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Zinātnieki
cīņā pret Covid-19

2021. gada 19. februārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki un inženieri kopā ar kolēģiem no citām 
augstskolām un zinātniskajām institūcijām valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” (VPP 
“Covid-19”) ietvaros iepazīstināja politikas veidotājus, medicīnas jomas profesionāļus, potenciālos investorus un 
visus interesentus ar inženiertehnisku risinājumu prototipiem, kas izstrādāti, lai veselības aprūpes iestādēs un 
citās vietās ar augstu Covid-19 infekcijas risku efektīvāk pasargātu cilvēku veselību un dzīvību.

VPP “Covid-19” realizācijā piedalījās RTU, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Latvijas Universitāte (LU), 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 
un citi partneri.  

Tās mērķis ir 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. VPP “Covid-19” ietvaros vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri izstrādāja 
progresīvus risinājumus Covid-19 seku mazināšanai, kas lietojami veselības aprūpes un citās augsta riska 
zonās, tostarp sabiedriskajā transportā.
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Projekta izstrāžu vidū ir mobils uzkopšanas robots, kas 
aprīkots ar automātisku virsmu atpazīšanas sistēmu un 
speciālām sprauslām vertikālu virsmu dezinfekcijai. Ro-
bots automātiski izsmidzina dezinfekcijas šķidrumu tur, 
kur tas visvairāk nepieciešams, piemēram, uz rokturiem, 
durvīm, pogām, gaismas slēdžiem, kam cilvēks pieskaras 
visbiežāk. Izstrādāts arī dezinfekcijas vārtu prototips un 
iekārta gaisa un virsmu dezinfekcijai ar ultravioleto sta-
rojumu un ozonu. 

Tāpat zinātnieki radījuši prototipus īpašiem pārklā-
jumiem, kas palīdzēs iznīcināt baktērijas un vīrusus uz 
dažādām virsmām. Izstrādātas jauna veida sejas mas-
kas, ko var lietot arī kā respiratorus, ergonomiski aiz-
sargtērpi un filtrējoši kompozītmateriāli ar sēņu hifu 
piedevu, kā arī roku mazgāšanas monitoringa sistēma. 
Kā norādīja projekta vadītājs RTU zinātņu prorektors 
Tālis Juhna, izstrādātie tehnoloģiskie risinājumi ir 
piemēroti Latvijas apstākļiem, un, lai īsā laikā radītu 
funkcionējošus iekārtu prototipus, izmantotas labākās 
zinātniskās izstrādnes. 

Projekta realizācijas gaitā tāpat konstatēts, ka būtiska 
ir savlaicīga Covid-19 un citu infekciju uziešana apdzī-
votu vietu notekūdeņos, jo to ierosinātāji notekūdeņos 
parādās jau piecas dienas pirms slimnieku skaita strau-
ja pieauguma. Izanalizēti vairāk nekā 80 notekūdeņu 
paraugi no 15 pilsētām Latvijā, apstiprinot, ka vīrusa 
RNS (ribonukleīnskābe) notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 
konstatēta 5–7 dienas pirms epidēmijas konkrētajā pil-
sētā. Izdevies arī konstatēt korelāciju starp ķīmiskajiem 
biomarķierim (5-HIAA) un vīrusa RNS, kas nozīmē, ka 
rodas iespēja aptuveni noteikt saslimušo skaitu konkrētā 
apdzīvotā vietā vai iestādē.

VPP “Covid-19  
seku mazināšanai”

VPP “Covid-19”, kuras finansēju-
ma kopapjoms sasniedza piecus mil-
jonus eiro un realizācijas periods bija 
2020. gads, tika izveidota, lai ierobe-
žotu Covid-19 infekcijas slimības iz-
platību un aizsargātu iedzīvotājus, un, 
īstenojot inovatīvus augstas gatavības 
zinātniskus projektus, steidzami at-
jaunotu ekonomisko darbību un so-
ciāli aktīvu ikdienas dzīvi. 

Tāpat saskaņā ar 2020. gada 20. mai-
ja Ministru kabineta rīkojumu Nr. 278 
“Par valsts pētījumu programmu Co-
vid-19 seku mazināšanai”1 program-
mas ietvaros bija paredzēts izstrādāt 
zinātniskas prognozes par turpmākās 
rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada 
rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā 
jaunu saslimšanas uzliesmojumu pār-
varēšanai, īstenojot pētījumus trijās 
tematiskajās jomās:
• veselības aprūpē un sabiedrības 

veselībā, tostarp izstrādājot jaunas 
metodes Covid-19 ārstēšanai un 
diagnostikai, kā arī radot jaunus 
ārstniecības līdzekļus. Nepieciešams pētīt arī faktorus, 
kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju, slimības 
uzliesmojumus, slimības diagnostiku, norisi un terapiju, 
pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni apkārtējā vidē un 
skartajā mājsaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos;

• inženiertehniskajos risinājumos, tostarp cilvēka drošības 
palielināšanā, infekcijas slimības ātrā noteikšanā, indivi-
duālo aizsardzības līdzekļu izstrādē, testēšanā un serti-
ficēšanā, attālināto pakalpojumu nodrošināšanā nozarēs 
un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmanto-
šanā izglītības procesā;

• tautsaimniecībā un sabiedrības labklājībā, tostarp
ekonomikas noturībā pret epidēmijām un pandēmijām 
un pēckrīzes attīstības iespējās. Nepieciešams pētīt sa-
biedrības uzvedības modeļus un psiholoģisko noturību 
krīzes apstākļos.

