
Tehnika 

 

Tēma Konsultants Tālrunis, e-pasts 

Graudu pirmapstrādes punktu rekonstrukcijas 

konsultatīvais nodrošinājums 

Lauksaimnieciskās produkcijas kaltēšanas, 

uzglabāšanas jautājumi un kaltēšanas enerģētika 

Gaisa sildīšanas saules kolektori un to 

izmantošana. 

Infrasarkano staru kaltes. 

Dr.sc.ing. Jānis 

Palabinskis 

Dr.sc.ing. 

Aivars Āboltiņš 

 

janis.palabinskis@llu.lv 

Aivars.Aboltins@llu.lv 

  

Piena lopu mītņu modernizācija: jaunākās 

tehnoloģijas un mehanizācijas ieviešana 

Govju slaukšanas iekārtu izvēle, montāža un 

ekspluatācija 

Dr.sc.ing. Juris 

Priekulis 

Dr.sc.ing. 

Armīns Laurs 

Juris.Priekulis@llu.lv 

arminslaurs@promedia.lv 

Spēkratu izmēģināšana, ekspluatācijas parametru 

eksperimentālā izpēta, darba parametru kontrole 

un novērtējums. 

 Atgāzu toksiskuma mērījumi un izvērtējums. 

Elektrospēkratu ekspluatācijas parametru 

noteikšana ceļizmēģinājumos. 

Spēkratu izplūdes gāzu un salona trokšņa 

mērījumi, trokšņa izvērtējums transporta plūsmai 

Dr.sc.ing. 

Dainis Berjoza 

63080697 

29735949 

Dainis.Berjoza@llu.lv 

Dažādu spēkratu eksperimentālā izpēte 

laboratorijas apstākļos un ceļizmēģinājumos. 

Biodegvielu un citu degvielu ietekmes izpēte uz 

spēkratu ekspluatācijas īpašībām, mērījumi uz 

jaudas stenda un ar analītisko izplūdes gāzu 

daudzkomponentu iekārtu 

Dr.sc.ing. 

Vilnis Pīrs 

26432417 

Vilnis.Pirs@llu.lv  

Metālu cietības noteikšana ar dažādām metodēm. 

Struktūras izpēte un analīze. 

Metālapstrādes ar CNC darbgaldiem tehnoloģiju 

izpēte un pielietojums. 

CNC programmēšana un detaļu izgatavošanas 

simulācija 

Dr.sc.ing. Jānis 

Lāceklis 

Bertmanis 

29968334 

Janis.Laceklis@llu.lv  
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Motoru izmēģināšana, ekspluatācijas parametru 

eksperimentālā izpēta. 

 Atgāzu toksiskuma mērījumi un analīze darbā ar 

dažāda veida biodegvielām 

Dr.sc.ing. 

Aivars Birkavs 

29553722 

Aivars.Birkavs@llu.lv  

Eksperimentu datu matemātiskā apstrāde un 

vizualizācija. 

Specializēto braukšanas ciklu izstrāde un 

modelēšana. 

Dr.sc.ing. 

Ilmārs Dukulis 

29479175 

Ilmars.Dukulis@llu.lv  

Biodegvielu eksperimentālā izpēte uz stacionāriem 

motoru stendiem. 

Motoru darba parametru eksperimentālie pētījumi, 

izplūdes gāzu toksiskuma izvērtējums 

Dr.sc.ing. 

Ruslans 

Šmigins 

28228222 

Ruslans.Smigins@llu.lv  

Vietējie un reģionālie pasažieru un kravu 

pārvadājumi. 

Biodegvielu pielietošana spēkratos 

Dr.sc.ing. Gints 

Birzietis 

28618372 

Gints.Birzietis@llu.lv 

Saules kolektoru iekārtas 

Apsildāmās grīdas sivēnu novietnēs 

Dr.sc.ing. 

Imants 

Ziemelis 

+37128255496 

Imants.Ziemelis@llu.lv 

Stieņa smidzinātāju konstruēšana, izgatavošana, 

ekspluatācija 

Iekrāvēju u.c. lauksaimniecības mašīnu 

hidrauliskā piedziņa 

Sapropeļa ieguve un lietošana 

Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei 

Dr.sc.ing. Ēriks 

Kronbergs 

+37128619726 

Eriks.Kronbergs@llu.lv 

Sapropeļa ieguves mehanizācija 

Proporcionālā hidropiedziņa 

Sensori un datorizētās mērsistēmas 

Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei 

Mehanizācijas līdzekļi bišu dravai 

Dr.sc.ing. 

