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Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Anatolijs Borodiņecs 

 
Tel.: 67089288  

e-pasts: anatolijs.borodinecs@rtu.lv  

siltumfizika,  būvniecības klimatoloģija, 

gāzes apgāde, ēku inženiersistēmas 

Būvzinātne Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Egils Dzelzītis 

 
Tel.: 67089288 

e-pasts: egils.dzelzitis@rtu.lv  

energoefektivitāte, siltuma tehnoloģija, 

gāzes tehnoloģija, siltuma un gāzes 

tehnoloģijas automātizācija. 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Boriss Gjunsburgs 

 
Tel.: 67089253  

e-pasts: boriss.gjunsburgs@rtu.lv  

hidraulika, hidroloģija, hidrodinamika, 

plūsmas mehānika, izskalojumi, plūdi 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Tālis Juhna 
 

Tel.: 67089400  

e-pasts: talis.juhna@rtu.lv  

ūdens tehnoloģijas, molekulārās metodes, 

biotehnoloģija 

Būvzinātne:  
Siltuma, gāzes un ūdens 

inženiersistēmas; 
Enerģētika: 
Siltumenerģētika 

Vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. 

Andris Krēsliņš 

 
Tel.: 67615191  

e-pasts: andris.kreslins@rtu.lv 

mūsdienu enerģētikas problēmas, ēku 

inženiersistēmu energoefektivitāte, vides 

aizsardzības problēmas enerģētikā, slēgtu 

telpu gaisa kvalitāte 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Artūrs Lešinskis  

 
Tel.: 67089080 

e-pasts: arturs.lesinskis@rtu.lv  

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 

Būvzinātne Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Rubulis 

 
e-pasts: janis.rubulis@rtu.lv; 

             janisrubulis@gmail.com  

ūdens apgādes tīkli, dzeramā ūdens 

attīrīšana, notekūdeņu attīrīšana 

Enerģētika; 

Būvzinātne 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Pēteris Šipkovs 

 
Tel.: 67089080  

e-pasts: peteris.sipkovs@rtu.lv  

enerģētika, atjaunojamie energoresursi, 

energoefektivitāte, racionāla energoresursu 

izmantošana, enerģētika un vide, siltuma, 

gāzes un ūdens inženiersistēmas, 

siltumapgāde 

Būvzinātne; 

Ķīmijas 

inženierzinātne 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Kristīna Tihomirova 

 
Tel.: 67089085  

e-pasts: kristina.tihomirova@rtu.lv  

ūdens, ūdens attīrīšana, filtrēšana, ūdens 

apgāde, ūdens kvalitāte, pilsētu 

infrastruktūra, biotehnoloģijas 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=964
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=964
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=63
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=38
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=54
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=40
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=953
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1058
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=58
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=817
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=817
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Būvzinātne Profesore, Dr.sc.ing. 

Diāna Bajāre 

 
Tel.: 67089248  

e-pasts: diana.bajare@rtu.lv 

būvmateriāli, būvkonstrukcijas, 

mehāniskās un fizikālās īpašības, korozija, 

ražošanas tehnoloģija 

Būvzinātne: 
Būvmehānika; 

Materiālzinātne:  
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jevgeņijs Barkanovs 

 
Tel.: 67089264  

e-pasts: jevgenijs.barkanovs@rtu.lv  

lietišķā mehānika, materiālu mehānika, 

kompozītie materiāli un konstrukcijas, 

vieglas konstrukcijas, skaitliskas metodes 

Būvzinātne 

 

 

Asociētais  profesors, Dr.sc.ing. 

Kaspars Bondars 

 
Tel.: 67089229 

e-pasts: kaspars.bondars@rtu.lv 

būvkonstrukcijas, mūra pārsegumi, 

ģeotehnika 

Mehānika, 

Būvzinātne: 
Būvmehānika; 

Materiālzinātne:  
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Andris Čate 

 
Tel.: 67089124 

e-pasts: andris.cate@rtu.lv 

lietišķā mehānika, kompozītie materiāli un 

konstrukcijas, materiālu mehānika 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Modris Dobelis 

 
Tel.: 67089225 

e-pasts: modris.dobelis@rtu.lv 

būves informācijas modelēšana (BIM), 

būvkonstrukcijas, datorizētā projektēšana 

(CAD), ģeometriskā modelēšana, 

inženieru izglītība, papildinātā realitāte 

(AR) 

Būvzinātne Asociētā  profesore , Dr.sc.ing. 

Līga Gaile 
 

e-pasts: liga.gaile_1@rtu.lv 

būvkonstrukcijas, būvkonstrukciju 

dinamika, standartizācija, būvmehānika, 

svārstības 

Transports un 

satiksme:  
Sauszemes transports un 

infrastruktūra 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Viktors Haritonovs 
 

Tel.: 67089283 

e-pasts: viktors.haritonovs@rtu.lv 

asfaltbetons, ceļas segums, bitumens, 

minerālmateriāli, ceļu būvmateriāli 

un tehnoloģijas, bitumena modifikatori  

Mehānika; 

Būvzinātne; 

Materiālzinātne:  
Polimēri un 

kompozītmateriāli 
 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Kaspars Kalniņš 

 
Tel.: 67089164 

e-pasts: kaspars.kalnins@sigmanet.lv 

cietvielu mehānika, materiālzinātne, 

materiālu mehāniskās īpašības, 

konstrukciju optimizācija, datoraprēķina 

metodes, natūras eksperimenti 

Būvzinātne:  
ģeodēzija un 

ģeoinformātika 

Asociētais  profesors , Dr.sc.ing. 

