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Latvijas zinātnes iesaiste Covid-19 pētniecībai un 

noturībai

Praktiskās ievirzes 

pētījumi

VPP Covid-19 seku 

mazināšanai uzsākšana
FLPP individuālie izcilības 

granti zinātniekiem

5 M EUR

11 M 
EUR

BSL-3 drošības 
līmeņa 

laboratorija

1 M
EUR

11 M 
EUR

2021.-2023.g.2020.g.

Latvijas SARS-CoV-2 

vīrusa izpēte – sekvenēšanas projekts 3

Laboratorija 
individuālo 

aizsardzības līdzekļu  
testēšanai

2 M
EUR

Vīrusu pavairošana laboratorijas apstākļos.

Zāļvielu un vakcīnu kandidātu testēšana
React-EU: VPP tēmu 

turpinājums,

ekonomikas atlabšanai



Kāpēc vajadzēja steidzami veidot

VPP COVID-19? Kritiskie jautājumi 2020.g. pavasarī

No kurienes ievazā vīrusu un 

kā tas cirkulē Latvijā. Vajadzīga 

sekvenēšana un filoģenētiskā 

analīze

Kā ārstēt Covid-19

Sākumā pārprofilē 

esošos medikamentus

Simptomātiskā ārstēšana

Klīniskie pētījumi – finansē 

valstis, koordinē PVO 

(SOLIDARITY), pirmais 

rezultāts publicēts 05/2020

Ko gaidīt no vakcīnām, zinot, ka SARS un MERS 

gadījumā neizdevās izveidot vakcīnas?

Kas notiek ar vecākā gadagājuma cilvēkiem, psiholoģiskā 

noturība, neatliekamā palīdzība?

Eksprestestēšana un aplikācijas

Maskas, respiratori – kvalitātes problēmas; 

Ko darīt, ja pandēmija ieilgst?

Attālinātais darbs un izglītība – kā ātri veicināt un stiprināt, 

telemedicīnas kiberdrošība?

Ekonomiskās sekas, vērtību ķēdes – kas notiks?

Kā pārkārtoties, ja slimībai vairāki viļņi?

Kā sabiedrībai sadzīvot ar Covid-19, ja tas kļūst 

par mūsu ilgtermiņa pavadoni?
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VPP “Covid-19 seku mazināšanai”

Medicīna un
sabiedrīabas

veselība

Sabiedrības
labklājības 
risinājumi

Inžniertehniskie
risinājumi

Zinātniskie rezultāti 
un rīcībpolitikas 
rekomendācijas

Atvērtie 
dati

Brīvpieejas
publikācijas

Sabiedrības
informēšana

Mērķis:

Izstrādāt zinātniskās prognozes

par turpmākās rīcības scenārijiem

Latvijā 2020.g. rudenī, kā arī 2021. 

un 2022. gadā

jaunu saslimšanas uzliesmojumu

pārvarēšanai, īstenojot pētījumus 3 

tematiskajās jomās, izpildot 10 

horizontālos uzdevumus
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Covid-19 VPP īstenošana un uzraudzība

Programmas izveide:

• Mērķu un uzdevumu noteikšana

• Konkursa organizēšana

• Zinātniskās ekspertīzes 
nodrošināšana

Rezultātu monitorings:

• Rezultātu izpildes kontrole

• Finansējuma izlietojuma 
kontrole

• Zinātniskā ekspertīze 
rezultātiem

• Zināšanu pārnese un 
sabiedrības informēšana

Kompleksa VPP arhitektūra:

• 10 projekti ar dažāda virziena 
darba uzdevumiem

• Rezultātu daudzveidība –
zinātniskie, rīcībpolitikas
rezultāti un tehnoloģijas

• 498 zinātnieki (no tiem 162 
studējošie)

6

IZM un VM sadarbībā ar stratēģiskās 

vadības padomi,

Latvijas Zinātnes padome

16 pētniecības organizācijas, tostarp 

augstskolas

Piemēro ES Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vērtēšanas pieeju un principus



Projektu īstenošanas noslēgums

Valsts pētījumu programmas pagarinājuma laika grafiks

4.01.

15.01.

31.03.

Finanšu izlietojuma 
pārbaudes (LZP)

Projektu finanšu 
pārskatu 

iesniegšana

Projektu saturisko 

pārskatu 

iesniegšana par 

2020.g. decembri

Projektu 

pagarinājuma 

termiņu 

noslēgšanās

Projekta 

rezultātu 

iesniegšana

03.2021. 31.04.

