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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 
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DI – Dārzkopības institūts 

DU – Daugavpils Universitāte 

LR – Latvijas Republika  

LR IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

LU – Latvijas Universitāte 

LZP – Latvijas Zinātnes padome 

MK – Ministru kabinets 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Juridiskais statuss un struktūra 

 

Valsts zinātniskais institūts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 

saskaņā ar 2006.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1076 „Grozījumi Zinātniskās 

darbības likumā”  un LR IZM 2007.gada 10.janvāra lēmumu Nr.15.1-04/04 Valsts 

aģentūra „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” kļuva par atvasinātu 

publisku personu. BMC ir reģistrēts LR IZM Zinātnisko institūciju reģistrā ar 

reģistrācijas Nr.181002 un atrodas LR IZM ministra pārraudzībā. BMC darbība 

pamatojas uz Zinātniskās darbības likumu un BMC nolikumu, ar kuru saskaņā BMC 

pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un direktors. Zinātnisko 

padomi uz pieciem gadiem ievēlē BMC zinātnieku pilnsapulce, direktoru uz pieciem 

gadiem ievēlē zinātniskā padome. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs ir Dr.biol. 

Andris Zeltiņš un BMC direktors ir Dr.biol. Jānis Kloviņš. 

2017.gadā notikušas arī nelielas BMC struktūras izmaiņas, jo saskaņā ar BMC 

Zinātniskās padomes 2016.gada 25.aprīļa lēmumu tika izveidota BMC Studentu 

padome.  
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1.attēls BMC struktūra no 2017.gada 25.aprīļa 

 

Studentu padome

Zinātniskā padome

Direktors

Zinātniskais 
direktors

Cilvēka ģenētikas un molekulārās 
medicīnas grupa

Medicīniskās ģenētikas un 
mitohondriju pētījumu grupa

Molekulārās mikrobioloģijas grupa

Vēža šūnas bioloģijas grupa

Melanomas pētniecības grupa

Vēža biomarķieru un 
imunoterapijas grupa

Vēža gēnu terapijas grupa

Antibakteriālu un pretvēža līdzekļu 
atlases grupa

Ar G-proteīnu saistīto receptoru 
funkcionālās izpētes grupa

Vīrusu hepatīta grupa

Molekulārās virusoloģijas grupa

Strukturālās bioloģijas grupa

Augu virusoloģijas grupa

Rekombinantu proteīnu 
biotehnoloģijas grupa

Studiju direktors

Servisa centri

Genoma centrs 

Rekombinanto 
biotehnoloģiju servisa centrs

Šūnu kultūru un 
mikroskopijas servisa centrs

Laboratorijas dzīvnieku 
servisa centrs

IT un bioinformātikas servisa 
centrs

Direktora vietnieks finanšu 
un adminsitratīvajos 

jautājumos

Projektu un attīstības daļa

Finanšu un grāmatvedības 
daļa

Saimnieciskā un tehniskā 
nodrošinājuma daļa

Iepirkumu un sagādes daļa

Lietvedība

Personāla un darba 
aizsardzības speciālists

Datorsistēmu un datortīklu 
administrators

Starptautiskā konsultatīvā 
padome
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1.2. Galvenās funkcijas un uzdevumi 

 

BMC savu darbību veic saskaņā ar BMC nolikumu, kurā ir definētas šādas BMC 

funkcijas: 

 zinātniskās darbības īstenošanu molekulārajā bioloģijā, ģenētikā, bioķīmijā, 

biomedicīnā, biotehnoloģijā un citās zinātņu nozarēs; 

 zinātnes un augstākās izglītības integrētas attīstības veicināšanu bioloģijas, 

ķīmijas, medicīnas un citās zinātņu nozarēs; 

 pakalpojumu un līgumpētījumu nodrošināšanu Latvijas un ārvalstu 

pasūtītājiem; 

 valsts un starptautisku pētījumu projektu un pētniecības programmu 

sagatavošanu, pieteikšanu un īstenošanu; 

 priekšlikumu sagatavošanu un sniegšanu valsts prioritāšu veidošanā zinātnē, 

augstākajā izglītībā un inovācijās; 

 zinātniskās ekspertīzes veikšanu un Latvijas interešu pārstāvēšanu 

starptautiskajās institūcijās atbilstoši BMC kompetencei; 

 laboratoriskās diagnostikas pakalpojumu sniegšanu un jaunu diagnostikas 

līdzekļu un individualizētas terapijas izstrādi. 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, BMC veic šādus uzdevumus: 

