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12:15–14:00  Reģistrācija   (1.stāvs, foajē) 

 

12:00 – 14:00 TSI Zinātnes diena. Atvērtās lekcijas un demonstrācijas nodarbības 

TERC laboratorijās 

 

12:15-12:45 Anatolijs Pozdņakovs. Dzelzceļa transporta kustības attālinātā vadība 

(L9) 

 

Aleksandrs Kraiņukovs. Mikrokontrollera izmantošana vadības un 

indikācijas uzdevumos (L8) 

 

Daniils Opolčenovs. Digitālās iekārtas projektēšana uz programmējamo 

loģisko integrālo shēmu bāzes (L1) 

 

N. Škuratovs. Mobilā robota vadības sistēmas programmēšana (L6) 

 

12:15-13:15  Igors Kabaškins. Transporta attīstības stratēģija Baltijas jūras reģionā 

līdz 2030. gadam (130.auditorija) 

 

S. Fjodorovs. Cilvēks un uzņēmums. Konflikts. Kompromiss. Simbioze 

(220.auditorija) 

 

12:50-13:15  J. Čačiks. Drukas plates projektēšanas un izgatavošanas maršruts (L7) 

 

Daniils Opolčenovs. Digitālās iekārtas projektēšana uz programmējamo 

loģisko integrālo shēmu bāzes (L1) 

 

N. Škuratovs. Mobilā robota vadības sistēmas programmēšana (L6) 

 

Aleksandrs Kraiņukovs. Mikrokontrolera izmantošana vadības un 

indikācijas uzdevumos (L8) 

 

13:20-13:45  Igors Ļaksa. Šķiedru optika (L5) 

 

N. Škuratovs. Mobilā robota vadības sistēmas programmēšana (L6) 

 

Aleksandrs Kraiņukovs. Mikrokontrolera izmantošana vadības un 

indikācijas uzdevumos (L8) 

 

Daniils Opolčenovs. Digitālās iekārtas projektēšana uz programmējamo 

loģisko integrālo shēmu bāzes (L1) 

 



Irina Jackiva, Mihails Savrasovs. Imitējošā modelēšana kā lēmuma 

pieņemšanas atbalsta instruments: piemēri (130.auditorija) 

 

Ļevs Fainglozs. Knowledge Sharing Center (220.auditorija) 

 

14:00–15:00  Plenārsēde (130.auditorija). 

   Moderators – profesore Irina Jackiva  

 

14:00–14:20 Profesors Boriss Mišņevs. Aprakstošais kompetenču modelis kā 

informācijas tehnoloģiju jomas maģistra programmas izglītības rezultāts 

 

14:20–14:40 Profesors Aleksandrs Grakovskis. ITS kā „viedās pilsētas” apakšsistēma 

(pēc projekta „Next IT (2014-2017)” materiāliem) 

 

14:40–15:00  Asociētā profesore Jūlija Stukaļina. Mācības izmantojot mūsdienu 

informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 

 

15:15–17:45  Sekciju sēdes  
 

1.sekcija Informācijas sabiedrības datoru problēmas un mūsdienu 

elektronikas pasaule (230.auditorija) 

    Sekcijas vadītājs – profesors Aleksandrs Grakovskis 

   Sekcijas vadītāja vietnieks – profesors Sergejs Orlovs 

 

 Margarita Domanska. Datu kvalitātes problēmu pētījumi datu glabātuvē 

apdrošināšanas jomā. 

 

 Renāts Fasuļins. Datu vākšanas un apstrādes sistēmas pilnveidošana informācijas 

sistēmā kravu pārvadājumu jomā 

 

 Nadežda Isajeva. Intelektuālās analīzes algoritmu izmantošana privāto 

transportlīdzekļu stāvokļa monitoringā Latvijā 

 

 Vitālijs Kovaļovs. SMS servisa funkcionēšanas izpēte mobilajos telekomunikāciju 

tīklos 

 

 Deniss Mosičkins. Personālā paraksta identifikācijas algoritmu izpēte ar neironu tīklu 

izmantošanu 

 

 Sergejs Palatkins. IT risinājuma pētījumi uzņēmuma pakalpojumu dienesta 

vajadzībām 

 

