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KURSA KODS Ener1A01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Enerģētika
Kursa nosaukums angliski Power ingeneering
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus DSZF Docents, Dr.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Fizika vidussk.

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika.
Kursa mērķi Apgūt teorētiskos elektropiedziņas pamatus un praktisko 

pielietošanu mehatronikā.
Kursa uzdevumi Apgūt enerģijas ražošanas galvenos veidus. Apzināt 

atjaunojamās enerģijas ražošanas priekšrocības un trūkumus.
Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski - izveidot  un  izvēlēties  enerģijas  avotus  objektu

energoapgādei,  salāgot  dažādu  resursu  izmantošanas
stratēģiju;

- biomasas  enerģijas  izmantošanas  iekārtu  atbilstošas
ekspluatācijas  nodrošināšana,  dažādu  energoresursu
savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums.

Angliski - Make a  choice of energy source for power supply and
create strategy of different energy source interconnection;

- Adequate  running  of  biomass-using  power  sources,
interconnected usage with traditional power sources.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studiju laikā tiek apgūta koģenerācijas iekārtas siltuma un 

elektroenerģijas ražošanai uzbūve un darbības principi. Tiek 
pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - 
enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas 
enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek apgūti 
atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas 
principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.

angliski During the studies the knowledge about co-generation both 
heat and electricity production will be obtained. The use of 
biomass as fuel would be discussed.Will be studied the 
fundamentals of electricity tariff formation, relations 
between production cost difference and feasibility of using 
biomass.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Koģeneratoru pamatprincipi, iekārtu automātiska 
regulēšana.

2 lekcija

2. Koģenerācijas iekārtu ekonomiskā efektivitāte. 2 lekcija
3. Enerģētiskā koksne. 2 lekcija
4. Šķeldas gazifikācija un gāzes ģeneratoru uzbūve. 2 lekcija
5. Kokgāzes izmaksa un izmaksas ekonomiskie aspekti. 2 lekcija
6. Biogāze un tās ķīmiskais sastāvs. 2 lekcija
7. Biogāzes ieguve raudzējot organiskās vielas. 2 lekcija
8. Biogāzes ieguve atkritumu izgāztuvēs. 2 lekcija
9. Biogāzes izmantošanas ekonomiskie aspekti. 2 lekcija
10. Šķidrās biodegvielas 2 lekcija
11. Etanola un metanola izmantošana benzīna uzlabošanai 2 lekcija
12. Bioloģiskā dīzeļdegviela. 2 lekcija
13. Biodīzeļdegvielas iegūšanas tehnoloģijas. 2 lekcija
14. Biodīzeļdegviela koģenerācijā 2 lekcija
15. Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā 2 lekcija
16. Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā 2 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Referāts par individuālu tēmu Atlasīt literatūru un sagatavot

izvērstu referātu par enerģētikas
jomas tēmu

48 Referāts 30 lpp.

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots eksāmens
Mācību pamatliteratūra 1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas 

iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp. 
2. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] 
[skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-
materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf
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Mācību papildliteratūra 1. Renewable Energy policy Review - Latvia. 9 p. [tiešsaiste] 
[skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: 
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2
020/LATVIA_RES_Policy_Review_09_Final.pdf

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

Renevable Energy World. Internetžurnāls (tiešsaiste) 
Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home
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