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Informācijas 

tehnoloģija 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Alla Anohina-Naumeca 
 

Tel.: 67089595 

e-pasts: alla.anohina-naumeca@rtu.lv 

e-studijas; datorizēta zināšanu vērtēšana; 

intelektuālas mācību sistēmas; mākslīgais 

intelekts; intelektuālie aģenti; daudzaģentu 

sistēmas 

Informācijas 

tehnoloģija: 
Sistēmu analīze, 

modelēšana un 

projektēšana, 

E-Studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Jānis Grundspeņķis 

 
Tel.: 67089581  

e-pasts: janis.grundspenkis@rtu.lv 

sistēmu teorija; mākslīgais intelekts; 

zināšanu pārvaldība; intelektuālie aģenti; 

daudzaģentu sistēmas 

Informācijas 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Mārīte Kirikova 
 

Tel.: 67089582  

e-pasts: marite.kirikova@rtu.lv 

informācijas sistēmas, zināšanu vadība, 

biznesa procesi, prasību inženierija, 

sistēmu projektēšana, sistēmu analīze, 

sistēmu modelēšana 

Informācijas 

tehnoloģija 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Nazaruka Ērika 

 

Tel.: 67089577 

e-pasts: erika.nazaruka@rtu.lv 

sistēmu analīze un modelēšana, 

modeļvadāmā programmatūras attīstība, 

topoloģiskā funkcionēšanas modelēšana, 

sistēmu projektēšanas metožu formalizācija 

Informācijas 

tehnoloģija;   

Transports un 

satiksme:  
Telemātika un loģistika  

Profesors, Dr.sc.ing. 

Leonīds Novickis 

 
Tel.: 67089572  

e-pasts: leonids.novickis@rtu.lv 

programmatūras izstrādes tehnoloģijas, 

transporta un loģistikas datu apstrādes 

sistēmas, biznesa procesu modelēšana, e-

studiju pārvaldība 

Informācijas 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Oksana Ņikiforova  

 
Tel.: 67089598  

e-pasts: oksana.nikiforova@rtu.lv 

programmatūras sistēmu izstrādes procesa 

organizācija, sistēmu 

modelēšana, objektorientēta sistēmu 

analīze, modeļvadāma programmatūras 

izstrāde 

Informācijas 

tehnoloģija 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Agris Ņikitenko 
 

Tel.: 67089550 

e-pasts: agris.nikitenko@rtu.lv 

robotika, autonomi roboti, daudzu robotu 

sistēmas, intelektuāli roboti 

Informācijas 

tehnoloģija; 

Datorzinātne 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Jānis Osis 

 
Tel.: 67089523  

e-pasts: janis.osis@rtu.lv 

sistēmu analīze, modeļvadāmā 

programmatūras attīstība, topoloģiskā 

funkcionēšanas modelēšana 

Informācijas 

tehnoloģija:  
E-Studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Natālija Prokofjeva 

 
Tel.: 67089579  

e-pasts: natalija.prokofjeva@rtu.lv 

zināšanu pārbaudes datorsistēmas, tīmekļa 

tehnoloģijas 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=731
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=731
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=11
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=21
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1417
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=80
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=594
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1296
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=81
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1132


Informācijas 

tehnoloģija 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Uldis Sukovskis 

 
Tel.: 67089303  

e-pasts: uldis.sukovskis@rtu.lv 

informācijas sistēmu izstrāde; sistēmu 

modelēšana; IT drošība 
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Matemātika Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Viktors Ajevskis 

 
Tel.: 67089517 

e-pasts: viktors.ajevskis@rtu.lv 

Ito lemma, Brauna kustība, Brauna tilts, 

nelineārais Kalmana filtrs, Beijesa 

novērtējums, prognozēšana, faktoru modeļi 

Matemātika Profesors, Dr.habil.math. 

Jevgeņijs Carkovs 

 
Tel.: 67089517  

e-pasts: jevgenijs.carkovs@rtu.lv 

varbūtību teorija; Gadījuma procesi; 

Stohastiskie diferenciālvienādojumi 

Matemātika Profesors, Dr.math. 