Zinātniskie 
pārskati 05.2021.

Noslēguma 

zinātniskās 

ekspertīzes 

rezultāti

Diviem projektiem (1. un 3.) piešķirts 

pagarinājums līdz 31.06.2021. bez papildu 

finansējumarezultātu nostiprināšanai

31.06.

31.07.

08.2021.

Projektu pagarinājuma 
termiņu noslēgšanās

Projekta rezultātu 
iesniegšana

Zinātniskie 

pārskati 

Noslēguma 
zinātniskās 
ekspertīzes 
rezultāti

7 projektiem piešķirts 

pagarinājums līdz 31.03.2021. 

bez papildu finansējuma rezultātu 

nostiprināšanai

7. projekts 

noslēdzies
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Atvērtā zinātne Covid-19 VPP

Atvērtās zinātes – Pre-print, OA, dati (tostarp starptautiski salīdzinošie dati) nozīme

cīņā ar Covid – ievērojami uzlabo zināšanu pārnesi pētnieku, mediķu un politikas

plānotāju vidū globālā mērogā.

Kopā programmas ietvaros ir nodrošināta ar Covid-19 pētniecību saistītu 31 datu kopu

sagatavošana un deponēšana atvērto datu repozitorijos

Īstenojot ar Covid-19 saistītus pētījumus, 

projektu īstnotājiem ir jānodrošina, ka:

barometrs.korpuss.lv/
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Covid-19 VPP loma Latvijas zinātnes rezultātos

Attiecībā uz ieguldījumu

apmēru Covid-19 VPP ir

ar augstu atdevi tās

sasniegtajos zinātniskās

darbības rezultātos uz

Latvijas kopējiem rezultātiem

Papildus – šai programmai

ir īpaši augsta nozīme

projektu rezultātos

radītajām publicētajām

datu kopām

un datubāzēm, kā arī

sniegtajiem rīcībpolitikas

ieteikumiem

2,6%

3,8%

3,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

COVID-19 VPP loma Latvijas
zinātnes ieguldījumos

(salīdzinājums ar 2019.gadu)

Covid-19 VPP ieguldījums
zinātniskajās publikācijās
(SCOPUS salīdzinājums)

Covid-19 VPP ieguldījums
zinātniskajās publikācijās virs
50 % nozares vidējā (SCOPUS

salīdzinājums)

Covid-19 VPP loma Latvijas zinātnē (pabeigtie vai progresā esošie
rezulāti) no ikgadējām šo rādītāju vērtībām (uz šo brīdi)
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Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes 

epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Uga Dumpis; galvenais partneris LU;  sadarbības partneri  BMC, RSU, EDI, RTU, BIOR, LLU 

(57 zinātnieki no 7 institūcijām) 

Vīrusu variantu izpēte, 

bīstamo mutāciju 

noteikšana Latvijā

Siekalu testu sistēmas 

ieviešana diagnostikā

Kustības 

izsekošana, veidojot 

drošās zonas 

Notekūdeņu 

monitorings 

uzliesmojumu 

prognozēšanai
Seroprevalences pētījums 

(11% atrod antivielas)
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Informācija par bīstamo 

SARS-CoV-2 variantu izplatību Latvijā

Noskaidrot, vai Latvijā nerodas

jauni bīstami vīrusa paveidi

Noskaidrot vīrusa izplatības ceļus gan globāli, gan lokāli

Novērst vakcīnizturīgu vīrusu variantu rašanos

Pētījums par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un 

filoģenēzi Latvijā, t.s. sekvenēšanas projekts
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Vīrusa RNS 
izolēšana, 

diagnostika

Diagnostikas 

laboratorijas:
E. Gulbja laboratorija

Centrālā laboratorija

Latvijas Infektoloģijas centrs

Slimību 

profilakses un 

kontroles centrs

Starptautiskā sadarbība

GISAID; 

EBI Data platform; u.c.

Sekvenēšanas

centrs:
BMCBiobanka:

BMC

Izpēte:
BMC; RSU; LU u.c.

