
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Elektrotehnika,  elektronika,  informācijas  un  komunikāciju
tehnoloģijas  apakšnozare:  elektriskā  piedziņa,  tehnoloģisko
procesu  un  kustības  vadība,  industriālo  robotu  iekārtas;
elektroenerģijas  pusvadītāju  pārveidotāji,  energoelektronikas
iekārtas  un  to  vadības  sistēmas;  elektroiekārtu
energoefektivitātes  paaugstināšana,  viedie  līdzstrāvas  tīkli;
elektrotransports  un  e-mobilitāte;  elektromehāniskie
pārveidotāji,  maiņstrāvas  un  speciālās  elektriskās  mašīnas;
alternatīvās enerģētikas sistēmas.
Projektu  vadība  un  izpilde  vairāk  nekā  50  projektos:  valsts
pētījumu  programmas  projekts  “  Inovatīvi  risinājumi  un
rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu
apguves  palielināšanai”  (RTUAER),  2018.g.-2021.g.,  projekta
vadītājs;   Eiropas  Savienības  7.  Ietvara  programmas  projekts
AREUS  “Automation  and  Robotics  for  EUropean  Sustainable
manufacturing”,  2013.g.-2016.g.,  RTU  daļas  zinātniskais
vadītājs., u.c. projekti. 

PUBLICĒTIE DARBI
Hirša  indekss  –  10,  pavisam  600  zinātniskās  publikācijas,  tai
skaitā 21 monogrāfijas un 77 patenti.

PEDAGOĢISKAIS DARBS
L.Ribicka vadībā promocijas darbus aizstāvējuši  12 doktoranti;
šobrīd  vada  promocijas  darbus  2  doktorantiem  un 4  doktora
grāda pretendentiem. 20 bakalaura darbu vadība, 45 maģistra
darbu vadība. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes loceklis 
Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda
Uzraudzības komitejas loceklis 
Latvijas Universitāšu asociācijas valdes loceklis 
Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis 
Eiropas Savienības mazo valstu universitāšu asociācijas loceklis 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs
Pasaules  Enerģētikas  Padomes  Latvijas  Nacionālās  komitejas
valdes loceklis
Vispasaules Elektrotehnikas un Elektronikas inženieru institūta
IEEE biedrs, Latvijas sekcijas vadītājs
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Eiropas spēka elektronikas asociācijas (EPE) valdes loceklis 
Eiropas  Energoelektronikas  un  Kustības  Vadības  biedrības
(PEMC) valdes loceklis
Skandināvijas un Baltijas valstu tehnisko universitāšu Rektoru un
dekānu tīkla (NORDTEK) valdes loceklis 

PROJEKTI
Projektu  vadītāja  un galvenā izpildītāja  pieredze  25 projektos:
valsts  pētījumu  programmas  (IMIS2)  apakšprojektā  Nr.1,  ESF,
ERAF,  Eurofusion,  Enabling  Research,  M-era.NET,  FP6,  FP7,
H2020, COST u.c. projektos, kopumā. 
 

EKSPERTS
LZP eksperts zinātnes nozarē inženierzinātnes un tehnoloģijas -
elektrotehnika,  elektronika,  informācijas  un  komunikāciju
tehnoloģijas 
RTU Senāta loceklis un RTU EVIF Domes loceklis
RTU Elektrotehnikas nozares promociju padomes priekšsēdētājs
RTU Enerģētikas nozares promociju padomes loceklis
RTU Elektrotehnikas nozares profesoru padomes priekšsēdētājs

ATZINĪBAS
Triju zvaigžņu ordenis par nopelniem Latvijas valsts labā (2012)
Vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas, Aizsardzības ministrijas 
goda raksti un atzinības raksti
RTU Goda diploms un RTU Atzinības raksti
Cicerona balva par konsekventu augstākās tehniskās izglītības un 
tās tautsaimnieciskās ietekmes stiprināšanu (2015)
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā inženierzinātņu jomā 
(2016)
Pasaules Kultūras padomes (World Culture Council) apbalvojums
par nopelniem izglītības jomā (2018) 
Eiropas  Uzņēmējdarbības  asamblejas  balva  “Zinātnes  vārda
balva” (2019)
Valsts  prezidenta  Cildinājuma  raksts  pateicībā  par  personisko
ieguldījumu zināšanu sabiedrības veidošanā un eksakto zinātņu
attīstībā Latvijā (2019)
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