
 

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE 

 

Studiju 

programma 

 

Zinātnes nozare 

Promocijas darba vadītājs * 
*Lai apskatītu promocijas darba vadītāja 

zinātnisko darbību un publikācijas, atveriet saiti 
zem vārda, uzvārda 
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Mašīnzinātne Profesore, Dr.sc.ing. 

Irīna Boiko 

 
e-pasts: irina.boiko@rtu.lv 

mašīnbūves tehnoloģija, materiālu 

tehnoloģija, metroloģija 

Mašīnzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Ēriks Geriņš 
 
Tel.: 67089721 

e-pasts: eriks.gerins@rtu.lv 

materiālzinātne, griezējinstrumentu 

sistēmas un tehnoloģijas, CNC 

darbmašīnu sistēmu loģistika un 

kvalitātes vadība, raupjums, virsmas 

kvalitāte 

Mašīnzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Oskars Liniņš 

 
Tel.:  67089701 

e-pasts: oskars.linins@rtu.lv 

mašīnbūves tehnoloģija, materiālu 

tehnoloģija, metroloģija 

Mašīnzinātne Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Natālija Mozga 

 
Tel.:  67089701 

e-pasts: natalija.mozga@rtu.lv 

mašīnbūves tehnoloģija, materiālu 

tehnoloģija, metroloģija 

Mašīnzinātne Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Jānis Rudzītis 

 
Tel.: 67089701 

e-pasts: janis.rudzitis_1@rtu.lv 

3D raupjums, berze, dilšana, 

prognozēšanas matemātiskais 

modelis, kvalitāte 

Mašīnzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Toms Torims 

 
Tel.:  67089713 

e-pasts: toms.torims@rtu.lv 

apstrādes tehnoloģijas, virsmas 

raupjums un kvalitāte, kuģu remonta 

tehnoloģijas 
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Mehānika; 

Mašīnzinātne 

 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Auziņš 

 
Tel.: 67089396 

e-pasts: janis.auzins@rtu.lv 

mehānika, mašīnbūve, mašīnu 

dinamika 

Mašīnzinātne Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Vitālijs Beresņevičs 

 
Tel.:  67089469 

e-pasts: vitalijs.beresnevics@rtu.lv 

mašīnu dinamika, vibrācija, nelineārie 

efekti, tehniskā vibrodiagnostika, 

tehnisko objektu sintēze 

Fizika:  
Cietvielu fizika, 

Materiālu fizika, 

Fizikālās metodes un 

instrumenti, Tehniskā 

fizika, Medicīniskā 

fizika;   

Materiālzinātne;   

Mašīnzinātne 

Profesors, Dr.habil.phys. 

Jurijs Dehtjars 

 
Tel.: 67089422 

e-pasts: jurijs.dehtjars@rtu.lv 

materiāli, nanostruktūras, 

funkcionalizācija, raksturošana, 

medicīniskie rentgenaparāti, 

nanodozimetrija 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=112
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=112
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=540
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=217
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=144
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=224
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1088
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=241
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1009
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=178
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Mehānika Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Vladimirs Gonca 

 
Tel.: 67089317 

e-pasts: vladimirs.gonca@rtu.lv 

konstrukciju stiprība un stingums, 

projektēšana un aprēķini, kustības 

analīze, eksperimentu plānošana un 

analīze 

Mašīnzinātne Profesors, Dr.sc.ing. 

Aleksandrs Januševskis 

 
Tel.: 67089396 

e-pasts: aleksandrs.janusevskis@rtu.lv 

mašīnu dinamika un stiprība, 

automatizētā projektēšana un 

aprēķini, eksperimentu plānošana, 

optimizācija 

Mašīnzinātne; 

Fizika: 
Medicīnas fizika 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Aleksejs Kataševs 

 
Tel.: 67089753 

e-pasts: aleksejs.katasevs@rtu.lv;  

             katashev@latnet.lv 

fizioloģisko mērījumu tehnika, 

mērījumi medicīnā, bezkontakta 

pozicionēšana, fotogrammetrija, 

rentgeniekārtu kvalitātes 

nodrošināšana, nanodozimetrija, 

ekzoemisijas dozimetrija, 

biomateriālu virsmas fizikālā 

modifikācija 

Mehānika Profesore, Dr.sc.ing. 

Olga Kononova 

 
e-pasts: olga.kononova@rtu.lv 

materiālu mehānika, 

kompozītmateriāli, skaitliskā 

modelēšana 

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 

Mašīnzinātne; 

Mehānika 
Profesors, Dr.habil.sc.ing. 
Jānis Vība 

 
Tel.: 67089332 

e-pasts: janis.viba@rtu.lv 

mehānika, statika, kinemātika, 

dinamika, deformācijas, spriegumi, 

stiprība, Nutona likumi, objektu 

kustība, svārstības, optimizācija, 

sintēze 

Mašīnzinātne; 

Mehānika 

Vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. 

Mihails Zakrževskis 

 
e-pasts: mihails.zakrzevskis@rtu.lv 

nelineāra dinamika, bifurkācijas 

analīze, haotiskas svārstības, retie 

atraktori, protuberances 
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Transports un 

satiksme 

Asociētais profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Muharbijs Banovs 

 
Tel.: 67089979 

e-pasts: Mukharbiy.Banov@rtu.lv 

akustiskā emisija, diagnostika, 

nesagraujošā pārbaude, noguruma 

bojājumi 

Transports un 

satiksme:  
Sauszemes transports 

un infrastruktūra 

Docents, Dr.sc.ing. 

Aivis Grīslis 

 
Tel.: 67089743 

e-pasts: aivis.grislis@rtu.lv 

ceļu satiksmes drošība, 

autopārvadājumi, autotransports 

Transports un 

satiksme:   
Gaisa transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Mārtiņš Kleinhofs 

 
Tel.: 67089950 

e-pasts: martins.kleinhofs@rtu.lv 

tehniskā ekspluatācija, drošums, 

stiprība, kompozīti, lidaparātu 

konstrukcija 

Transports un 

satiksme:   
Gaisa transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Vitālijs Pavelko 

 
Tel.: 67089961 

e-pasts: vitalijs.pavelko@rtu.lv 

stiprība, ilgizturība, aerodinamika, 

gaisakuģu konstrukciju integrētā 

kontrole 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=266
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=351
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=187
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1014
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=477
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=477
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=328
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=333
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=983
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1326
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=462
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=469
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=469
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Mehānika;   

Mašīnzinātne;    

Transports un 

satiksme:  
Gaisa transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Jurijs Paramonovs 

 
Tel.: 67089990 

e-pasts: jurijs.paramonovs@rtu.lv 

aviācija,  stiprība, drošums 

Transports un 

satiksme:   
Gaisa transports un 

infrastruktūra 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Vladimirs Šestakovs 

 
e-pasts: vladimirs.sestakovs@rtu.lv 

tehniskā ekspluatācija, drošums, 

stiprība, kompozīti, lidaparātu 

konstrukcija 

Mašīnzinātne;    

Transports un 

satiksme 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Aleksandrs Urbahs 

 
Tel.: 67089948  

e-pasts: aleksandrs.urbahs@rtu.lv 

aeronautika, transporta sistēmas, 

nanostrukturētie jonu-plazmas 

pārklājumi, transportmašīnu 

konstrukciju diagnostika, mašīnbūves 

tehnoloģijas 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=464
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=498
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=238