Datu 

platforma:
RTU; LU

Sekvenēšanas projekts – izveidota starpdisciplināra 

pētījuma grupa 
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Covid-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu 

integrētās platformas izveide Latvijā

Izveidota atvērta datu 

platforma, kas nodrošina 

piekļuvi visiem ar COVID-19 

saistītajiem  klīniskajiem un 

analītiskajiem datiem 

pētniecībai un izmantošanai 

ārstniecībā
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Jānis Kloviņš; galvenais partneris BMC;  sadarbības partneri  RSU, RTU, LU (24 zinātnieki no 4 institūcijām)



Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un

to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, 

terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Ludmila Vīksna ; galvenais partneris RSU;  sadarbības partneri  

LU, BMC (51 zinātnieks no 3 institūcijām)

Pēcinfekcijas seku izpēte, 

rekomendācijas Covid-19 

pacientu novērošanai ilgtermiņā

Rekomendācijas ārstiem 

Covid-19 diagnostikai, terapijai, 

prognozēšanai

Zāļu klīniskā 

izpēte 

sadarbībā ar 

PVO

Riska faktori 

Latvijā, pacientu 

ceļa karte
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• Rīku radīšana zāļvielu un antivielu testēšanai pret SARS-CoV-2 

• Zāļvielu kandidātu pret koronavīrusiem atklāšana

• Ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnas attīstības sistēmas 

izstrāde

• Meldonija ietekmes izpēte Covid-19 komplikāciju mazināšanai

Plaušas uz čipa kultivēšanas sistēma Plaušas uz čipa Šūnu mikroskopēšana

kanālos

Izveidots patentējams plaušas-uz-čipa 

iekārtas prototips, kas ļaus maksimāli 

reālistiskos apstakļos pētīt SARS-CoV-2 

īpašības un pābaudīt potenciālos zāļvielu

kandidātus
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Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu 

izstrāde pret Covid-19 un koronavīrusiem

Kaspars Tārs; galvenais partneris BMC;  sadarbības partneri  OSI, LU CFI, RTU, LU (58 zinātnieki no 6 institūcijām)
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Covid-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un 

sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības 

nākotnes epidēmijām stiprināšana

Anda Ķīvīte – Urtāne; galvenais partneris RSU;  sadarbības 

partneri  LU, BA (62 zinātnieki no 3 institūcijām)b

Psihiskās veselības pētījums 

un rekomendācijas, kā 

mazināt depresiju

Reproduktīvās veselības 

izpēte un ieteikumi krīzes un 

pēckrīzes periodam (SHARE 

salīdzinošais pētījums)

Pētījums par 50+ kā riska populāciju 

pandēmijas laikā, ieteikumi 

starppaudžu attiecību noturīgumam

Rekomendācijas bērnu ar 

hroniskām slimībām 

veselības aprūpes noturībai



Izstrādātie tehnoloģiju 

prototipi ar globālām 

novitātēm dizaina un 

zinātnes ziņā

Roku mazgāšanas kontroles 

iekārta

Vadlīnijas 

aizsargapģērbam

Virsmas tīrošs robots ar spēju 

atpazīt konkrētus objektus

Dezinfekcijas šķīdums ar antivirālām

īpašībām

Antivirāls/antimikrobiāls caurspīdīgs 

pārklājums

Prototips masku filtra materiālam

Gaisa dezinfekcijas iekārta

Dezinfekcijas vārti
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Tālis Juhna; galvenais partneris RTU;  

sadarbības partneri  RTA, LU, EDI, OSI, 

CFI, BMC, RSU, LV KĶI 

(46 zinātnieki no 9 institūcijām)



Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un 

drošiem servisiem

Datortīkli

• Reāllaika mašīnmācīšanās risinājumi 
apdraudējumu identificēšanai
• Kā tīkla datu plūsmā atklāt iebrucējus?

• Kā operatīvi novērst apdraudējumus?

Mobilitāte

• Lielo datu tehnoloģijas un digitālie dvīņi 
sociālās distancēšanās nodrošināšanai
• Esošās situācijas novērtēšana

• Rīcībscenāriju izvērtēšana 

Telemedicīna

• Telemedicīnas līdzekļu analīze
• Kā droši attālināti sazināties ar ārstu?

• Komunikācijas līdzekļi

• Datu glabāšanas līdzekļi

E-studijas

• E-studiju analītiski rīki
• Kā sagatavot studiju kursu ar nepārtrauktu 

atgriezenisko saiti par studiju progresu?

