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Zinātnes nozare 

Promocijas darba vadītājs * 
*Lai apskatītu promocijas darba vadītāja 

zinātnisko darbību un publikācijas, atveriet saiti 
zem vārda, uzvārda 

Atslēgvārdi 

E
le

k
tr

o
n

ik
a

 
 

R
E

D
J
0
 

 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Artūrs Āboltiņš 
 

e-pasts: arturs.aboltins_1@rtu.lv 

radio, bezvadu sakari, modulācija, 

sinhronizācija, izlīdzināšana, ortogonālā 

frekvenčdale, ortogonālās 

transformācijas 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Guntars Balodis 

 
e-pasts: guntars.balodis@rtu.lv 

elektromagnētiskā saderība, antenu 

parametru aprēķini un mērījumi, 

diskrētā  signālapstrāde 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Jankovskis 

 
Tel.: 67089213 

e-pasts: janis.jankovskis@rtu.lv 

elektronikas magnētiskie komponenti, 

elektromagnētiskā saderība,  

impulspārveides barošanas avoti 

Transports un 

satiksme:  
Gaisa transports un 

infrastruktūra; 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Ansis Klūga 

 
Tel.: 67089949  

e-pasts: ansis.kluga@rtu.lv 

Kalmana filtrs, navigācijas datu 

kompleksā apstrāde, inerciālā 

navigācija, pilotāžas – navigācijas 

kompleksi, satelītu navigācijas sistēmas, 

radio navigācijas sistēmas, GPS 

reāllaika korekcija 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Pēteris Misāns 

 
Tel.: 67089234  

e-pasts: peteris.misans@rtu.lv 

ciparu signālu apstrāde, ātrie 

ortogonālie pārveidojumi, CORDIC, 

FPGA, integrālās shēmas, integrālo 

shēmu izstrāde, čipi, attēlu apstrāde, 

Doplera radara signālu apstrāde 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Ernests Pētersons 

 
Tel.: 67089954  

e-pasts: ernests.petersons@rtu.lv 

datoru un tīklu sistēmu optimālās 

struktūras noteikšana, datoru tīklu un 

datoru sistēmu funkcionēšanas 

efektivitātes pētījumi, transporta 

bezvadu tīklu veidošana un pētīšana 

Transports un 

satiksme:  
Telemātika un loģistika 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Valentīns Popovs 

 
Tel.: 67089652 

e-pasts: valentins.popovs@rtu.lv;  

             popovs@latnet.lv 

dzelzceļa transporta sakaru un 

informācijas sistēma 
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Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Vjačeslavs Bobrovs 

 
Tel.: 27896246  

e-pasts: vjaceslavs.bobrovs@rtu.lv 

šķiedru optika, viļņgarumdales blīvētas 

sistēmas, pasīvie un aktīvie optiskie tīkli 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Ģirts Ivanovs 

 
Tel.: 67089293  

e-pasts: girts.ivanovs@rtu.lv 

šķiedru optika, viļņgarumdales blīvētas 

sistēmas, pasīvie un aktīvie optiskie 

tīkli, sakaru virzošas sistēmas 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

Docents, Dr.sc.ing. 

Jans Jeļinskis 

 
e-pasts: jans.jelinskis@rtu.lv 

telekomunikāciju tīkli, trafika vadība, 

faziloģika, lēmumu pieņemšana 

nenoteiktības apstākļos 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1268
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1268
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=243
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=272
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=463
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=293
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=298
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1426
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=648
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=270
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1012


Elektronika un 

telekomunikācijas 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jurģis Poriņš 

 
Tel.: 67089280 

e-pasts: jurgis.porins@rtu.lv 

telekomunikāciju tīkli, šķiedru optikas 

pārraides sistēmas, optiskās 

viļņgarumdales blīvēšanas sistēmas, 

nelineārie optiskie efekti un polarizācija 

optiskajās šķiedrās, šķiedru optikas 

pasīvie un aktīvie tīkli un komponentes 

 

 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=702
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=702

