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Cienījamie lasītāji, 

Izdevums "Zinātniskā pētniecība" atspoguļo 
daudzpusīgo zinātnisko darbu Rīgas Tehniskajā 
Universitātē. Tas ietver vispārīgu informāciju par 
dažādiem zinātniskajiem projektiem mūsu 
akadēmiskajās un pētnieciskajās struktūrvienībās, 
sniedz informāciju par docētājiem un zinātniekiem, kā 
arī par katedrām un institūtiem, kas veido zinātnisko 
darbu dažādos virzienos. 

Mēs aplūkojam zinātniskās aktivitātes iespēju kā vienu 
no mūsu prioritātēm, un es ceru, ka, pateicoties tai, 
nākotnē RTU būs viena no lielākajām augstākas 
izglītības iestādēm Baltijas jūras reģionā, kas attīstīs 
zinātni un tehnoloģijas. 

Novēlu visiem veiksmi un daudz jaunu atklājumu 
fantastiskajā zinātnes pasaulē. 

Profesors Ivars Knēts 
Rektors, LZA akadēmiķis 

E-pasts: knets@acad.latnet.lv 

Šis izdevums satur informāciju par mūsu universitātes 
struktūru, 8 fakultātēm, dažādiem institūtiem, katedrām 
un citām struktūrvienībām. 

Tas sniedz precīzu informāciju par galvenajām 
zinātniskām tēmām, pētnieciskā darba tehnisko bāzi un 
2005.gada finansētajiem projektiem. Publicēti arī 
Promocijas padomju saraksti un Doktora disertācijas, 
kas aizstāvētas RTU laika posmā no 2002. /īdz 
2004.gadam. 

Mūsu universitātes pētnieciskais darbs ir svarīga 
studiju procesa sastāvdaļa un daudzas no 
zinātniskajām programmām ir nozīmīgas Latvijas 
rūpniecības un tautsaimniecības attīstībai. 

RTU ir atvērta plašai sadarbībai pētniecības un 
studiju nozarēs tautsaimniecības un sabiedrības 
attīstībai. 

Profesors Leonīds Ribickis 
Zinātņu prorektors, LZA korespondētājloceklis 

E-pasts: leonids.ribickis@rtu.lv 
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