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6.7 “Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret  

Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska 

zonās”;

6.8. “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un 

drošiem servisiem”

6.1 „Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu 

nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un 

ierobežošanai Latvijā”

SATURS

Tehnoloģiskie risinājumi

Inovatīvu personālaizsardzības 

un dezinfekcijas līdzekļu 

izstrāde 

Vienota datu apmaiņas 

platforma

Notekūdens epidemioloģijas 

programma

Tehnoloģiju pielietojumu 

nākotne un izaicinājumi

TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI, IZGUDROJUMI, KO 

IR VEICINĀJUSI PANDĒMIJA Valsts pētījuma programmas. 

Realizētas 6 mēnešos iesaistot Latvijas zinātniskās 

institūcijas



Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 

veselības aprūpes un augsta riska zonās

Galvenie izaicinājumi:

• Inficēšanās risks slimnīcās un medicīnas 

iestādēs

• Ārstu noslodze un nogurums

• Medicīnas iestāžu bīstamie atkritumi

• Inovatīvu risinājumu ieviešana ilgtermiņā 

VPP 6.7. 



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

MĒRĶIS: izstrādāt risinājumus, kas palielinātu 

noturību pret COVID-19 un līdzīgām krīzēm

Specifiski:

Videi draudzīgi un ergonomiski personāla 

aizsardzības līdzekļi

Efektīvas antimikrobiālas virsmas un dezinfekcijas 

līdzekļi

Robotizētas telpu un virsmu dezinfekcijas iekārtas

Jaunas metodes ātrai piesārņojuma noteikšanai

Latvijas zinātnieku un inženieru kompetenču 

apvienošana 2
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Izstrādātie 

tehnoloģiju 

prototipi ar 

globālām 

novitātēm 

dizaina un 

zinātnes ziņā

Gaisa dezinfekcijas iekārta

Roku mazgāšanas kontroles 

iekārta

Vadlīnijas aizsargapģērbam

Virsmas tīrošs robots ar spēju atpazīt 

konkrētus objektus

Dezinfekcijas šķīdums ar antivirālām 

īpašībām

Antivirāls/antimikrobiāls caurspīdīgs 

pārklājums

Dezinfekcijas vārti

Prototips masku filtra materiālam



Tehnoloģiju prototipu piemēri: personāla aizsarglīdzekļi

Aizsargkombinzona prototips Aizsargmasku filtrs no sēņu šķiedrām

Ergonomiskais tērps samazina enerģijas 

patēriņu par 10%

Noārdās dabā 

700 stundās





Gaisa dezinfekcijas iekārta ar efektīvākām lampām 

Cilvēki var atrasties telpās iekārtas darbības laikā

Dezinfekcijas vārti

Nav dārgo sprauslu, izmanto ultraskaņu tvaiku 

ražošanā – ievērojami lielāka 

efektivitāte un līdzekļu ietaupījums

Tehnoloģiju prototipu piemēri: dezinfekcijas iekārtas



Skudra et al 2021 



Dezinficējošas virsmas un līdzekļi

• Caurspīdīgi (WO3/Cu/WO3 ) antivirāli pārklājumi

• Duālas iedarbības, lēti (Ca-Fe) pārklājumi

• Specifiskas darbības dezinfekcijas līdzekļi

Tehnoloģiju prototipu piemēri: dezinfekcijas līdzekļi un 

antivirālās un antibakteriālas virsmas



Vanags et al 2021



Dezinfektanta smidzinātājs robotam

Mašīnredzes sistēma dezinficējamo objektu 

noteikšanai

Specifiska vadības sistēma mobilam robotam

Robota testēšana reālos apstākļos

Tehnoloģiju prototipu piemēri: robotizētas dezinfekcijas 

iekārtas





Roku mazgāšanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma

Informē vai izdarīts pareizi

Datu ievākšana – reālās slimnīcās

Tehnoloģiju prototipu piemēri: dezinfekcijas kontroles 

iekārtas



VPP 6.8. ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas 
noturīgiem un drošiem servisiem