• Kā apkopot mācīšanās rezultātus?
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Jānis Grabis; galvenais partneris RTU;  sadarbības partneri  ViA, LU, RTA, LiepU (46 zinātnieki no 5 institūcijām)



Dzīve ar Covid -19: Novērtējums par koronavīrusa

izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi 

sabiedrības noturībai nākotnē

Galvenais partneris RSU; sadarbības partneri  LU, ViA, EDI, RTA. Vadītāja – Alise Tīfentāle 

(88 zinātnieki no 5 institūcijām)

Ieteikumi, kā veidot drošu 
darba vidi

praktiski padomi, kā pareizi 
iekārtot mājas «biroju»

Darba 
devējiem un 

nodarbinātajiem

ieteikumi pedagogu 
digitālo prasmju 
pilnveidei

vadlīnijas attālināto 
kursu izveidei

Pedagogiem

Ieteikumi, kā uzlabot 
valdības un iestāžu 
komunikāciju par COVID-19

Ieteikumi mediju politikai un 
medijpratībai

Komunikācijas 
profesionāļiem

3 IT rīki mediju un 
politiķu komunikācijas 
pētniecībai

Dezinformācijas 
izvērtējums

Studentiem, 
žurnālistiem, 
politologiem

Rezultāti

11 ziņojumi – ieteikumi lēmumu 

pieņēmējiem

29 zinātniskās publikācijas

15 konferenču referāti

3 brīvpieejas IT rīki 

24 semināri, vebināri, 

populārzinātniski raksti un video

28 intervijas ar zinātniekiem

Viss pieejams 1 mājaslapā:

https://www.rsu.lv/projekts/dzive

-ar-covid-19
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Latvijas zinātnes iesaiste Covid-19 pētniecībai un 

noturībai – praktisko pētījumu turpinājums

20

Praktiskās ievirzes 

pētījumi

11 M 
EUR

React-EU: VPP tēmu 

turpinājums,

ekonomikas atlabšanai

Kvantu
tehnoloģijas

Kiberdrošība

Gudra resursu
izmantošana

Veselības
aprūpe

Ekonomikas
attīstība un 
sociālie

pakalpojumi

Covid-19 izplatības ierobežošanai un 

iedzīvotāju aizsardzībai, t.sk. VPP uzsākto

tēmu tālāka attīstība

Covid-19 seku mazināšanai: ekonomikas atlabšanai

un sabiedrības vajadzību risināšanai

C19 ārstēšana
un diagnostika

Sabiedrības
veselība

Attālinātie
pakalpojumi
veselībā

IKT izglītībā

Klimatneitralitāte



ZinātneLatvijai@ zinatkongress ResearchLatvia

Lai saņemtu aktuālāko informāciju par programmas ietvaros īstenotajiem 

pētījumiem un to rezultātiem, aicinām sekot:

Paldies!



MK rīkojuma Nr. 

278 uzdevums
Projekta nosaukums Projekta īstenotāji Projekta vadītājs

6.1.
Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes 

epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā
LU, BMC, RSU, EDI, RTU, BIOR, LLU Uga Dumpis

6.2.
Covid-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās 

platformas izveide Latvijā
BMC, RSU, RTU, LU Jānis Kloviņš

6.3.

Covid-19 infekcijas klīniskās,

bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija 

ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, 

diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās 

iekļaujamajiem faktoriem

RSU, LU, BMC Ludmila Vīksna

6.4.
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret Covid-19 

un koronavīrusiem
BMC, OSI, LU CFI, RTU, LU Kaspars Tārs

6.5.
COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un 

sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes 

epidēmijām stiprināšana

RSU, LU, BA Anda Ķīvīte-Urtāne

6.6.
Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai 

un terapijai (3-T Project)
PSKUS ZI, LU, BMC Valdis Pīrāgs

6.7.
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības 

aprūpes un augsta riska zonās

RTU, RTA, LU, EDI, OSI, LU CFI, BMC, 

RSU, LVKĶI
Tālis Juhna

6.8. Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem RTU, ViA, LU, RTA, LiepU Jānis Grabis

6.9.
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības 

potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc 

pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

LU, LLU, RTU, RSU, LZA Inna Šteinbuka

6.10.
Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes 

pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē
RSU, LU, ViA, EDI, RTA Alise Tīfentāle



Piešķirtā finansējuma izlietojums programmas 

ietvaros

Finansējums

atskaites

periodā:

4 962 398 eiro

56,00%

20,97%0,07%

6,25%

14,65%

3,15%

19,88%

2,35%

Atlīdzība:

Preces un pakalpojumi

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

Pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja, preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

Izmaksas par pamatlīdzekļu un nematriālo aktīvu iegādi

Netiešās izmaksas (25% no pārējiem izdevumiem)

Atlikums



Projektu uzraudzības struktūra – atbildīgā

iestāde Latvijas Zinātnes padome



Rezultatīvie zinātniskie rādītāji programmā kopumā I

Publikāciju veids Plānots Progresā Sasniegts

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science 
vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautajos žurnālos 

vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss 
sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā 

citēšanas indeksa

28 51 6

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS 
(A vai B) datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

50 36 6

Tehnoloģiju tiesības 2 3

Intelektuālā īpašuma licences līgumi 1 1

Ziņojumi par rīcībpolitikas ieteikumiem un rīcībpolitiku ietekmi; 34 34 11

Sekmīgi nokārtots maģistra valsts (gala) pārbaudījums un noteiktā kārtībā 
aizstāvēts promocijas darbs, ievērojot programmas mērķi un uzdevumus

7 13 1



Citi pētniecības specifikai atbilstoši projekta rezultāti
Plānots 

(14)

Progresā 

(190)

Sasniegts

(67)

Publikācijas zinātniskajos izdevumos, kas indeksēti datubāzē ERIH+ 3

Citas ananonīmi recenzētas publikācijas starptautiskos
zinātniskajos izdevumos (izņemot konferenču tēzes)

3 2

Citas ananonīmi recenzētas publikācijas Latvijas zinātniskajos
izdevumos (izņemot konferenču tēzes)

1

Konferenču materiāli (kopā) 81 21

Konferenču materiāli - pilns teksts 23 4

Konferenču materiāli - kopsavilkums (līdz 1 lpp.) 58 17

Anonīmi recenzētas monogrāfijas 3

Datubāzes, datu kopas 14 18 13

Manuskripti (preprints) 3

Prototipi (tehnoloģiju apraksts) 7

Rezultatīvie zinātniskie rādītāji programmā kopumā II



Veselības aprūpes un sabiedrības 

veselības projekti – rezultāti



Multidisciplināra pieeja Covid19 un citu nākotnes 

epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Siekalu testa 
pielietojamība

masu skrīninga ietvaros

Notekūdeņu 
izmeklēšanas algoritms 
pilsētās detekcijai un 

monitoringam

Ieteikumi par cilvēku drošu 
uzturēšanos augsta riska 

vidēs

Rezultāti

Lietojot multidisciplināru pieeju, raksturot SARS-CoV-2 epidemioloģisko 

izplatību Latvijā un izstrādāt efektīgas nākotnes epidēmiju kontroles stratēģijas6.1. 

Algoritms vīrusa 
testam mājdzīvniekos
un ietekmes modelis

Uga Dumpis; galvenais partneris LU;  sadarbības partneri  BMC, RSU, EDI, RTU, BIOR, LLU 



Covid -19 saistīto paraugu biobankas un 

asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

Izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības 

ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību6.2. 

Biobanka un datu bāzes;

Integrācija ar ES Covid-19 datu 

portālu

-OMICS analīzes
Latvijas Covid-19 atvērto 

pētniecības datu platforma

Rezultāti

Jānis Kloviņš; galvenais partneris BMC;  sadarbības partneri  RSU, RTU, LU

https://www.covid19dataportal.org/


Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, 

un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, 

diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās 

iekļaujamajiem faktoriem

Identificēt SARS-CoV-2 infekcijas izraisītos sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, 

molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē uzņēmību pret vīrusu, slimības gaitu un 

iznākumu, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti
6.3. 

Klīniskās 

vadlīnijas

Rezultāti

Pēcinfekcijas seku 

analīze un prognoze
Mortalitātes prognozes, 

blakus diagnožu ietekmes 

analīze

Prevalence hroniski slimo 

bērnu riska grupā

Ludmila Vīksna ; galvenais partneris RSU;  sadarbības partneri  LU, BMC



Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu 

izstrāde pret Covid -19 un koronavīrusiem

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu

līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši Covid -19 saslimšanu un tās komplikācijām6.4. 