 īsteno fundamentālos un lietišķos pētījumus, kas saistīti ar molekulāro 

bioloģiju, ģenētiku, bioķīmiju, biomedicīnu, biotehnoloģiju un citām zinātņu 

nozarēm; 

 iesaistās studiju procesā un nodrošina visu līmeņu studentu apmācību 

sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstskolām;  

 veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu, izstrādājot 

jaunas tehnoloģijas un produktus, t.sk. bioloģiski aktīvas vielas, 

biotehnoloģijas produktus un medicīniskos diagnostikas līdzekļus. 

 attīsta sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām, iesaistās organizācijās, 

biedrībās un asociācijās; 

 izstrādā un īsteno programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas 

celšanai; 

 organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas; 

 izdod informatīvus materiālus; 

 veido bioloģisko materiālu kolekcijas (biobankas), kā arī klīniskās un 

ģenētiskās informācijas datu bāzes; 

 uztur un attīsta laboratorisko izmeklējumu metodoloģisko, materiāli tehnisko 

bāzi un kvalitātes vadības sistēmas medicīnā un citās nozarēs, veic 

laboratoriskās diagnostikas pakalpojumus; 

 veic citos zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos 

uzdevumus. 

 

1.3. Galvenie zinātnes virzieni 

 

BMC Attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam ir definēti pieci galvenie 

zinātniskie virzieni: 
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 cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi; 

 vēža izpēte; 

 biotehnoloģija un struktūrbioloģija; 

 molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija; 

 molekulārā farmakoloģija. 

Cilvēka ģenētikas un slimību patoģenēzes mehānismu virziens BMC ir relatīvi 

jauns izpētes virziens, kurā darbojas trīs zinātniskās grupas, kuru darbības mērķis ir 

veikt cilvēku ģenētikas pētījumus, ar slimību patoģenēzi asociēto mehānismu izpēti, 

biomarķieru identifikāciju un molekulāri diagnostisko testu izstrādi. Būtiski panākumi 

pēdējo gadu laikā ir sasniegti, izveidojot unikālu biobanku, Valsts Iedzīvotāju genoma 

datubāzi (VIGDB), kas apkopo vairāk nekā 30 000 dalībniekus no Latvijas populācijas 

un pacientus no dažādām slimību kohortām. Šī biobanka ir bijusi galvenais resurss 

ģenētisko pētījumu ekspansijai BMC, kā arī bāze inovatīviem un integrētiem 

pētījumiem. 

Vēža izpēte ir viens no lielākajiem BMC pētījumu virzieniem, kurā pašlaik 

darbojas piecas zinātniskās grupas. Šajā jomā BMC cenšas nodrošināt līdzsvaru starp 

fundamentālajiem pētījumiem vēža bioloģijā un imunoloģijā, un praktiskas ievirzes 

pētījumiem, kuru mērķis ir validēt identificētos potenciālos biomarķierus un zāļu 

mērķus klīniskajos paraugos, izstrādāt biomarķieru testus un jaunas terapeitiskās 

stratēģijas. 

Biotehnoloģijas un struktūrbioloģijas virzienā darbojas četras BMC 

zinātniskās grupas, kuras ir iesaistītas vīrusu un vīrusveidīgo daļiņu funkcionālos, 

strukturālos un pielietojumpētījumus, kā arī uz struktūras balstīto zāļu dizainā. 

Molekulārās biokrobioloģijas un virusoloģijas virzienā darbojas trīs 

zinātnieku grupas, kuru darbības mērķis ir medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu 

bioloģisko funkciju molekulāro mehānismu izpēte un pētījumu veikšana par RNS 

saturošiem bakteriofāgiem, B un C hepatīta vīrusiem, poliomavīrusiem, alfavīrusiem, 

augu vīrusiem u.c. 

Molekulārās farmakoloģijas virzienā darbojas divas zinātnieku grupas, kuru 

darbības mērķis ir veikt pētījumus šūnu receptoru balstītā zāļu mērķu identificēšanā, 

veicot to detalizētu raksturojumu, izstrādāt un pielietot jaunu savienojumu bioloģiskās 

testēšanas sistēmas, lai atklātu jaunus medikamentus.  

 

1.4. Stratēģiskie ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķi 

 

BMC Attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam ir noteikti ilgtermiņa un vidējā 

termiņa mērķi BMC pētniecības programmas, institucionālā attīstības plāna, 

cilvēkresursu attīstības plāna, infrastruktūras un starpinstitucionālās sadarbības 

attīstības plāna, izglītības un publicitātes plāna ietvaros. 

Pētniecības programmas ietvaros tiks veikti zinātniski pētnieciskais darbs piecu 

zinātnisko virzienu ietvaros, veicinot katra virziena attīstību un rezultativitāti. 