MĒRĶIS Izstrādāt metodi un tehnoloģisko
risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai
pielāgošanai krīzes situācijām un izmantot
metodi lietošanas gadījumu izpētei un
rīcībpolitikas rekomendāciju sagatavošanai
telemedicīnā, uzņēmējdarbībā un e-studijās
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Vadītājs: Jānis Grabis, Rīgas Tehniskā universitāte



Nodevumi 

Droša datu apmaiņas, apstrādes un 

glābāšanas sistēma 
Datos balstīta studentu apmācības sistēma



Atvērtā zinātne

https://artss.rtu.lv

Metode

Rīku komplekts

Publikācijas

Atvērtie dati

Rīcībpolitika



Ieviešana praksē

ARTSS metode un tehnoloģijas

Pilotprojekti uzņēmumos

Digitālā transformācija

• Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā 
produktivitātes paaugstināšanai 



COVID-19 un citu infekciju savlaicīga prognoze 

apdzīvotās vietās ar notekūdeni  
Secinājumi:

- Paraugi (>80) analizēti no 15 pilsētām Latvijā 

- Vīrusa RNS notekūdeņu attīrīšanas iekārtās konstatēts 

5-7 dienas pirms epidēmijas konkrētajā pilsētā (atbilst 

WHO un JRC pieejai)

- Konstatēta korelācija starp ķīmiskajiem biomarķierim (5-

HIAA) un vīrusa RNS – t.i. var aptuveni noteikt 

saslimušo skaitu apdzīvotajā vietā vai iestādē

Pielietojums:

- Iespējams identificēt kurā pilsētas reģionā 

palielināsies saslimušo skaits, kas ļauj īsteno 

mērķtiecīgus un lokālus drošības pasākumus

- Var identificēt slimnieku esamību konkrētajā iestādē 

(piem. pansionātos, cietumos) 

- Var monitorēt dažādu patogēnu klātbūtni notekūdeņos

- Var izmantot dzīvnieku saslimstības skrīningam

Pilsētas/lokāla NAI vai aka

SARS-CoV-2 vīruss notekūdeņos parādās jau 5 dienas 

pirms slimnieku skaita strauja (virs 5) pieauguma pilsētā

24 h paraugs
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Atskats vēsturē

Rīgas Tehniskā universitāte

Notekūdeņi ir 

sabiedrības 

veselības un 

darbību «spogulis»

03/2020

Pirmie 

notekūdeņu 

epidemioloģijā 

balstītie 

mērījumi

06/2020

Zināšanu 

apmaiņa ar EK 

Kopīgo 

pētniecības 

centru

07/2020

Uzsākts atbalstīts 

notekūdeņu monitorings 

Valsts Pētījumu 

programmas ietvaros

03/2021

EK rekomen-

dācijas par 

notekūdeņu 

monitoringu

≈1990
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Notekūdeņu epidemioloģijas būtība un 

metodika

Rīgas Tehniskā universitāte

Asimptomātiskie

pārnēsātāji… 

…smagi saslimušie

SARS-COV-2 

genoms inficēto 

izdalījumos

Novadīšana un 

pārvietošanās 

notekūdeņu 

sistēmā

Paraugu ņemšana 

notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās

Ieplūstošo 

notekūdeņu 

paraugu analīzes

Izmaiņu 

tendences

Ilustrācija aizgūta no interneta avota: https://www.news-medical.net/news/20210221/A-different-strategy-for-wastewater-detection-of-SARS-CoV-2.aspx

SVARĪGI: Notekūdeņos konstatējamās 

SARS-COV-2 genoma daļas nevar izraisīt 

saslimšanu!