ʺPlaušas-uz-čipaʺ

platformas izveide 

SARS-CoV-2 infekcijas 

procesu izpētei

Rezultāti

Izstrādāti jauni 

zāļvielu kandidāti 

- SARSCoV-2

metiltransferāzes inhibitori

Izveidota biokonjugācijas

sistēma – pamats vakcīnu 

kandidātu izstrādāšanai

Izpētītas meldonija

terapijas iespējas plaušu 

bojājumu un sirds 

komplikāciju mazināšanai

Kaspars Tārs; galvenais partneris BMC;  sadarbības partneri  OSI, LU CFI, RTU, LU



Covid -19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un 

sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības 

nākotnes epidēmijām stiprināšana

Izvērtēt Covid -19 epidēmijas ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību 

Latvijā; izstrādāt ieteikumus veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšanai6.5. 

Fokusēti pētījumi: gados vecāku cilvēku 

veselība, bērnu veselība, seksuālas 

uzvedības un reproduktīvās veselības 

izmaiņas, psihisko slimību aprūpe un 

dentālā veselība pandēmijas laikā 

Dati no aptaujām un 
intervijām ar Latvijas zobārstu 
atbildēm, par garīgo veselību, 

seksuālo un reproduktīvo 
veselību (arī aptaujas dati)  

deponēti Dataverse datubāzē

Pētījuma rezultātu 

projekcija uz sabiedrības 

veselības radītāju 

dinamiku

Rezultāti

Anda Ķīvīte – Urtāne; galvenais partneris RSU;  sadarbības partneri  LU, BAb

5 ziņojumi ar ietvertām 

rekomendācijām VM par Covid-19 

un citu provizorisku krīžu ietekmes 

mazināšanu uz Latvijas sabiedrības 

veselību

https://dataverse.rsu.lv/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.48510/FK2/PZL9DW
https://dataverse.rsu.lv/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25143/FK2/0MQSI9
https://dataverse.rsu.lv/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25143/FK2/LXKU5A
https://dataverse.rsu.lv/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25143/FK2/J5KXXD
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Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai,

testēšanai un terapijai (3-T Project).

Pilnveidot iekštelpu sensorus sasaistē ar mobilās informēšanas un kustības monitoringa 

aplikācijām cilvēku inficēšanās riska novērtēšanai, izvērtēt oriģinālu poliklonālo antivielu ātrās 

testēšanas sistēmu un jaunu vīrusu pneimonijas terapijas ierīci.
6.6. 

Unikāli risinājumi Covid-19 

tēmētai izsekošanai un 

monitorēšana

Rezultāti

Priekšlikumu kopums valsts 

resoriem par drošu iekštelpu 

izmantošanu un saistītajiem 

riskiem  

Eksprestestēšana SARS-

CoV-2 ātrai noteikšanai 

cilvēkā

Elpošanas aparāta izstrāde uz 

apnojas terapijas iekārtas 

pamata

Valdis Pīrāgs
Galvenais partneris

PSKUS
Sadarbības partneri

LU, BMC



Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 

veselības aprūpes un augsta riska zonās

Ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, 

izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un 

profesionāļu aizsardzībai.
6.7. 

7 tehnoloģiju prototipi: tehnoloģijas 

personāla aizsardzībai, anti-virālās 

virsmas un risinājumi virsmu un 

gaisa dezinfekcijai.

UV starojuma gaisa dezinfekcijas 

iekārta, dezinfekcijas vārti, roku 

mazgāšanas kontrole un ar anti-

virālu materiālu pārklātas

aizsargbrilles.

Izstrādāto risinājumu ieviešana 

slimnīcās, skolās, transportā u.c. 

palīdzētu samazināt inficēšanās 

riskus Covid-19 laikā, kā 

arī ikdienā pēc krīzes.

Rezultāti

Tālis Juhna; galvenais partneris RTU;  sadarbības partneri  RTA, LU, EDI, OSI, CFI, BMC, RSU, LV KĶI

https://vppcovid.rtu.lv/


Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem (ARTSS)

Izstrādāt metodi un tehnoloģiskos risinājumus digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai un 

drošības nodrošināšanai Covid -19 gadījumā un līdzīgās krīzes situācijās6.8. 

Lai nodrošinātu drošus un 

noturīgus digitālos pakalpojumus, 

projektā ir adaptēta spējorientēta

ARTSS pakalpojumu projektēšanas 

un piegādes metode. Metode ir 

publicēta ARTSS 

tīmekļa vietnē.

