
 

RTU priekšatlasē atbalstītie pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumi 
darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai 

 

Nr. 
p.k. 

Pētniecības pieteikuma 
iesniedzējs 

Pētniecības pieteikuma nosaukums 

1 Ilze  Andersone 
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās 

Distributed merging of heterogeneous maps in multi-robot systems 

2 Armands Auziņš A values-led planning approach for sustainable land use and development 

3 Kristīna Bērziņa 

Mobilās moduļtipa pasīvās komercēkas prototips ar autonomu energoapgādes sistēmu, izmantojot atjaunīgos energoresursus 

Prototype of mobile modular passive commercial building with an autonomous power supply systems using 
renewable energy sources 

4 Anna Borisova 
Dažādšķiedru tekstilmateriālu apdares pētījumi 

The study of chemical processing of blended textiles 

5 Ģirts Būmanis 
Ilgtspējīgu un efektīvu atvieglota svara būvmateriālu izstrāde no sekundārām izejvielām 

Development of sustainable and effective lightweight building materials using secondary raw materials 

6 Kristīne Carjova 
Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojuma laikā monitoringa sistēmas izstrāde 

Development of aircraft structural health inflight monitoring system (FLY SAFE) 

7 Arita Dubņika 
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes 

Drug and growth factor dual delivery from different biomaterial carriers for bone tissue engineering 

8 Agrita Eiduka 
Lietus ūdens un enerģijas izmantošana tehnikā 

Using the rain energy in household 

9 Pēteris Eizentāls 
Tekstila pārveidotāji medicīnai un sportam 

Textile transducers for medicine and sport 
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10 Agate Eniņa 
Kultūras un izglītības iestāžu ēkas pilsētvidē 

Buildings in cultural and educational establishments in the urban environment 

11 Aleksandrs Gorbunovs 
Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē 

Eye tracking system applications and utilization of gaze data in students behaviour trajectory model development 

12 Māris Hauka Structural integrity monitoring system that utilizes built-in sensory network 

13 Aleksejs Jurenoks 

Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās 

Development and estimation of wireless sensor network life expectancy increasing methods in intelligent and 
adaptive control systems 

14 Inga Jurgelāne 
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem  

Investigation of carbon containing materials and method development for heavy metal removal from water  

15 Jānis Kapenieks 
E-studiju tehnoloģiju pētījumi “Spaced Learning” situācijās 

Efficiency research in spaced e-learning technology environment 

16 Vladimirs Karevs 
Vilcienu kustības gabarīta apdraudējuma noteikšanas reālā laikā viedās sistēmas izstrāde 

Dimensional train traffic hazard identification in real time intelligent system design 

17 Edgars Kirilovs Structures and technology development of smart insulation materials for indoor microclimate regulation 

18 Sergejs Kuzņecovs 
Piramidālo seškomponentu aerodinamisko svaru projektēšana mazo ātrumu vēja tunelim 

Six-component pyramidal balance for a low speed wind tunnel 

19 Vjačeslavs Lapkovskis 

Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku 
izstarojumiem izstrāde un izpēte 

Development of new composite materials based on devulcanised crumb rubber for spilled oil collection and 

electromagnetic shielding 

20 Ilya Lyashuk Investigation of multicarrier source based on fiber optical parametric amplifier (FOPA) 

21 Vitālijs Lūsis Non-traditional concrete with smart reinforcement 

22 Ludmila 
Mahņicka-
Goremikina 

Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām 

Influence of micro- and nanosized oxide powders on the properties of thermal insulating high temperature ceramics 

23 Florina Matei-Rutkovska 
Katalizatoru identifikācija un izstrāde notekūdeņu produktīvai attīrīšanai 

Identification and development of catalysts for wastewater treatment 
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24 Kristaps  Māliņš 
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļdegvielas sintēzei 

Utilization of industrial waste from rapeseed oil production/refining for hydrocarbon and biodiesel synthesis 