Analogi iespējams analizēt/konstatēt citu vīrusu izraisītu slimību izplatību, kopējo 

sabiedrības veselības stāvokli, medikamentu vai narkotiku lietošanas tendences, u.c.
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Monitoringa sistēmas darbība

Darba organizācija

• Automātiskā paraugu ņemšanas iekārtas

• Diennakts 24 stundu paraugi – nodrošina augstu ticamību, 

ka tajā atrodams materiāls no lielākās daļas apdzīvotās 

vietas iedzīvotāju izdalījumiem

• Paraugu ņemšana pēc mehāniskās attīrīšanas

• Paraugu nodošana VZI BIOR

• Datu ziņošana par NAI darbību

• Paraugu transportēšana, analīžu veikšana un «biobankas» 

izveidošana un uzturēšana

• Mērījumu rezultātu apkopošana un publicēšana

Ūdenssaimniecību 

darbinieki (valsts 

apmaksāta aktivitāte)
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Jelgava

Rīga

Liepāja

Valmiera

Ventspils

Jūrmala

Rēzekne

Jēkabpils

Daugavpils

Monitoringa sistēmas tvērums

• 6 pilsētas sākot ar 20.jūliju

• 2 pilsētas sākot ar 10.augustu

• 1 pilsēta sākot ar 25.oktobri

• tagad vēl papildus 2-3 vietas
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Rezultātu piemērs
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Covid-19 slimības izplatība un SARS-Cov-2 konstatācija notekūdeņos - Rīga

14 dienu kumulatīvā saslimstība, uz 100 000 iedz. 5 mērījumu slīdošais vidējais

SARS-Cov-2 RNS notekūdeūņos ir konstatēts zem kvantifikācijas robežas SARS-Cov-2 RNS uz 100 000 iedzīvotāju/dienā





Ieviešana: atvērto datu pieeja

https://vppcovid.rtu.lv/rezultati/

https://www.youtube.com/watch?v=DSa6qsZ7774

Visu prototipu rasējumi un cita dokumentācijas ir brīvi 

pieejama. Izmanto arī Latvijas kompānijas. 

https://vppcovid.rtu.lv/rezultati/
https://www.youtube.com/watch?v=DSa6qsZ7774


Izveidota aizsarglīdzekļu 

testēšanas laboratorija 



Medicīniskās sejas maskas

Medicīniskās sejas maskas iedalītas 3 veidos (I, II, IIR) saskaņā ar šādu 

rādītāju kopumu:

• baktēriju filtrēšanas efektivitāte (BFE,%);

• spiediena starpība (Pa / cm2);

• izturība pret šļakatām (kPa);

• bioloģiskais piesārņojums (mikrobiālā tīrība) (cvv / g).

BFE

Spiediens

Šļakatas

Mikrobiālā tīrība



Parametri respiratoriem:
• vizuālā pārbaude;

• materiāli;

• tīrīšana un dezinfekcija;

• praktiskais sniegums;

• kopējā iekšējā noplūde;

• filtra materiāla caurlaidība;

• saderība ar ādu;

• ugunsizturība;

• oglekļa dioksīda saturs;

• galvas stiprinājums;

• redzes lauks;

• izelpas vārsta korpusa stiprinājums;

• elpošanas pretestība (izelpojot, ieelpojot);

• aizsērēšana;

• demontējamās detaļas.

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

Aizsērēšana, 

pretestība

Iekšējā noplūde

Ugunsizturība

Aizsērēšana

Filtrācija



Individuālie aizsardzības līdzekļi

Speciāluzdevumu tērpu testēšana: piemērotība videi, taktiskajam 

uzdevumam, ergonomiskums

• Bioloģiskie apdraudējumi (tīrība un aizsardzība);

• Aizsardzība pret karstumu un liesmu ;

• Lietus noturības testēšana;

• Ūdens tvaiku caurlaidība:

• Termofizioloģiskās īpašības. Sintētisko asiņu tests

Termiskā aizsardzība DegīpašībasŪdensizturība Mitruma apmaiņa 



Jaunuzņēmumi (Spin-off) un IP pārnese. Iespējas 

un izaicinājumi. 

Kārlis Skuja