Aivars Kaķītis 

+37129255105 

Aivars.Kakitis@llu.lv 

  

Graudu novākšanas mehanizācija 
Dr.sc. ing. 

Dainis Viesturs 

29455258 

viesturs_uzc@apollo.lv  
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Laukkopības tehnoloģiju izmaksu optimizācija 

Dr.sc. ing. 

Dainis Viesturs 

Dr.sc. ing. 

Nikolajs 

Kopiks 

29455258 

viesturs_uzc@apollo.lv  

Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un 

mašīnu pielietošana 

Dr.sc. ing. 

Semjons 

Ivanovs 

Dr.sc. ing. 

Ādolfs Ruciņš 

29403708 

 semjons@apollo.lv   

29213409 

arucins@ltk.lv  

Industriālo kaņepju novākšanas mehanizācijas 

risinājumi 

Dr.sc. ing. 

Semjons 

Ivanovs 

29403708 

semjons@apollo.lv  

Linu novākšanas mehanizācija 

Dr.sc. ing. 

Semjons 

Ivanovs 

29403708 

semjons@apollo.lv  

Bioetanola dehidratizācijas tehnoloģiskie 

risinājumi 

Dr.sc. ing. 

Ādolfs Ruciņš 

29213409 

arucins@ltk.lv  

Augsnes apstrādes tehnikas izvēles optimizācija 

Dr.sc. ing. 

Ādolfs Ruciņš 

Oskars Valainis 

29213409 

arucins@ltk.lv  

Sociālpsiholoģiskā konsultēšana 

Karjeras konsultēšana un izglītība 

Mg.ed. Jānis 

Pāvulēns 

63080694 

pavulens@inbox.lv  

Pedagoģisko pētījumu metodoloģija 
Mg. paed. 

Vilnis Tomsons 

63080694 

vilnis.tomsons@llu.lv  

Kompetences veidi, to rādītāji un 

transformatīvā/kompetencē balstīta mācīšanās 

Dr. paed. Baiba 

Briede 

63080694 

 27856742 

baiba.briede@llu.lv  

Ekoloģiskā pieeja izglītības pētniecībā:  

 cilvēka kā personības un arī kā speciālista 

attīstība un tās veicināšana izglītības 

vidē/pedagoģiskajā vidē/profesionālās 

darbības vidē; 

Dr. paed. Irēna 

Katane 

3080694 

 29110582 

irena.katane@llu.lv 
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 izglītības iestādes kā izglītības vides 

sistēmas attīstība un ilgtspēja mainīgā vidē. 

Personības/speciālista konkurētspēja un tās 

izvērtēšana, attīstības atbalsts un veicināšana 

izglītības vidē/profesionālās darbības vidē 

irena.katane@inbox.lv 

 

Juridiskā psiholoģija 

Eksperimentālās pētījumu metodes 

Mg. psych. 

Laura Šīmane-

Vīgante 

26522105  

l.simane@inbox.lv  

Vides izglītības satura integrēšana skolā 

Saskarsmes prasmju pilnveide organizācijā. 

Mag.paed. 

Vizma Slava 

63080694 

vizma.slava@llu.lv 

 

Pētījumu metodoloģija, statistika 

Specializētās datorprogrammas pedagoģijā  

 

Digitālo meistarklašu, interaktīvo tāfeļu, Moodle 

vides izmantošana  

Dr.paed. 

Nataļja 

Vronska 

26725155 

natalja.vronska@llu.lv 

 

Dialoga metode karjeras vadības kompetences 

attīstībā 

Mg. paed. Inita 

Soika 

63080694 

inita.soika@llu.lv  

Skolēnu radošā darbība mājturības mācībās 
Dr. paed. Iveta 

Līce 

63080694 

iveta.lice@llu.lv  

Intelektuālo spēju diagnostika 

Dr. paed. 

Regīna 

Baltušīte 

63080694 

rilagora@inbox.lv  

Dzīves kvalitāte pieaugušo izglītībā personības 

pašrealizācijas aspektā 

 

Dr. paed. Vija 

Dišlere 

63080694 

29217322 

vija.dislere@llu.lv  

Dzīves kvalitātes principa integrēšana mājturības 

mācībās. 

Mājturības metodika, daudzveidīgu mācību 

uzdevumu veidošana un skolēnu mācību rezultātu 

vērtēšana. 

Skolas un klases vadības un darba organizācija. 

Dr. paed. Aija 

Pridāne 

26457823, 

aija_pridane@inbox.lv  
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