Veikts izvērtējums

par attālinātiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem 

un to ietekmējošajiem faktoriem, izveidotas 

vadlīnijas drošai tiešsaistes komunikācijas 

rīku izmantošanai ģimenes ārstu praksēs, 

sagatavotas rekomendācijas efektīvai

attālinātā darba nodrošināšanai. 

Attālināto  pakalpojumu kvalitātes, 
pamatservisu, mobilitātes, attālinātā darba 
un telemedicīnas servisu lietojumgadījumu

novērtēšanai ir izveidoti digitālie dvīņi. 
Apkopota lietojumgadījumu pieredze un 

specificēties drošības un noturības šabloni 
un ir izveidota ARTSS šablonu ontoloģija, 
kas kalpo par pamatu turpmākai drošu un 

noturīgu servisu problēmapgabla
standartizācijai. 

Rezultāti

Jānis Grabis; galvenais partneris RTU;  sadarbības partneri  ViA, LU, RTA, LiepU

https://artss.rtu.lv/lv/node/91
https://imantszarembo.github.io/artss/
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Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības 

potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc 

pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV).

Sniegt visaptverošu, daudznozaru pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku, 

sagatavot zinātniski pamatotus, inovatīvus starpdisciplinārus rīcībpolitikas ieteikumus ilgtspējīgas, 

iekļaujošas ekonomiskās attīstības izaicinājumu pārvarēšanai
6.9. 

Noteiktas pandēmijas radītās strukturālās 

izmaiņas tūrisma nozarē, kā arī sagatavots 

starptautisko politisko risku novērtējums un 

rīcībpolitikas priekšlikumi, un ziņojums vietējo 

un globālo pārtikas piegādes ķēžu noturības 

novērtēšanai. Sabiedriskās domas aptauja.

“Latvijas produktivitātes ziņojums 2020”-

pētījums par infrastruktūras attīstības un 

efektivitātes veicināšanu krīzes apstākļos, 

ietverot rīcības scenārijus un politikas 

ieteikumus Latvijas produktivitātes un 

konkurētspējas uzlabošanai.

Ziņojumi: “Komercdarbība e-vidē, papīra aprites 

samazināšana un attālinātā darba ietekme un 

perspektīvas”, “Valsts un pašvaldību institūciju attālinātā 

darba iespējām radītā tiesiskā regulējuma izmantošanas 

ilgtermiņā iespēju izvērtējums”, “Inovāciju attīstības 

tendences un priekšlikumi inovāciju veicināšanai 

ekonomiskās krīzes laikā”.

Rezultāti

Inna Šteinbuka; galvenais partneris LU;  sadarbības partneri  LLU, RTU, RSU, LZA

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/6.ZINATNE/Instituti/LV_PEAK/Aptaujas_apkopojums_27112020.pdf
https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/6.ZINATNE/Instituti/LV_PEAK/LPZ_2020_.pdf


Dzīve ar Covid -19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes 

pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

Novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes 

pārvarēšanā, un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības 

noturību pret krīzēm nākotnē
6.10. 

Izstrādāts «Ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām Covid-19 izplatības mazināšanai», 

veikts izvērtējums par Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu perioda īstermiņa un ilgtermiņa emocionālo un psiholoģisko ietekmi 

uz dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm, sagatavoti priekšlikumi uzlabojumiem sociālās aizsardzības pasākumos un sociālo paka lpojumu 

pieejamībai. Izvērtēta sociālo pakalpojumu ierobežošanas ietekme un izstrādāts ziņojums par pandēmijas sekām

Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un/ vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un 

drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos

Rekomendācijas dažādu mācību platformu funkcionalitātes novērtējumam mācību procesa nodrošināšanai, vadlīnijas attālināto kursu izstrādei, 

akadēmiskā personāla digitālo prasmju novērtējums un priekšlikumi digitālā studiju procesa īstenošanai, kā arī ziņojums par digitalizācijas un e-

risinājumu izmantošanu studiju procesā

Sagatavoti priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz 

Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumu

Rezultāti

Alise Tīfentāle; galvenais partneris RSU;  sadarbības partneri  LU, ViA, EDI, RTAb

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/29_zinojums_21022021_final_c.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/30_zinojums_03_15_2021_final_final-1.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/ietvarpetijums_29_30_31_32_zinojumiem_marts.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/31_zinojums_21022021_final_c.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/35_zinojums_fin.zip
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/36_zinojums.zip
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/37_zinojums.zip
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/38_zinojums_fin.zip
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/34_zinojums_final.pdf