Andrejs Koliškins 

 
Tel.: 67089586  

e-pasts: andrejs.koliskins@rtu.lv 

parciālie diferenciālvienādojumi, 

skaitliskās metodes, šķidruma mehānika, 

matemātiskā modelēšana, nesagraujošā 

kontrole 

Informācijas 

tehnoloģija 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Zigurds Markovičs 

 
Tel.: 67089562  

e-pasts: zigurds.markovics@rtu.lv 

matemātiskā modelēšana, topoloģiskā 

modelēšana, grafu teorija, modelēšana 

bioloģijā un medicīnā, matemātiskā loģika, 

lēmumu pieņemšana, datorvadība, 

datorsistēmu projektēšana 

Matemātika Profesore, Dr.math. 

Inta Volodko 

 
Tel.: 67089528 

e-pasts: inta.volodko@rtu.lv 

nesagraujošā kontrole, virpuļstrāvu metode, 

Furjē transformācija, lineārā stabilitāte, vāji 

nelineārā stabilitāte 

Datorzinātne; 

Informācijas 

tehnoloģija 

 

Profesors, Dr.habil.sc.comp. 

Valērijs Zagurskis 
 

e-pasts: valerijs.zagurskis@rtu.lv 

Sensor networks, Networks adoption, Self-

organizing systems 
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Informācijas 

tehnoloģija 

Asociētā profesore, Dr.habil.sc.comp 

Ludmila Aleksejeva 

 
Tel.: 67089589  

e-pasts: ludmila.aleksejeva_1@rtu.lv 

lēmumu pieņemšanas metodes, lēmumu 

atbalsta sistēmas, izplūdusi loģika, 

klasifikācijas sistēmas, datu ieguves un 

lemšanas metožu mijiedarbība 

Informācijas 

tehnoloģija 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Grabis 

 
Tel.: 67089594 

e-pasts: janis.grabis_1@rtu.lv 
 

uzņēmuma lietojumprogrammatūra, 

sistēmu integrācija, matemātiskā 

modelēšana    

Informācijas 

tehnoloģija 

Docents, Dr.sc.ing. 

Egons Lavendelis 

 
Tel.: 67089570  

e-pasts: egons.lavendelis@rtu.lv 

mākslīgais intelekts, intelektuāli aģenti, 

daudzaģentu sistēmas, intelektuālas 

mācību sistēmas, robotika 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=93
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1008
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=257
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=280
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=74
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=900
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=96
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1028
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=852
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=289
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Informācijas 

tehnoloģija; 

Transports un 

satiksme:  
Telemātika un loģistika    

Profesore, Dr.habil.sc.ing.,  

Gaļina Merkurjeva 

 
Tel.: 67089514  

e-pasts: galina.merkurjeva@rtu.lv 

sarežģītu sistēmu modelēšana, imitācijas 

modelēšanas tehnoloģija, 

metamodelēšana, imitācijas modelēšanā 

sakņota optimizācija, heterogēnu datu 

pārvaldība, skaitļošanas intelekts, loģistikas 

sistēmu un piegādes ķēžu vadība, loģistikas 

sistēmu optimizācija, metaheiristiskā 

optimizācija transporta uzdevumos, sadales 

centra loģistika 

Informācijas 

tehnoloģija:   

Sistēmu analīze, 

modelēšana un 

projektēšana     

Transports un 

satiksme:  
Telemātika un loģistika 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Jurijs Merkurjevs 

 
Tel.: 67089514  

e-pasts: jurijs.merkurjevs@rtu.lv 

sistēmu modelēšana, imitācijas 

modelēšanas metodoloģija, loģistikas 

sistēmu vadība, piegādes ķēžu vadība, 

lietišķās modelēšanas spēles 

Informācijas 

tehnoloģija 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Andrejs Romānovs 

 
Tel.: 67089514  

e-pasts: andrejs.romanovs@rtu.lv 

informācijas sistēmu modelēšana, 

informācijas sistēmu projektēšana, IT risku 

vadība, informācijas tehnoloģijas 

pārvaldība, loģistikas informācijas 

sistēmas, e-komercijas informācijas 

sistēmas 

 

 

 

 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=593
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=78
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1035
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1035

