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Zinātnes nozare 

Promocijas darba vadītājs * 
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darbību un publikācijas, atveriet saiti zem vārda, 
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Atslēgvārdi 

 

Ķ
īm

ij
a

s 
te

h
n

o
lo

ģ
ij

a
 

 

R
K

D
L

0
 

Materiālzinātne:   
Biomateriāli, 

keramikas materiāli; 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Vispārīgā ķīmijas 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Līga Bērziņa-Cimdiņa 

 
Tel.: 67089275 

e-pasts: liga.berzina-cimdina@rtu.lv 

ķīmijas tehnoloģija, materiālu 

tehnoloģija, materiālu 

īpašības, biokeramika, biosaderība, 

biomateriāli, kompozītmateriāli 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Augsttemperatūras 

materiāli un plazmas 

tehnoloģija; 

Materiālzinātne: 
Inteliģentie materiāli 

un struktūra, Fotonikas 

materiāli, Polimēri un 

kompozītmateriāli, 

Keramikas materiāli 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Jānis Grabis 
 

e-pasts: janis.grabis_3@rtu.lv;  

             grabis@nki.lv 

plazmas ķīmija, plazmas tehnoloģija, 

grūti kūstoši savienojumi, 

nanodaļiņas, nanomateriāli, 

nanokatalizatori 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Silikātu materiālu 

tehnoloģija 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Inna Juhņeviča 

 
Tel.:67089117 

e-pasts: inna.juhnevica@rtu.lv;  

             innaju@ktf.rtu.lv 

sola-gēla tehnoloģija, plānie 

pārklājumi, nanostruktūras 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Polimēru un 

šķiedrmateriālu 

tehnoloģija; 

Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Mārtiņš Kalniņš 

 
Tel.: 67089218 

e-pasts: martins.kalnins@rtu.lv 

virsmas un robežprocesi 

polimērkompozītu veidošanas 

procesos, polimērkompozīti, 

struktūra, starpfāžu mijiedarbība 

Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Juris Mālers 

 
Tel.: 67089228 

e-pasts: juris.malers@rtu.lv 

polimēri, polimēru 

kompozītmateriāli, polimēru 

materiālu reciklēšana 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Silikātu materiālu 

tehnoloģija, 

Augsttemperatūras 

materiāli un plazmas 

tehnoloģija; 

Materiālzinātne: 
Inteliģentie materiāli 

un struktūras, 

Keramikas materiāli 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Gundars Mežinskis 

 
Tel.: 67089141 

e-pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv 

stikli, keramika, emaljas, glazūras, 

oksīdu pārklājumi, fotokatalītiskie un 

ferrītu nanomateriāli, plānās kārtiņas, 

keramika 

Ķīmijas 

inženierzinātne:  
Vispārīgā ķīmijas 

tehnoloģija; 

Vides zinātne:  
Vides inženierzinātne 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jurijs Ozoliņš 

 
Tel.: 67089228 

e-pasts: jurijs.ozolins@rtu.lv 

ķīmijas tehnoloģija, procesi un 

aparāti, materiālu tehnoloģija un 

īpašības, vides inženierija 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=235
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=235
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=267
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1013
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=210
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1079
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=222
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=82
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Ķīmijas 

inženierzinātne:  
Polimēru un 

šķiedrmateriālu 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Skaidrīte Reihmane 

 
Tel.: 67089219 

e-pasts: skaidrite.reihmane@rtu.lv 

šķiedras, drānas, modifikācija, 

polimēri, kompozīti, tehnoloģija 

Ķīmijas 

inženierzinātne:  
Silikātu materiālu 

tehnoloģija, 

Augsttemperatūras 

materiāli un plazmas 

tehnoloģija 

Vadošā pētniece, Dr.habil.chem. 