25 Olita Medne 
Sadzīves atkritumu biodegradējamā materiāla sagatavošana izmantojot priekšapstrādes metodes efektivitātes paaugstināšanai 

 

26 Inese Mieriņa 

Inovatīvi ciklisko 1,3-dikarbonilsavienojumu un taukskābju konjugāti kā nanoantioksidanti oksidatīvā stresa uzsauktām 
saslimšanām  

Innovative conjugates of cyclic 1,3-dicarbonyl compounds and fatty acids as nano-antioxidants for oxidative stress 
induced diseases 

27 Oskars Ozoliņš 
Līdz terabita apjoma fotonikas –bezvadu sakaru sistēmas 

Towards terabIt scale phoTonic-wireless communicAtioN systems (TITAN) 

28 Antons Patļins Research and improvement of sustainability definition facilitating sustainable development of transport system 

29 Ļubova Petričenko 
Elektrisko tīklu attīstības metodes, ierīces un tehnoloģijas 

Electrical network development methods, devices and technologies 

30 Romāns Petričenko 
Viedo energosistēmu vadības un automatizācijas metodes, algoritmi un paņēmieni 

Smart energy system automatization and control methods, algorithms and techniques 

31 Dmitrijs Pikuļins 
Nelineārā pieeja augsta drošuma enerģijas pārveidošanai 

Nonlinear Approach for High Reliability Power Conversion 

32 Vitālijs Rjabovs Silane diol-interlinked carbohydrates and nucleosides 

33 Marina Romanova 
Nanostrukturētas kārtiņas jonizējošā starojuma dozimetrijai 

Nanostructured films for dosimetry of ionizing radiation 

34 Kristīne Ruģele 
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde 

The development of biomethane production technologies 

35 Konstantins Savkovs 

Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde 

Development of innovative metal-ceramic nanostructured coatings (McBLADE) for the hot section parts of gas 
turbine engines 

36 Nadežda Semjonova 
Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana 

Innovative medical devices commercialisation methodology and evaluation of manufacturing financing model 

37 Nataļja Sidenko 
Intensification of process of heat exchange with a pulsing flow of a working body of the heat-carrier in discrete-
rough channels. 
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38 Sandis  Spolītis  
Ātrdarbīgu nākamās paaudzes šķiedru optisko pārraides sistēmu izstrāde 

Development of next-generation high-speed fiber optical access systems 

39 Andrejs Stepanovs 
Viedais aizsardzības aparāts līdzstrāvas tīkliem 

Smart safety device for DC grids 

40 Andis Supe 
Pilnīgi optisko signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus 

All-optical signal regeneration using nonlinear optical effects 

41 Kristīne Šalma-Ancāne Multifunctional calcium phosphate and biodegradable polymer composites for therapeutic bone tissue engineering 

42 Jānis Šliseris 
Hibrīdi, energoefektīvi CLT paneļi ar otrreiz izmantojamām izejvielām 

Hybrid, energy efficient Cross Laminated Tiber (CLT) plates with recycled materials 

43 Andris Šutka 
Fotokatalītiskās nanoheterostruktūras 

Photocatalytic nanoheterostructures 

44 Anna  Šutka 
Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma 

Stimuli responsive transdermal drug delivery system 

45 Sergejs Tretjakovs 
Gaisa kuģu parka drošums 

Reliability of Fleet of Aircraft 

46 Aleksejs Udaļcovs 
Vienotā pieeja resursu efektivitātei optiskos transporta tīklos 

Unified design for resource efficiency in optical transport networks (UNICCORN) 

47 Margarita Urbaha 
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām 

Multifunctional nanostructured coatings for aircraft structures 

48 Elmārs Zariņš 
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte 

Design and investigation of solution processable light-emitting system components for organic solid state lasers  

49 Laila Zemīte 
Moderno elektroapgādes tīklu ieviešanas novērtējuma izstrāde 

Development of implementation assessment for modern power supply network 

50 Jurģis Zemītis 
Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē 

IAQ and well-being of humans in modern built environment  

 