RTU līdzdalība VPP    
“Covid-19 seku mazināšanai”

Projekts “Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai 
pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās”

Viens no VPP projektiem – “Drošu tehnoloģiju integrā-
cija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta 
riska zonās” – bija uzticēts RTU komandai, kas prorektora 
Tāļa Juhnas vadībā nepilna pusgada laikā izstrādāja vairā-
kus automatizētus virsmu un gaisa dezinfekcijas aprīkoju-
ma prototipus.

1  https://likumi.lv/ta/id/314858-par-valsts-petijumu-programmu-covid-19-seku-mazinasanai 

Tālis Juhna, RTU zinātņu prorektors
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Projekta realizācijas 
gaitā uzkrāto pieredzi un 
kompetenci iespējams pla-
ši izmantot – piemēram, 
prognozējot, kurā pilsētas 
reģionā, visticamāk, va-
rētu palielināties saslimu-
šo skaits, kas ļauj īstenot 
mērķtiecīgus un lokālus 
drošības pasākumus. Tur-
klāt, izmantojot jaunizstrā-
dāto metodiku, iespējams:

• identificēt ar Covid-19
inficēto esamību kon-
krētā iestādē (piemēram, 
izglītības un sociālās 
aprūpes iestādēs, kā arī 
ieslodzījuma vietās); 

• efektīvi monitorēt dažādu
patogēnu klātbūtni notek-
ūdeņos;

• veikt dzīvnieku saslimstības
skrīningu.

Projekta rezultāti atvieg-
los veselības aprūpes speciā-
listu un sabiedrisko pakal-
pojumu sniedzēju darbu, kā 
arī vairos visas sabiedrības 
labklājību, samazinot darba 
slodzi, veselības riskus un ar 
darbu saistīto stresu un pa-
kalpojuma sniegšanas laiku. 
Projekta zinātniskie rezul-
tāti publicēti starptautiskos 
zinātniskajos žurnālos un 
pēc iespējas prezentēti zi-
nātniskajās konferencēs un 
nacionālajos semināros.

Izstrādāto tehnoloģiju 
prototipi darbībā demon-
strēti vismaz vienā no Lat-
vijas slimnīcām. Projekta 
īstenošana paredzēja arī 
studentu un jauno zināt-
nieku aktīvāku iesaistīšanu 
pētnieciskajā darbā, un viņi 
tika plaši pārstāvēti gandrīz 
visu projekta partneru dar-
ba grupās.

Projekts“ARTSS: 
perspektīvās 
tehnoloģijas 
noturīgiem un drošiem servisiem”

VPP “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros RTU Infor-
mācijas tehnoloģijas institūts kopā ar partneriem no LU, 

Vidzemes Augstskolas, RTA un Liepājas Universitātes no 
2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim īstenoja 
projektu “ARTSS: perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem 
un drošiem servisiem”, kura mērķis bija izstrādāt metodi 
un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dina-

87ENERĢIJA UN PASAULE



2021/1-2

zinātne

miskai pielāgošanai krīzes 
situācijām. Metodes pama-
tā ir servisu spēju virzīta 
izstrādes metodoloģija, un 
tā tika izvērtēta četros uz 
programmu attiecināmos 
lietošanas gadījumos. Pro-
jektā arī tiks sagatavotas 
rīcībpolitikas rekomendā-
cijas un izvērtējumi par 
drošu telemedicīnas, bizne-
sa un e-apmācības servisu 
nodrošināšanu.

Projekta tematiskie uz-
devumi bija veikt pētīju-
mus par informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu uzņēmējdar-
bībā krīzes apstākļos un  
mācīšanās tehnoloģiju mo-
dernizāciju. 

Projekts nosacīti bija 
sadalīts trijās daļās jeb 
uzsākšanas, projektēšanas 
un novērtēšanas fāzē. Pir-
majā fāzē tika izstrādāta 
s p ē j or i e nt ē t a  A RT S S 
d ig it ā lo  paka lp ojumu 
projektēšanas un piegādes 
metode un veikta lie-
tošanas gadījumu izpēte 
organizāciju datortīklu, 
telemedicīnas, attālinātā 
darba un mobilitātes jomās. 
Otrajā fāzē tika izveidoti 
tehnoloģiskie risinājumi: 
modelēšanas rīki, digitālo 
dvīņu implementācijas ie-
tvars, šablonu repozitoriji 
un mācīšanās analītikas ri-
sinājumi. 

Savukārt, novērtēšanas 
fāzē ARTSS metodi testēja 
un vērtēja industrijas pār-
stāvji, identificējot tās turp-
mākos praktiskā lietojuma 
virzienus. E-apmācības 
servisu nodrošināšanas jeb 
tā dēvētie ARTSS-EDU ri-
sinājumi ir izvērtēti sadar-
bībā ar mācību iestādēm, 
šī vērtējuma secinājumus 
apkopojot rīcībpolitikas 
rekomendāciju veidā. 

Līdztekus tam projekta 
realizācijas gaitā ir sagata-
votas vienpadsmit zinātniskās publikācijas, divas atvērto 
datu kopas, ARTSS modelēšanas rīks, drošu un noturīgu 
servisu nodrošināšanas šablonu repozitorijs, servisu digi-
tālie dvīņi un ARTSS-EDU mācīšanās analītikas metode. 

Visas šīs inovācijas ļauj uzņēmumiem novērtēt rīcības 
scenārijus ārkārtas situācijās un e-studiju jomā pārraudzīt 
mācīšanās progresu. E&P
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