Gaida Maruta Sedmale 

 
Tel.: 67089257 

e-pasts: gaida-maruta.sedmale@rtu.lv 

augsttemperatūras oksīdu - 

bezskābekļa savienojumu keramika, 

silikātu materiāli 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Neorganisko vielu 

tehnoloģija, silikātu 

materiālu tehnoloģija 

Asociētais profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Visvaldis Švinka 

 
Tel.: 67615560 

e-pasts: visvaldis.svinka@rtu.lv  

filosilikāti, sorbcija, keramika, 

poraini materiāli 

Bioloģija: 
Biotehnoloģija 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Juris Vanags 

 
e-pasts: juris.vanags@rtu.lv 

biotehnoloģija, bioreaktori, 

fermentācijas, procesu kontrole, 

automatizācija 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Polimēru un 

šķiedrmateriālu 

tehnoloģija;  

Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Jānis Zicāns 

 
Tel.: 67089252 

e-pasts: janis.zicans@rtu.lv 

polimēri, kompozīti un 

nanokompozīti, tehnoloģija, 

struktūra, īpašības 
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Ķīmija:  
Organiskā ķīmija, 

Bioorganiskā ķīmija, 

Medicīnas ķīmija 

Profesore, Dr.chem. 

Ērika Bizdēna 

 
e-pasts: erbi@ktf.rtu.lv 

heterociklu ķīmija, nukleozīdu un 

nukleotīdu ķīmija, bioloģiski aktīvo 

savienojumu ķīmija 

Ķīmija:  
Organiskā ķīmija 

Asociētais profesors, Dr.chem. 

Aigars Jirgensons 

 
e-pasts: aigars@osi.lv 

asimetriskā sintēze, pārejas metāli, 

Luisa skābes, tehnoloģija 

Ķīmija:   
Organiskā ķīmija 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Organisko vielu 

tehnoloģija 

 

Profesore, Dr.chem. 

Māra Jure 

 
Tel.: 67089220 

e-pasts: mara.jure@rtu.lv;  

             mara@ktf.rtu.lv 

organiskā sintēze, tehnoloģija, 

bioloģiski aktīvās vielas, 

antioksidanti 

Ķīmijas 

inženierzinātne:   
Organisko vielu 

tehnoloģija;    

Ķīmija:  
Organiskā ķīmija, 

Fizikālā ķīmija 

 

Profesors, Dr.habil.chem. 

Valdis Kampars 

 
Tel.: 67089172 

e-pasts: valdis.kampars@rtu.lv;  

             kampars@ktf.rtu.lv 

specifiska starpmolekulāra un 

iekšmolekulāra sadarbība, organisko 

savienojumu izmantošana optiskās 

informācijas reģistrējošās sistēmās, 

fotonikā un optoelektronikā, 

organisko savienojumu tehnoloģija, 

degvielu ķīmija un tehnoloģija, 

atjaunojamās degvielas, vietējo 

izejvielu kompleksa izmantošana 

Ķīmija:  
Organiskā ķīmija,  

Lielmolekulāro 

savienojumu ķīmija 

Profesors, Dr.chem. 

Valdis Kokars 

 
Tel.:67089249 

e-pasts: valdis.kokars@rtu.lv            

organiskie elektroluminofori, 

fotorefraktīvie organiskie 

savienojumi, organiskie molekulārie 

stikli 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=199
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=231
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=204
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1128
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=228
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=963
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=126
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=352
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=220
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=279
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Ķīmija:  
Organiskā ķīmija, 

Medicīnas ķīmija 

Asociētā profesorē, Dr.chem. 

Māra Plotniece 

 
Tel.: 67089277 

e-pasts: mara.plotniece@rtu.lv 

heterocikliskie savienojumi, 

fullerēns, sintēze, ķīmiskās un 

farmakoloģiskās īpašības, 

pašasociējošies amfifīli, struktūras-

aktivitātes sakarības 

Ķīmija:  
Organiskā ķīmija, 

Medicīnas ķīmija 

Docents, Dr.chem. 

