
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

 

Studiju 

programma 

 

Zinātnes nozare 

Promocijas darba vadītājs * 
*Lai apskatītu promocijas darba vadītāja 

zinātnisko darbību un publikācijas, atveriet saiti 
zem vārda, uzvārda 

Atslēgvārdi 

 

V
a

d
īb

zi
n

ā
tn

e 
u

n
 e

k
o

n
o

m
ik

a
 

 

R
ID

U
0
 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Asociētais profesors, Dr.oec.  

Armands Auziņš 

 
Tel.: 67089360   

e-pasts: armands.auzins@rtu.lv 

uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības 

vadība, ilgtspējīga attīstība; 

tautsaimniecības nozares, fiskālā 

politika, makroekonomika, valsts 

sociāli ekonomiskā politika, reģionālā 

ekonomika, agrārā ekonomika 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesors, Dr.oec.  

Konstantins Didenko 

 
Tel.: 67089397  

e-pasts: konstantins.didenko@rtu.lv 

uzņēmējdarbības vadība, ekonomiskā 

analīze, mikroekonomika 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Docente, Dr.oec. 

Jana Eriņa 

 
e-pasts: jana.erina@rtu.lv 

banku efektivitāte, kreditēšana, klientu 

kapitāla pārvaldība, sociālo un vides 

risku novērtēšana, biznesa modeļi, 

biznesa ekosistēma 

Ekonomika Profesore, Dr.oec. 

Inna Dovladbekova 

 
Tel.: 67089378  

e-pasts: inna.dovladbekova@rtu.lv 

reģionālā ekonomika; ES ekonomika, 

integrācija un politika; monetārā 

integrācija; Latvijas ekonomika; 

finanses 

Vadībzinātne Docente, Dr.oec. 

Kristīne Fedotova 
 

Tel.: 67089845  

e-pasts: kristine.fedotova@rtu.lv 

uzņēmējdarbība, vadīšana 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesore, Dr.oec.  

Elīna Gaile-Sarkane 
 

Tel.: 67608625 

e-pasts: elina.gaile-sarkane@rtu.lv 

tirgzinības, patērētāju rīcība, 

inovācijas, inovāciju ekonomika, 

uzņēmējdarbība, tirgzinības, stratēģiskā 

vadīšana, inovāciju vadīšana, 

cilvēkresursu vadīšana 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesore, Dr.oec.  

Ineta Geipele  

 
Tel.: 67089033  

e-pasts: ineta.geipele@rtu.lv 

tautsaimniecības nozares, fiskālā 

politika, nodokļu politika, 

makroekonomika, valsts sociāli 

ekonomiskā politika, mājokļu politika, 

tirgzinība, tirgvedība, reģionālā 

ekonomika, agrārā ekonomika; 

uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības 

vadība, ilgtspējīga attīstība 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Pētniece, Dr.oec.  

Sanda Geipele  

 
Tel.: 67089845  

e-pasts: sanda.geipele@rtu.lv 

tautsaimniecības nozares, nekustamā 

īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma 

nodoklis, tā administrēšana, 

makroekonomika, nekustamā īpašuma 

ekonomika, nekustamā īpašuma 

vērtēšana, kadastrs, kadastrālā 

vērtēšana,  valsts sociāli ekonomiskā 

politika, mājokļu politika, tirgzinība, 

tirgvedība, reģionālā ekonomika, 

agrārā ekonomika; uzņēmējdarbības 

vadība, sabiedrības vadība, ilgtspējīga 

attīstība 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1158
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1158
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=23
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1333
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1152
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=902
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=25
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=26
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1250
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Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesors, Dr.oec.  

Vitālijs Jurēnoks 

 
Tel.: 67089855 

e-pasts: vitalijs.jurenoks@rtu.lv 

uzņēmējdarbības vadība, ekonomisko 

procesu darbības modelēšana, 

mikroekonomika 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesore, Dr.oec.  

Inga Lapiņa 

 
Tel.: 67089498  

e-pasts: inga.lapina@rtu.lv 

cilvēkkapitāla attīstība, izglītības 

vadība, izglītības kvalitāte, kvalitātes 

un procesu vadība, korporatīvā sociālā 

atbildība, atbilstības novērtēšana 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesore, Dr.oec.  

Nataļja Lāce 
 

Tel.: 67089857 

e-pasts: natalja.lace@rtu.lv 

investoru ilgtspējīga vērtība, bankas 

vērtības pārvaldība, MVU 

rezultativitāte, uzņēmējdarbības 

finanses; stratēģiskā finanšu vadība 

Vadībzinātne Profesors, Dr.sc.ing.  

Jānis Mazais 

 
Tel.: 67089740 

e-pasts: janis.mazais@rtu.lv 

integrētās vadības sistēmas, kvalitātes 

vadība, ilgtspējīga attīstība, atbilstības 

novērtēšana, korporatīvā sociālā 

atbildība  

Ekonomika Profesors, Dr.habil.oec.  

Remigijs Počs 

 
Tel.: 67089010 

e-pasts: remigijs.pocs@rtu.lv 

makroekonomiskie modeļi, 

ekonomisko procesu modelēšana, 

ekonomiski matemātiskie modeļi, 

ekonomiskās attīstības prognozēšana, 

ekonometriskie modeļi, ekonomisko 

sistēmu vadība, lēmumu pieņemšana 

Ekonomika Asociētais profesors, Dr.oec.  

Valērijs Skribans 

 
e-pasts: valerijs.skribans@rtu.lv 

ekonomisko procesu modelēšana, 

sistēmdinamika, ekonomiskās attīstības 

prognozēšana, makroekonomika, 

uzņēmējdarbības vadība, būvniecības 

ekonomika, darba tirgus 

Vadībzinātne Docents, Dr.oec. 

Deniss Ščeulovs 

 
Tel.: 67607095  

e-pasts: deniss.sceulovs@rtu.lv 

elektroniskā vide, e-vides rīki, 

uzņēmējdarbība, MVU, biznesa modeļi 

Ekonomika Profesore, Dr.oec.  

Maija Šenfelde 

 
Tel.: 67089430  

e-pasts: maija.senfelde@rtu.lv 

makroekonomika, ekonomiskā politika, 

reģionālā attīstība, valsts pārvalde, 

attīstības plānošana 

Vadībzinātne Profesore, Dr.oec.  

Tatjana Tambovceva 

 
Tel.: 29492724 

e-pasts: tatjana.tambovceva@rtu.lv 

uzņēmējdarbības vadība, vides 

pārvaldība, integrētās vadības sistēmas, 

ilgtspējīga attīstība, projektu vadība, 

vadības informācijas sistēmas 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 

Profesors, Dr.oec.  

Jānis Vanags 

 
Tel.: 29424100 

e-pasts: janis.vanags@rtu.lv 

tautsaimniecības nozares, fiskālā 

politika, nodokļu politika, 

makroekonomika, valsts sociāli 

ekonomiskā politika, mājokļu politika, 

tirgzinība, tirgvedība, reģionālā 

ekonomika, agrārā ekonomika; 

uzņēmējdarbības vadība, ostu vadība, 

sabiedrības vadība, ilgtspējīga attīstība 

Ekonomika; 

Vadībzinātne 
Profesore, Dr.oec.  

Irina Voronova 

 
Tel.: 67089324 

e-pasts: irina.voronova@rtu.lv 

riska pārvaldība, finanšu vadība, 

lēmumu pieņemšana riska un 

nenoteiktības apstākļos, apdrošināšana, 

mikroekonomika 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=753
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=759
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=51
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=763
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=41
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1374
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1315
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=31
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=602
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=551
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=457
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=457

