
 
Liepājas Universitāte sekmīgi realizē starptautisku zinātnisku 

pētniecības  projektu 
No 2010. gada janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim  Liepājas Universitātē 

tiek realizēts ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” starptautiskais 

zinātniski pētnieciskais projekts „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu 

efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un 

ekonomikas pētījumos” ( Nr.2009/0233/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142).  

Projekta galvenais izpildītājs ir Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un 

informācijas tehnoloģiju institūts. Projekta sadarbības partneris  Rīgas Tehniskā 

Universitāte, bet konsultanti – starptautiskās organizācijas  Maskavas Valsts 

Universitāte, Krievijas Zinātņu akadēmijas Kosmisko pētījumu institūts un Bergenas 

Universitāte (Norvēģija).  

Projektā ir nodrošināts zinātnē nodarbināto skaita pieaugums un zinātniskā 

potenciāla atjaunošanās, tiek veicināta studentu piesaiste ilgtermiņā: 3 projektā 

iesaistītie studenti ieguvuši maģistra grādu, viens students ieguvis bakalaura grādu un 

pašlaik studē maģistrantūrā.  Kopumā projektā iesaistīti 19 izpildītāji: 10 darbinieki ar 

doktora grādu, no tiem 5 ir jaunie zinātnieki, 1 doktorants, 5 maģistri, 1 maģistrants 

un 3 tehniskie darbinieki. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un izpētīt tiešo un inverso problēmu plašo klašu 

efektīvās analītiskās un skaitliskās risināšanas metodes matemātiskajā fizikā, 

molekulārajā bioloģijā, seismoloģiskajā ģeofizikā, hidrometeoroloģijā, nanostruktūrās 

un nanotehnoloģijās, matemātiskajā ekonomikā, kur ir nepieciešama reālo fizisku, 

bioloģisku, tehnoloģisku un ekonomisku procesu identifikācija. Projekta izpildes laikā 

ir veiktas matemātisko modeļu, analītisko un skaitlisko metožu izstrādes, lai noteiktu 

kaitīgo vielu, proti, automobiļu izplūdes gāzu, koncentrācijas kinētiku un dinamiku 

turbulentā atmosfērā pilsētas mērogā. Izstrādāts matemātisks modelis produkcijas 

apmēra maksimalizācijai, kad materiālu un naudas resursi ir ierobežoti. Pētīta 

mehānisku perturbāciju izplatīšanas problēma DNS struktūrās. Pusbezgalīgā vidē 

pētīta lāzera starojuma iedarbība uz pusvadītāja virsmu. Tika izstrādāts un izpētīts 

matemātiskais modelis ekoloģijas monitoringam lidostas zonā gadījumos, ja dati, kuri 

iegūti no elektroniskiem mērīšanas līdzekļiem, ir nepilnīgi vai izkropļoti.  

Ar pētījuma rezultātiem projekta izpildītāji sabiedrību iepazīstina 

starptautiskos kongresos, semināros un zinātniski praktiskās konferencēs, piemēram, 

zinātniski praktiskajā konferencē „Matemātikas un dabas zinātņu potenciāls Liepājas 

Universitātē valsts un reģiona attīstībai”, kur projekta zinātniskais vadītājs Dr. math. 

Š. Guseinovs nolasīja referātu „Diferenciālvienādojumu teorija un tās neaizvietojamā 

loma evolūcijas (laikā attīstošo) procesos un parādībās”, Dr. phys. J. Kaupužs – 

referātu „Nanostruktūras lāzera iedarbība uz pusvadītāja virsmas”, bet Dr. biol. J. 

Aleksejeva raksturoja bioloģisku procesu matemātisko modelēšanu. Zinātniski 

praktiskajā konferencē „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas” projekta galvenais 

izpildītājs A. Grickus iepazīstināja ar pētījumu „Jūras viļņu enerģijas un jūras aļģu 

bioenerģijas tehnoloģijas”. 

Ar referātiem projekta izpildītāji Liepājas Universitāti ir pārstāvējuši 

starptautiskos zinātniskos kongresos un konferencēs ASV, Azerbaidžānā, Beļģijā, 

Francijā, Indijā, Kanādā, Korejā, Krievijā, Malaizijā, Nīderlandē, Somijā, Ukrainā, 



Vācijā, Zviedrijā, Meksikā, Japānā, kā arī Latvijā. Pētījumu materiāli un zinātniski 

raksti tiek publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos. 

 

 
Projekta rezultātu  prezentācija zinātniski praktiskajā konferencē. Attēlā projekta 

zinātniskais vadītājs Š. Guseinovs un projekta galvenais izpildītājs J. Kaupužs 

 

 
Projekta dalībnieki L. Začs, P. Morevs, N. Zaiceva, J. Kaupužs, I. Ieraga, A. Medvids, 

A. Berežnojs, J. Aleksejeva 


