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Elektrotehnika Docents, Dr.sc.ing. 

Pēteris Apse-Apsītis 
 

e-pasts: peteris.apse-apsitis@rtu.lv 

energoelektronika, elektriskās 

tehnoloģijas, mikrokontrolleru vadība, 

IKT datubāzes 

Elektrotehnika Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 

Viesturs Bražis 

 
Tel.: 67089915 

e-pasts: viesturs.brazis@rtu.lv 

enerģijas uzkrājēji, elektriskā piedziņa, 

superkondensatori 

Elektrotehnika; 

Enerģētika 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Ilja Galkins 

 
Tel.: 67089918  

e-pasts: ilja.galkins@rtu.lv;  

             gia@eef.rtu.lv 

devēju tīkli, mikroprocesori un 

programmējama loģika; matricveida 

pārveidotāji, līdzsprieguma 

pārveidotāji; viedie tīkli (smart-grids), 

alternatīvie enerģijas avoti; mirdzdiožu 

(LED) apgaismojums 

Elektrotehnika Profesors, Dr.sc.ing. 

Oskars Krievs 

 
Tel.: 67089900 

e-pasts: oskars.krievs@rtu.lv;  

             oskars@eef.rtu.lv 

statiskie elektroenerģijas plūsmas 

regulatori, aktīvie filtri, elektroiekārtu 

elektromagnētiskā savienojamība 

Elektrotehnika Profesore, Dr.sc.ing. 

Nadežda Kuņicina 

 
Tel.: 67089052; 26162662 

e-pasts: nadezda.kunicina@rtu.lv;  

             kunicina@latnet.lv 

transporta un komunālās saimniecības, 

elektroiekārtas, industriālo procesu 

kontrole, kustības vadība ar mākslīgā 

intelekta iekārtām un metodēm 

Elektrotehnika Profesors, Dr.sc.ing. 

Anatolijs Ļevčenkovs 

 
Tel.: 26730723 

e-pasts: anatolijs.levcenkovs@rtu.lv 

elektrotransporta datorvadība, iebūvētas 

intelektuālas elektriskas iekārtas, 

lēmumu atbalsta iekārtas 

elektrotransporta sistēmās 

Elektrotehnika Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Ivars Raņķis 

 
Tel.: 67089917 

e-pasts: ivars.rankis@rtu.lv 

pusvadītāju slēdži, komutācija, 

tranzistori, tiristori, frekvence, 

modulācija, impulsi 

Enerģētika;  

Elektrotehnika; 

Elektronika un 

telekomunikācijas 

 

Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Leonīds Ribickis 

 
Tel.: 67089301 

e-pasts: leonids.ribickis@rtu.lv 

energoelektronika, elektriskās mašīnas, 

elektriskās iekārtas, roboti, alternatīvā 

enerģētika, viedie tīkli, automātiskās 

sistēmas, elektrotehnoloģijas, 

mikroprocesoru vadības iekārtas, 

datorvadība 

Elektrotehnika; 

Enerģētika 

Docents, Dr.sc.ing. 

Andrejs Stepanovs 

 
Tel.: 67089918 

e-pasts: andrejs.stepanovs@rtu.lv 

elektriskās tehnoloģijas, barošanas 

avoti, energoelektronika, 

mikrokontrolleru vadība, alternatīvie 

enerģijas avoti, superkondensatori 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1029
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1029
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=987
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1047
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1054
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=378
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=815
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=65
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=305
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1038


 Elektrotehnika Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. 

Jānis Zaķis 

 
Tel.: 26541253  
e-pasts: janis.zakis@rtu.lv 

līdzstrāvas pārveidotāji, jaudas 

kondicionēšana, impulsu pārveidotāji, 

atjaunojamie enerģijas avoti, sprieguma 

avota pārveidotāji 

Elektrotehnika; 

Enerģētika 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Anastasija Žiravecka 

 
Tel.: 67089917 

e-pasts: zhiravecka@eef.rtu.lv 

piedziņa, kustības vadība, 

energoefektivitātes 

uzlabošana, pārveidotāji, 

energoelektronika 
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Enerģētika Profesors, Dr.sc.ing. 

Vladimirs Čuvičins 

 
Tel.: 67089939 

e-pasts: vladimirs.cuvicins@rtu.lv;  

             chuvychin@eef.rtu.lv 

energosistēmu vadība 

Elektrotehnika Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Jānis Dirba 

 
Tel.: 67089926 

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

             dirba@eef.rtu.lv 

elektriskās mašīnas, ventiļdzinēji, 

matemātiskā modelēšana, diagnostika 

Elektrotehnika Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Elena Ketnere 

 
e-pasts: elena.ketnere@rtu.lv 

elektriskās mašīnas, elektrisko mašīnu 

modelēšana, sinhronās  mašīnas, 

asinhronās mašīnas,  mikromašīnas 

Elektrotehnika Profesors, Dr.sc.ing. 

Kārlis Ketners 

 
Tel.: 67089946 

e-pasts: karlis.ketners_1@rtu.lv;  

             ketners@eef.rtu.lv 

elektriskās mašīnas, pārejas procesi, 

matemātiskā modelēšana 

Enerģētika Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Anna Mutule 

 
Tel.: 67558618 

e-pasts: anna.mutule@rtu.lv; 

             amutule@edi.lv 

elektriskie tīkli, enerģētiskās sistēmas, 

ģenerācijas sistēmas, attīstības 

optimizācija, viedie tīkli 

Enerģētika Profesore, Dr.sc.ing. 