Jānis Kaminskis 

 
Tel.: 67089287 

e-pasts: janis.kaminskis@rtu.lv 

ģeodēzija, ģeofizika, gravimetrija, 

astronomija, GPS, kadastrs 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Aleksandrs Korjakins 

 
Tel.: 67089248  

e-pasts: aleks@latnet.lv 

būvmateriāli, ekoloģiskie materiāli, betons, 

porizētie materiāli, atkritumu pārstrāde, 

jaunu būvmateriālu ieguve, vides 

aizsardzība 

Mehānika; 

Būvzinātne 

 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Andrejs Krasņikovs 

 
Tel.: 67089317  

e-pasts: andrejs.krasnikovs@rtu.lv; 

             akrasn@latnet.lv 

materiālu mehānika, kompozītie materiāli, 

betoni, tehnoloģijas, konstrukcijas 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=450
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=450
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=244
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=716
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=259
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=346
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1219
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1363
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=72
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=453
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=973
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=477
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Mašīnzinātne Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Viktors Mironovs 
 

Tel.: 67089270  

e-pasts: Viktors.Mironovs@rtu.lv  

elektroimpulsu iekārtas, metāliskie 

materiāli, metālu saturošo atkritumu 

izmantošana, būvmašīnas un transporta 

iekārtas 

Transports un satiksme Profesors, Dr.sc.ing. 

Ainārs Paeglītis 
 

Tel.: 67089190 

e-pasts: ainars.paeglitis@rtu.lv  

transportbūves, ilgizturība, drošums, 

stiprība, noturība 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Leonīds Pakrastiņš 
 

Tel.: 67089145 

e-pasts: leonids.pakrastins@rtu.lv 

būvmateriāli, būvkonstrukcijas, 

materiālzinātne, dinamika, standartizācija 

Būvzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Ivars Radiņš 

 
Tel.: 67089262  

e-pasts: ivarsr@bf.rtu.lv 

vieglu būvkonstrukciju dinamika, gājēju 

izraisītas slodzes, komforta kritēriji 

Būvzinātne;    

Transports un 

satiksme:  
Sauszemes transports un 

infrastruktūra 

 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Kārlis Rocēns 
 

Tel.: 67089145  

e-pasts: karlis.rocens@rtu.lv  

būvzinātne, materiālzinātne, mehānika, 

starpnozaru inženierpētījumi, tehnoloģiskā 

mehānika, kompozīto materiālu, 

konstrukciju un būvju 

mehānika, iekarināto tiltu konstrukcijas, 

liellaidumu vanšu konstrukcijas 

Mehānika; 

Būvzinātne 

 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Sandris Ručevskis 
 

e-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv 

būvmehānika, kompozītie materiāli un 

konstrukcijas, materiālu mehānika, galīgo 

elementu metode 

Būvzinātne;    

Transports un 

satiksme:  
Sauszemes transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Dmitrijs Serdjuks 
 

e-pasts: dmitrijs.serdjuks@rtu.lv  

liellaiduma stieptas tērauda un kompozīto 

materiālu konstrukcijas racionālo 

parametru pētījumi 

Būvzinātne; 

Transports un 

satiksme:  
Sauszemes transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Juris Smirnovs 
 

Tel.: 67089112  

e-pasts: juris.smirnovs@rtu.lv  

autoceļu satiksmes drošība, transporta 

plūsma, asfaltbetons 

Būvzinātne Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Genādijs Šahmenko 
 

Tel.: 67089070 

e-pasts: genadijs.sahmenko@rtu.lv 

būvmateriāli, ekoloģiskie materiāli, 

efektīvie betoni, vides aizsardzība 

Būvzinātne Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Jānis Šliseris 
 

e-pasts:  janis.sliseris@rtu.lv 

būvkonstrukcijas, koksnes 

kompozītmateriāli, konstrukciju 

optimizācija, skaitliskās metodes 

Būvzinātne Docents, Dr.sc.ing. 

Mārtiņš Zaumanis 
 

e-pasts: martins.zaumanis@rtu.lv 

transportbūves, autoceļš, asfalts, 

reciklēšana, ilgtspēja, bitumens 

Būvzinātne:  
Siltuma, gāzes un ūdens 

inženiersistēmas; 
Enerģētika: 
Siltumenerģētika 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Namejs Zeltiņš 
 

e-pasts: namejs.zeltins@rtu.lv 

siltuma ražošana, racionāla enerģijas 

izmantošana, riska izvērtēšana, kurināmā 

un enerģijas nesēju ražošana, inovācija, 

ilgtspējīga enerģētika, gāzes apgāde 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=765
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=357
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1034
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=358
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=307
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1239
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=455
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=310
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1023
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1040
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1262
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=60
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=60