Edgars Sūna 

 
e-pasts: edgars@osi.lv 

stereoselektīvā sintēze, C-H 

aktivācija, katalīze, pārejas metāli, 

hipervalentie joda (III) 

savienojumi, zāļu izstrāde, 

pretiekaisuma un antibakteriālie 

līdzekļi 

Ķīmija: 
Organiskā, 

bioorganiskā un 

medicīnas ķīmija 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Organisko vielu 

tehnoloģija 

Profesors, Dr.chem. 

Māris Turks 

 
Tel.: 67089251 

e-pasts: maris_turks@ktf.rtu.lv 

ogļhidrātu ķīmija, cukuraminoskābes, 

monosaharīdu-heterociklu konjugāti, 

tetrahidroindazoli, sēra dioksīda 

organiskā ķīmija, dabasvielu ķīmija 
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Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Docents, Dr.sc.ing. 

Sergejs Gaidukovs 
 

Tel.: 67089252 

e-pasts: sergejs.gaidukovs@rtu.lv  

polimērs, kompozīts, nanokompozīts, 

īpašības, struktūra 

Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Kajaks 

 
e-pasts: Janis.Kajaks@rtu.lv 

polimēri, kompozītmateriāli, iegūšana 

un īpašības 

Fizika:  
Materiālu fizika; 
Materiālzinātne 

Profesors, Dr.habil.phys. 

Māris Knite 

 
Tel.: 67089181 

e-pasts: maris.knite@rtu.lv 

materiālu fizikālās īpašības, fāžu 

pāreju fizika, nanomateriālu fizika, 

segnetoelektriķu fizika, viedo 

materiālu fizika, polimēru 

nanokompozītu izstrādes fizikālie 

principi, sensoru materiālu ieguves 

fizikālie principi, kritiskās parādības 

materiālos, nanomateriāli 

Materiālzinātne: 
Biomateriāli, 

Keramikas materiāli, 

Polimēri un 

kompozītmateriāli; 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Vispārīgā ķīmijas 

tehnoloģija, Polimēru 

un šķiedrmateriālu 

tehnoloģija; 

Farmācija:  
Zāļu formu tehnoloģija 

Vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

Dagnija Loča 

 
Tel.: 67964469 

e-pasts: dagnija.loca@rtu.lv 

biomateriāli, biokeramika, zāļu 

piegādes sistēmas, keramiskie 

materiāli, kompozītmateriāli 

Materiālzinātne: 
Biomateriāli, 

keramikas materiāli, 

Polimēri un 

kompozītmateriāli; 

Ķīmijas 

inženierzinātne: 
Vispārīgā ķīmijas 

tehnoloģija, Polimēru 

un šķiedrmateriālu 

tehnoloģija 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Ločs 

 
Tel.: 67089628 

e-pasts: janis.locs@rtu.lv 

biomateriāli, keramikas materiāli, 

polimēri un kompozītmateriāli, 

vispārīgā ķīmijas tehnoloģija, 

polimēru un šķiedrmateriālu 

tehnoloģija 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1084
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=157
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=324
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1032
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=969
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=687
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=693
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=543
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Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Laimonis Mālers 

 
e-pasts: laimonis.malers@rtu.lv 

polimēri, polimēru 

kompozītmateriāli, polimēru 

materiālu reciklēšana 

Materiālzinātne: 
Materiālfizika,  

Polimēri un 

kompozītmateriāli, 

Keramikas materiāli, 

Biomateriāli 

Profesors, Dr.habil.phys. 

Artūrs Medvids 

 
Tel.: 67089445 

e-pasts: arturs.medvids@rtu.lv 

pusvadītāju fizika, lāzertehnoloģija, 

nanostruktūras 

Materiālzinātne: 
Polimēri un 

kompozītmateriāli 

Profesors, Dr.sc.ing. 

 Remo Merijs-Meri 
 

Tel.: 67089252 

e-pasts: remo.merijs-meri@rtu.lv  

polimēru kompozīti, nanokompozīti, 

struktūra, pārstrāde, reciklēšana, 

īpašības 

Materiālzinātne: 
Materiālfizika 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

 Aleksandrs Mičko 

 

Tel.: 67089376 

e-pasts: aleksandrs.micko@rtu.lv  

pusvadītāju fizika, 

lāzertehnoloģija, nanostruktūras 

Materiālzinātne: 
Materiālfizika; 
Elektronika un 

telekomunikācijas  

 

Profesors, Dr.habil.phys. 

