
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Daudzfunkcinālu nanodaļiņu ķīmiskā un plazmasķīmiskā sintēze,
pārstrāde nanomateriālos un pārklājumos un to lietojums.
Pieredze zinātniskajā pētniecībā un projektu vadīšanā
Zinātniskais  līdzstrādnieks  un  laboratorijas  vadītājs  Latvijas
Zinātņu  akadēmijas  Neorganiskās  ķīmijas  institūtā  (1968);
vecākais  pētnieks,  Kopenhāgenas  Universitātes  Nilsa  Bora
institūts  (Dānija)  (1993-1995);  Rīgas  Tehniskās  universitātes
(RTU)  Neorganiskās  ķīmijas  institūta  vadošais  pētnieks  (1991),
direktors (1997-2015); RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātes  Neorganiskās  ķīmijas  institūta  vadošais  pētnieks,
direktors  (2015-2021);  LZP  zinātnisko  projektu  vadītājs,;  valsts
pētījumu  programmu  sadaļu  vadītājs,  6  Eiropas  Savienības
projektu vadošais pētnieks un vadītājs, dalība 2 Valonijas reģiona
un Bulgārijas  ZA  projektos.  Izstrādāta  un  ieviesta  tehnoloģiskā
aparatūra.  un  izpētīti  20  nanodaļiņu  plazmasķīmiskās  sintēzes
procesi.

PUBLICĒTIE DARBI
Kopā publicēti: 206 raksti (Scopus datu bāzē kopš 1990. gada - 86
publikācijas), 128 konferenču referātu tēzes, citējamība 1192, H-
indekss  16.  Publicētas  48  autorapliecības,  LV  un  ES  patenti.
Latvijas Ķīmijas žurnāla galvenais redaktors, 2007-2014.

PEDAGOĢISKAIS DARBS
Vadīti  8  promocijas  darbi,  4  bakalaura  darbi,  4  maģistra  darbi
RTU un LU studentiem. Recenzēti 15 promocijas darbi LV un 1
Somijā. RTU Promocijas padomju loceklis. Vadīti lekciju kursi un
praktiskie  darbi  "Plazmasķīmiskā  grūti  kūstošo  savienojumu
tehnoloģija", "Plazmas ķīmijas tehnoloģija" RTU maģistrantūrā.

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Latvijas Zinātņu padomes (LZP) loceklis (2000-2006), LZP valdes
loceklis  (2003-2006),  LZP  Zinātņu  nozaru  un  apakšnozaru
klasifikācijas komisijas priekšsēdētājs (2000-2007), LZP Apelāciju
komisijas loceklis (2007).
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Senāta loceklis (1998-2009),
RTU Akadēmiskās Sapulces loceklis (2009-2014) RTU Zinātniskās
padomes loceklis (kopš 2015). 
RTU  Materiālzinātnes  un  lietišķās  ķīmijas  fakultātes  Domes
loceklis (kopš 2015), Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes
loceklis  un  pārstāvis  FEMS  (2000-2011),  Starptautiskās  Baltijas
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(2015).
Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA) korespondētājloceklis
(2000), LZA īstenais loceklis
(2003), valsts emeritētais

zinātnieks (2015).



konfrences  Materiālzinātnē  organizācijas  komitejas
priekšsēdētājs un organizācijaskomisijas loceklis (kopš 1995).
Bulgārijas  Ūdeņraža  biedrības  goda  loceklis,  Žurnāla
“Nanoscience&Nanostructured  Materials  Application  and
Innovation Transfer Nanotechnology” redkolēģijas loceklis.

EKSPERTS
LZP  eksperts  materiālzinātnē,  ķīmijas  tehnoloģijā.  Igaunijas  ZP
eksperts. 

ATZINĪBAS

LZA  Prezidija  I  pakāpes  prēmija  (1978,  1986),  Latvijas  Valsts
prēmija  (1980),  Vissavienības  Tautsaimniecības  sasniegumu
izstādes bronzas (1977), sudraba (1980) un zelta (1986) medaļas;
PSRS ordenis  “Goda Zīme”(1989);  Atzinības krusta komandieris
(2018).
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