
Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo 
pētījumu projekti – 2010 

 
Gads Zinātnes 

nozare 
Projekta nosaukums Projekta 

nr. 
Vadītājs 

2010 Ķīmija Jaunu karbopeptoīdu un to 
triazolanalogu sintēze un otrējo 
struktūru izpēte 

09.1557 Māris Turks 

2010 Ķīmija Racemisku un hirālu b-aminoskābju 
atvasinājumu un heteril-aizvietotu 
1,4-benzohinonu, kas ar kondensēti 
heterocikliem, sintēze 

09.1617 Raimonds Valters 

2010 Datorzinātne Jaunu ciparu signālu apstrādes, 
mobilo telekomunikāciju tīklu un to 
elektronisko komponenšu izpētes 
metožu izstrāde, efektivitātes 
pētīšana un realizācija 

09.1552 Pēteris Misāns 

2010 Datorzinātne Imitācijas modelēšanas un 
skaitļošanas intelekta metodes 
loģistikas un elektronisko 
pakalpojumu optimizācijai 

09.1564 Jurijs Merkurjevs 

2010 Datorzinātne Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un 
tīmekļa tehnoloģijām balstītas 
metodes un modeļi intelektuālas 
lietišķās programmatūras un 
datorsistēmu arhitektūras izstrādei 

09.1582 Jānis Grundspeņķis 

2010 Mehānika Inovatīvu projektēšanas metodiku 
izstrāde kompozīto konstrukciju 
ražošanai ietverot eksperimentālu 
validāciju 

09.1262 Andris Čate 

2010 Mehānika Retie atraktori un reto dinamisko 
parādību fundamentāla teorija un 
pielietošana ultraskaņa viļņiem 
(RAFT) 

09.1587 Mihails Zakrževskis 

2010 Mašīnzinātne Inovatīvu diskrētu un nepārtrauktu 
sistēmu, tehnoloģiju, kompozītu 
materiālu un mehatronisku sistēmu 
radīšana, pielietojot dinamiskās 
analīzes, multidisciplinārās 
optimizācijas un strukturālās 
sintēzes metodes 

09.1267 Jānis Vība 

2010 Mašīnzinātne Materiālu virsmu un 
makrostruktūras īpašību izpēte 

09.1612 Jānis Rudzītis 

2010 Mašīnzinātne Būvniecības un metālapstrādes 
ražošanas atkritumu izmantošana 
jaunu funkcionālu būvmateriālu 
ieguvei un ekoloģisku problēmu 
risināšanai 

09.1619 Aleksandrs 
Korjakins 

2010 Enerģētika Klimata tehnoloģiju attīstības 
modelēšana enerģētikā 

09.1609 Andra Blumberga 

2010 Enerģētika Elektronisko iekārtu un sistēmu 
vadība un optimizācija 

09.1611 Ivars Raņķis 

2010 Enerģētika Energosistēmu un to elementu 
vadība, diagnostika un testēšana 

09.1618 Antans Sauhats 

2010 Ķīmijas 
inženierzinātne, 
materiālzinātne 

Modificētu daudzfunkcionālu 
polimērkompozītu iegūšana no 
reciklējamiem materiāliem, to 
struktūras dizains, īpašības un 
tehnoloģiju izstrāde 

09.1542 Remo Merijs-Meri 

2010 Ķīmijas 
inženierzinātne, 
materiālzinātne 

Jaunu un uzlabotu sintētisko un 
dabīgo materiālu izstrāde, 
izmantojot ķīmijas tehnoloģijas 
metodes 

09.1605 Gundars Mežinskis 

2010 Ķīmijas 
inženierzinātne, 
materiālzinātne 

Jaunu tehnoloģiju izstrāde 
diferencēta sastāva un struktūras 
biokeramisko implantu, 

09.1606 Līga Bērziņa-
Cimdiņa 



antioksidantu un fluorescentu 
krāsvielu ieguvei 

2010 Mākslas zinātne Kultūrvēsturiskais mantojums un 
mūsdienu telpiskā vide 

09.1155 Jānis Krastiņš 

2010 Ekonomika Latvijas tautsaimniecības nozaru 
attīstības un konkurētspējas 
prognozēšana, izmantojot 
modelēšanas instrumentāriju, un 
inovatīvās darbības ekonomiskie 
aspekti 

09.1607 Remigijs Počs 

 
 


