl ātais zinātnisko projektu konkurss  

2005. gada 31. maijā izglītības uz zinātnes ministre Ina Druviete un RTU zinātĦu 
prorektors profesors Leonīds Ribickis parakstīja līgumu par Finansējumu zinātniskās 
darbības attīstībai augstskolās 2005. gadā. ĥemot vērā līgumā teikto, RTU tika rīkots 
pirmais atklātais zinātnisko projektu konkurss Zinātniskās darbības attīstība 
augstskolā.  
Finansējumu – 9000 latu (patīkamā ziĦa turpmāko projektu iesniedzējiem – 
nākamajam projektu konkursam IZM finansējuma summa ir būtiski palielinājusies) – 
konkursa kārtībā varēja piešėirt projektiem, kuri netika finansēti no citiem valsts 
budžetā zinātniskajai darbībai piešėirtajiem līdzekĜiem visās RTU īstenotajās 
izglītības tematiskajās jomās un zinātnes nozarēs. 
 
Piešėirot finansējumu, Ħēma vērā: projektā izvirzīto mērėu sasniegšanas realitāti, 
pieteicēju un izpildītāju pieredzi vai izpratni par projekta darbības jomu, sagaidāmo 
rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmību un paredzamo ieguldījumu konkrētā 
zinātnes virzienā un zinātĦu nozaru grupu līdzsvarotā attīstībā. Viens no 
svarīgākajiem aspektiem, piešėirot līdzekĜus projektam, bija, lai tajā tiktu iesaistīti pēc 
iespējas vairāk maăistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku, tā veicinot dalību arī 
pētniecības procesā.  
 
Projektu saraksts:  
 
Enerăētikas un elektrotehnikas fakultāte 
1. Leonīds Ribickis, ŪdeĦraža degvielas šūnas spēka elektronikas pārveidotāja izpēte 
un izstrāde.  
2. Antans Sauhats, Baltijas valstu energosistēmas pretavārijas aizsardzības plāna un 
pasākumu sintēze. 
 
Arhitekt ūras un pilsētplānošanas fakultāte 
3. Jānis BriĦėis, Vizuāli telpiskās analīzes metodoloăija pilsētplānošanā.  
 
Elektronikas un telekomunikāciju fakult āte 
4. Pēteris Misāns, Jauna veida ātro ortogonālo pārveidojumu izmantošana latviešu 
valodas runas sintēzē un analīzē.  
 
Transporta un mašīnzinību fakultāte 
5. Jānis Vība, Dažu tehnisku objektu formas un parametru optimizācija mijiedarbībā 
ar gaisa plūsmu.  
6. Vitālijs Pavelko, Īpaši viegla bezpilota lidaparāta problēmas.  
 
Materi ālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte 
7. Māra Jure, Atkritumu izmantošana alternatīvās enerăijas iegūšanai.  
8. Artūrs Medvids, Jaudīgā lāzera starojuma un optisko šėiedru un citu vielu 
mijiedarbība spektra infrasarkanajā apgabalā.  
 
Inženierekonomikas fakultāte 
9. Remigijs Počs, Pieprasījuma pēc speciālistiem Latvijas tautsaimniecības nozarēs 



prognožu izstrāde, izmantojot ekonomiski matemātiskos modeĜus.  
10. Anatolijs Magidenko, Inovatīvās darbības ekonomiskais novērtējums Latvijā.  
 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultāte 
11. Aivars SpalviĦš, AĜău hepatoksīnu migrācijas modelēšana no pazemes ūdens 
mākslīgās papildināšanas baseiniem Baltezera ūdensgūtvei.  
12. Jānis GrundspeĦėis, Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes 
analīzes atbalstam.  
 
Būvniecības fakultāte 
13. Kārlis Rocēns, Vanšu pārseguma kompozīto stiepto norobežojošo elementu 
konstrukcijas izstrāde.  
14. Egīls Dzelzītis, Legionella baktērijas riska samazināšana ūdensapgādes un gaisa 
kondicionēšanas sistēmās Latvijā.  

   


