
 

Projekta “Sistēma COVID-19 inficēšanās riska noteikšanai un samazināšanai 

iekštelpās” (Nr. 1.1.1.1/21/A/046) pārskats par paveikto projekta ietvaros laika 

posmā no 01.06.2022 – 31.08.2022 

Šajā laika posmā projekta grupa ir paveikusi sekojošo: 

   

1. Nav noticis neviens projekta zinātniskais seminārs. 

2. Šajā periodā tika īstenotas darbības nr. 1., 1.1., 1.2., 2. (noslēdzās 30.06.2022), 3., 

3.1., 3.2., 3.3. (iesākas 01.07.2022), 4., (iesākas 01.07.2022),  5.. 5.1., 5.2., (iesākas 

01.07.2022), 7.., 7.1., 7.2. (iesākas 01.07.2022).,  7.3.  Tajās paveikts sekojošais: 

1. Tika veikta 2022.g. 2. pusgada projekta darbu un atskaišu detaļplānošana (1). 

2. Tika realizēti vairāki projekta izstrādnēm nepieciešamo datoru, servera un 

elektronisko komponenšu iepirkumiem (1, 3, 5). 

3. Pabeigta pieejamo zinātniskās literatūras un citu informācijas avotu meklēšana un to 

informācijas intensīvas studijas, lai precizētu problēmu izpētes aktuālo stāvokli. Tika 

sagatavots šīs projekta aktivitātes pārskats (2), kas ietver informāciju par 

 - vīrusu pārneses būtiskajiem mehānismiem un vīrusa aktivitātes ilgtspēju 

 dažādos apstākļos; 

- būtiskajiem fizikālajiem parametriem, kas ietekme inficēšanās varbūtību; 

- mikroelektronikas risinājumiem automatizētu mērījumu risku identifikācijai 

būtisko fizikālo mērījumu veikšanai; 

- efektīviem neironu tiklu algoritmiem un to implementācijām ātrdarbīgai 

attēlu un trokšņu analīzei; 

- iespējamiem izstrādājamās sistēmas implementācijas risinājumiem gudro ēku 

vadības sistēmās (BMS); 

- ventilācijas veidu un režīmu ietekmi uz vīrusu pārnesi; 

- gaisa attīrīšanu no dažādu izmēru pilieniem un aerosoliem ar filtrācijas 

iekārtu palīdzību; 

- dezinfekcijas iespējam telpās, izmantojot ultravioleto (UV) starojumu; 

- datu bāžu struktūrām veicamā monitoringa liela datu apjoma glabāšanai ar 

ērtu lietotāja piekļuvi datu analīzei; 

- privātuma nodrošināšanu un datu drošību to vākšanas, apstrādes un ilgstošas 

glabāšanas posmos. 

Izejas punkts veicamajai fokusētajai priekšizpētei bija projektā “Jaunas tehnoloģijas 

COVID-19 pacientu tēmētai monitorešanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)” 

(2020), ko sekmīgi realizēja tā pati darba grupa, apkopotā informācija un iegūtās 

atziņas. 

4. Tika turpināta 2D un 3D skaitlisko modeļu izstrāde un testēšana aerosolu un vīrusu 

pārneses un to koncentrācijas samazināšanas iespējamo risinājumu izpētei telpās. Tika 

analizēti provizoriskie aprēķinu rezultāti un iezīmēti modeļu pilnveidošanas ceļi (3.1). 

Izstrādāti priekšlikumu varianti sistēmas administrēšanas nodrošināšanai un Tika 

meklēti jauni/atšķirīgi attēlu un trokšņu ieraksta iekārtu (sensoru) un neironu tīklu 

risinājumu varianti, lai paaugstinātu cilvēku skaitīšanas un specifisko trokšņu, kas var 

būt saistīti ar COVID-19 infekciju, precizitāti (3.2). Tika veikti vairāki  
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papildinājumi/uzlabojumi riska funkcijas, kas apraksta inficēšanās bīstamību telpā, 

precizitātes paaugstināšanai (3.3).  

5. Tika uzsākta gaisa apstrādes/dezinfekcijas moduļa koncepcijas izstrāde, kā arī gaisa 

plūsmas nodrošināšanas un filtrēšanas risinājumu laboratorijas izmēģinājumi, īpašu 

uzmanību veltot arī izveidojamās sistēmas energoefektivitātei un trokšņa līmenim. 

6. Tika izvēlēti centrālā datu servera datu bāzes risinājumi, kas nodrošinās optimālas 

un ātrdarbīgas datu uzkrāšanas, komunikācijas un datu apstrādes/analīzes iespējas 

(5.1). Izstrādāti priekšlikumu varianti sistēmas administrēšanas risinājumiem un 

individuālai apziņošanai par inficēšanās riskiem telpās (5.2). 

 7. Tika apzināti tematiski atbilstoši zinātniskie žurnāli, kur būtu iespējams publicēt 

projekta pētījumu rezultātus (7.1)  Tika apzināta informācija par tematiski atbilstošām 

starptautiskām zinātniskām konferencēm un formulēta pirmo iespējamo referātu 

tematika balstoties uz pašreiz veiktajām izstrādnēm (7.3).   
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