Andris Ozols 

 
Tel.: 67089456 

e-pasts: andris.ozols@rtu.lv;  

             aozols@latnet.lv 

fotoinducētie procesi vielā, 

hologrāfija, materiālu optika, viļņu 

mijiedarbe 

Materiālzinātne Vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

Gita Šakale 
 

e-pasts: gita.sakale@rtu.lv  

polimēru nanokompozīti, viedie 

materiāli, nanostrukturēti materiāli, 

gāzu sensori, mākslīgās ožas sistēmas 

Materiālzinātne: 
Biomateriāli un 

keramikas materiāli; 
Ķīmijas 

inženierzinātne:  
Vispārīgā ķīmijas 

tehnoloģija 

Vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

Kristīne Šalma-Ancāne 
 

Tel.: 67089605 

e-pasts: kristine.salma-ancane@rtu.lv  

biomateriāli, biokeramika, 

kompozītmateriāli, keramiskie 

materiāli, ķīmijas tehnoloģija 

Materiālzinātne: 
Inteliģentie materiāli 

un struktūras, 

Keramikas materiāli 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Andris Šutka 
 

e-pasts: andris.sutka@rtu.lv  

nanomateriāli, nanomateriālu sintēze, 

gāzes sensori, metāla oksīdu 

pusvadītāji, magnētiski oksīdi 
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Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Ilze Baltiņa 

 
e-pasts: ilze.baltina@rtu.lv 

tekstilšķiedru, pavedienu un drānu 

testēšana, kvalitāte, lūksnes šķiedras, 

progresīvie tekstilmateriāli, 

viedtekstilijas 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Docente, Dr.sc.ing. 

Dana Beļakova 

 
e-pasts: dana.belakova@rtu.lv 

darba laika izlietojums, normēšana, 

šūšanas rūpniecība 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.habil.sc.ing. 

Silvija Kukle 

 
Tel.: 67089816 

e-pasts: silvija.kukle@rtu.lv;  

             skukle@latnet.lv 

tekstila un apģērbu tehnoloģijas, 

polimēru un šķiedrmateriālu 

tehnoloģijas, dabas šķiedru 

bāzes kompozīti, nanotehnoloģijas, 

tekstiliju nanolīmeņa modifikācija 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1079
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=696
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=697
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1340
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=50
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1392
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1039
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1039
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1041
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=986
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=505
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=230
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Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Guntis Strazds 
 

e-pasts: guntis.strazds@rtu.lv  

auduma veidošanas tehnoloģija, 

aušanas procesa optimizācija 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Pētniece, Dr.sc.ing. 

Anna Šutka 
 

e-pasts: anna.sutka@rtu.lv  

tekstilmateriāli, apģērbu dizains, 

materiālu tehnoloģijas, neaustie 

materiāli, nanošķiedras, 

elektrovērpšana 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Pētniece, Dr.sc.ing. 

Svetlana Vihodceva 
 

e-pasts: svetlana.vihodceva@rtu.lv  

tekstilijas, tekstiliju modificēšana, 

nano-pārklājumi, antimikrobiālie 

pārklājumi 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Ausma Viļumsone 

 
Tel.: 67089565 

e-pasts: ausma.vilumsone@rtu.lv 

apģērbu tehnoloģija, viedapģērbi, 

viedais tekstils, apģērbu CAD/CAM 

Materiālzinātne: 
Tekstila un apģērbu 

tehnoloģija 

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Inese Ziemele 

 
Tel.: 67089173 

e-pasts: inese.ziemele@rtu.lv 

apģērbu izgatavošanas tehnoloģijas 

un loģistika, šūšanas ražotņu 

projektēšana un darba organizācija 

 

 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=865
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1470
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1475
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=167
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=172