Irina Oļeiņikova 

 
e-pasts: irina.oleinikova@rtu.lv;  

             irina@edi.lv 

elektriskie tīkli un sistēmas, elektrisko 

tīklu dinamiskā optimizācija, 

elektroapgādes drošums, 

elektroenerģijas tirgus, viedie tīkli 

Enerģētika Profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Rozenkrons 

 
Tel.: 67089922 

e-pasts: janis.rozenkrons@rtu.lv 

relejaizsardzība, elektrostaciju un 

apakšstaciju elektriskā daļa, atjaunīgie 

elektroenerģijas avoti, vienfāzes 

zemesslēgumi, neitrāles darba režīmi 

Enerģētika Profesors, Dr.habil.sc.ing. 

Antans Sauļus Sauhats 

 
Tel.: 67089930 

e-pasts: sauhatas@eef.rtu.lv 

stabilitāte, drošums, energosistēma, 

aizsardzība, automātika, optimizācija 

Enerģētika Vadošā pētniece, Dr.sc.ing. 

Renāta Varfolomejeva 

 
e-pasts: renata.varfolomejeva@rtu.lv 

energosistēma, modelēšana, režīmu 

aprēķini, vadība un  optimizācija, 

elektroenerģijas tirgus 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=982
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=388
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=345
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=24
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1423
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=280
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=525
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=527
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1108
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=363
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1372


 Enerģētika Profesore, Dr.sc.ing. 

Inga Zicmane 

 
Tel.: 67089934 

e-pasts: zicmane@eef.rtu.lv 

enerģētika, elektroenerģētika, 

energosistēmas stabilitāte, pārejas 

process 
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Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Profesors, Dr.sc.ing. 

Gatis Bažbauers 

 
Tel.: 67089387 

e-pasts: gatis.bazbauers@rtu.lv 

ekodizains, ilgtspējīgas energoapgādes 

sistēmu plānošana, atjaunojamie 

energoresursi, energotehnoloģijas, 

enerģētikas projektu tehniski – 

ekonomiskā izvērtēšana 

Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Dr.sc.ing. 

Andra Blumberga 

 
Tel.: 29516506 

e-pasts: andra.blumberga@rtu.lv 

ēku energoefektivitāte, vides politika, 

sistēmdinamika, ēku ietekme uz klimata 

izmaiņām, enerģētika, atjaunojamo 

energoresursu izmantošana, bioenerģija 

Vides zinātne Dr.habil.sc.ing. 

Dagnija Blumberga 

 
Tel.: 67089908 

e-pasts: dagnija.blumberga@rtu.lv 

ietekmes uz vidi vērtējums, tīrāka 

ražošana, ekoefektivitāte, vides 

indikatori 

Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Asociētā profesore, Dr.sc.ing. 

Jūlija Gušča 

 
Tel.: 67089943 

e-pasts: julija.gusca@rtu.lv 

enerģijas ražošana, siltumnīcefekta 

gāzes, klimata pārmaiņas, atjaunojamie 

energoresursi, dzīves cikla analīze, 

CO2 emisijas, CO2 uztveršana un 

uzglabāšana, atkritumu 

apsaimniekošana 

Vides zinātne:  
Vides pārvaldība 

Profesors, Dr.sc.ing. 

Jānis Ieviņš 

 
Tel.: 67089488 

e-pasts: janis.ievins@rtu.lv 

darba vides aizsardzība, tehnogēnā 

drošība, vides risku vadība, vides 

pārvaldība 

Vides zinātne:  
Vides inženierzinātne 

Pētnieks, Dr.sc.ing. 

Agris Kamenders 

 
Tel.: 67089908 

e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv 

ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte, 

energoplānošana, ilgtspējīgas 

energoapgādes sistēmas, dinamiskā 

modelēšana, energoresursi 

Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Profesors, Dr.sc.ing. 

Claudio Rochas 

 
Tel.: 67089908 

e-pasts: claudio.rochas@rtu.lv 

saules enerģija, saules kombisistēmas, 

atjaunojamā enerģija, CO2 emisijas, 

energoefektivitāte, enerģētika, emisiju 

kalkulācijas, atjaunojamie energoresursi 

Vides zinātne:  
Vides inženierzinātne 

Docents, Dr.sc.ing. 

Francesco Romagnoli 

 
e-pasts: francesco.romagnoli@rtu.lv 

atjaunojamās enerģijas ražošana un 

izmantošana, klimata pārmaiņas, 

bioenerģijas ražošanas aprites cikla 

analīze, sistēmdinamikas modelēšana, 

ietekmes uz vidi novērtējums, biomasa, 

lietišķā ģeofizika 

Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Profesore, Dr.sc.ing. 

Marika Rošā 

 
Tel.: 29712389 

e-pasts: marika.rosa@rtu.lv 

klimata pārmaiņas, emisiju tirdzniecība, 

klimata tehnoloģijas, enerģētika, 

atjaunojamie energoresursi –saules 

enerģija, emisijas 

Vides zinātne:  

Vides inženierzinātne;  

Enerģētika    

Vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. 

Ivars Veidenbergs 

 
Tel.: 67089908 

e-pasts: ivars.veidenbergs@rtu.lv 

atjaunojamie energoresursi, degšanas 

procesu enerģētiskie un ekoloģiskie 

aspekti, energotehnoloģiju 

energoefektivitāte un ekointesitāte,  

alternatīvā enerģija, siltumapgādes 

sistēmas 

 

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=783
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=631
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=632
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=252
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=880
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=791
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1066
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=638
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1057
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=639
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=327
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=327