 Jevgeņijs Učasovs. Lēmuma pieņemšanas metodikas izstrāde IT-risinājuma izvēlei 

ražošanas uzņēmumā  

 

 Marija Potraškova. Uzņēmuma flotes materiāli – tehniskā nodrošinājuma 

informācijas sistēmu izpēte 

 



 Jeļena Baranova. Trafika problemātikas izpēte pārraidot bezvadu kampusa tīklos 

reāllaika režīmā 

 

 

2.sekcija Tirgus: mūsdienu ekonomikas pētījumi, projekti, tehnoloģijas un 

problēmas (220.auditorija) 

Sekcijas vadītāja – profesore Irina Kuzmina-Merlino 

Sekcijas vadītājas vietnieks – profesors Aleksandrs Stetjuha 

   

 Julana Gorbačova. Klientu apmierinātības līmeņa analīze stomatoloģijas nozarē 

 

 Staņislavs Miščenko. Vadītāja domāšanas veida izpēte, izmantojot strukturāli 

integratīvo metodoloģiju  

 

 Jevgēņijs Podšivalkins. Uzņēmuma imidža veidošanās noliktavu loģistikā 

 

 Jevgēņija Draguna. Vadības stilu un vadītāja priekšstata par konfliktu saistība  

 

 Oksana Skorobogatova. Organizācijas reputācija mūsdienu sociālās sistēmas 

apstākļos 

 

 Renata Blauma. Pasaules automobiļu tirgus attīstības reģionālās īpatnības 

 

 Olga Podvažuka. Valsts budžeta sociālajiem mērķiem paredzēto līdzekļu veidošanas 

un sadales principu pilnveidošana 

 

 Tatjana Srebnaja. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības perspektīvu pēc 2015. 

gada 1. janvāra novērtējums 

 

 Karīna Vlasova. Valsts loma, īstenojot klastera pieeju valsts ekonomikā, kā piemēru 

aplūkojot Latvijas mežsaimniecības nozari 

 

3. sekcija  Transports un loģistika (130.auditorija) 

   Sekcijas vadītājs – profesors Igors Kabaškins 

   Sekcijas vadītāja vietnieks – profesors Aleksandrs Medvedjevs 

 

 Santa Kaža. Multimodālo transporta sistēmu efektivitātes vērtējums 

 

 Baiba Zvirgzdiņa. Mezoskopiskā pieeja loģistikas plūsmu modelēšanai un 

optimizācijai 

 

 Anna Sauļune. Loģistikas centra biznesa procesu analīze un rekomendāciju izstrāde to 

pilnveidošanai 

 

 Jeļena Lučina. Maršrutu alternatīvo izvēli ietekmējošo faktoru analīze tranzīta 

pārvadājumu sistēmā 

 

 Laura Seikstuļa. Pētījums par autotransporta ietekmi uz Rīgas ekoloģiju 



 

 Andrejs Varganovs. Pētījums par loģistiskā pakalpojuma un loģistiskā ražīguma 

indeksa saistību 

 

 Jeļena Krivicka. Pētījums par sistēmas Weight-in-Motion ieviešanas iespējām Baltijas 

valstīs 

 

 Jevgēnija Mikulko. Autotransporta izvēles pamatojums HBC uzdevumu izpildei 

 

 Oļegs Griņevskis. Stacijas „Jelgava” caurlaides spējas un darba efektivitātes 

paaugstināšanas paņēmieni 

 

 Kaspars Rozentāls. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīms 

 

4. sekcija  Mūsdienu augstskolas problēmas (222.auditorija) 

   Sekcijas vadītājs – profesors Boriss Mišņevs 

   Sekcijas vadītāja vietnieks – docents Išgali Išmuhametovs 

 

 Nataļja Podoļakina. Privātās augstskolas personāla darba samaksas sistēmas 

efektivitātes analīze 

 

 Andrejs Kozinskis. Universitātes informatīvās mācību vides izmantošana darbā ar 

talantīgo jaunatni  

 

 Oksana Koļada. Attālinātas apmācības sistēmas izmantošana elektronisko mācību 

metodisko kompleksu izstrādē pieaugušo papildu izglītībā 

 

 Aleksandrs Pupcevs. Attālināto kursu radīšanas metodoloģija, balstoties uz moderno 

multimediju resursiem 

 
 