Institucionālā attīstības plāna ietvaros plānots strādāt pie BMC: 

 starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanas, veicinot starptautisku 

sadarbības projektu skaita pieaugumu; 

 pasākumiem akadēmiskās integritātes un ētikas normu ievērošanai; 
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 zināšanu pārneses un inovāciju procesa pilnveides, veicinot legālo 

aspektu konsolidāciju sadarbības projektos un inovāciju kapacitātes 

palielināšanu, t.sk. zinātnisko pētījumu rezultātu komerciālizāciju; 

 institucionālās pārvaldības efektivitātes uzlabošanu. 

Cilvēkresursu attīstības plāna ietvaros plānots strādāt pie pasākumiem 

cilvēkresursu piesaistei un mobilitātes veicināšanai, atbalstot jaunas zinātniskā 

personāla paaudzes veidošanos no piesaistītajiem studentiem un ārvalstu zinātnieku 

piesaisti. 

Infrastruktūras un starpinstitucionālas sadarbības attīstības plāna ietvaros 

plānots strādāt pie: 

 jau esošo infrastruktūras objektu attīstības, turpinot pētniecības servisu 

centru pilnveidi gan attīstot to pārvaldības modeļus, gan cilvēkresursu 

profesionālo pilnveidi, kā arī izveidojot atvērtās tipa laboratorijas; 

 jauno infrastruktūras objektu attīstības atbilstoši Latvijas Viedās 

specializācijas prioritātēm, kas sevī ietver gan BMC laboratoriju 

telpiskā plānojuma un pārvaldes koncepta izstrādi, gan radioloģijas 

laboratoriju kompleksa izveidi, gan personalizētās medicīnas, inovatīvo 

terapiju un diagnostikas kompleksa izstrādi; 

 starpinstitucionālās sadarbības stiprināšanā izveidojot un attīstot 

Struktūrbioloģijas centru, personalizētās medicīnas konsorciju un 

nacionālo biobankas tīklu, kā arī vienota un koordinēta zinātniskās 

infrastruktūras attīstības stratēģijas izveides Latvijā. 

Izglītības un publicitātes plāna ietvaros plānots strādāt pie: 

 BMC integrācijas apmācības procesa organizēšanā augstākās izglītības 

iestādēs, veicinot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm gan 

bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programmu izstrādē, 

īstenošanā un studējošo praktiskā apmācībā; 

 Starptautisku kursu un konferenču organizēšanas, kā arī publicitātes gan 

vietējā, gan starptautiskā mērogā paplašināšanas.  
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2. ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Īstenotie pētījumu projekti 

 

BMC zinātniskās pētniecības darbība ir balstīta gan uz Latvijas, gan 

starptautiska mēroga zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu. 2017.gadā tika 

turpināts īstenot gan 7.ietvara programmas projektus (t.sk. ERA-NET), gan Norvēģijas 

finanšu instrumenta projektus, kā arī Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības 

atbalsta fonda projektus. No vietējā mēroga projektiem turpinājās Valsts pētījuma 

programmas īstenošana, Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projektu un grantu 

īstenošana u.c. 

2017.gadā tika sagatavoti un iesniegti arī jauni projekti. Tika sagatavots un 

iesniegts BMC infrastruktūras attīstības projekts ERAF darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A 

infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju 

institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kā arī projektu iesneigumi darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses 

sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. 

Starptautiskos projektu konkursos tika sagatavoti pieteikumi Horizon 2020 

izsludinātajos konkursos – gan pamatprogrammā, gan apakšprogrammās. 

 

2.1.1. LZP fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti 

 

1. LZP Sadarbības projekts Nr. 593/2014 „Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un 

antimikrobiālai terapijai” 

Vadošais partneris – OSI  

Apakšprojekta vadītājs BMC - vadošais pētnieks Dr.biol. A.Leončiks 

Īstenošanas laiks – 2014.-2017.gads 

Atskaites periodā kopējais analizēto savienojumu skaits: 68 savienojumi, no 

kuriem 10 dažādu matriksa metaloproteināžu (MMP-1 līdz MMP-14) inhibējošo 

īpašību pārbaudes veiktas sekojošām savienojumu klasēm: azetidīna-azola konjugāti 

(aktivitāte 2.2), metilamīna un pirolidīna atvasinājumi (aktivitāte 2.3), 

tetrahidroindazola sērijas savienojumi (aktivitāte 2.4), kā arī tikai MMP-2 inhibējošo 

īpašību pārbaudes selēna un silīcijsaturošajiem kumarīna savienojumiem (aktivitāte 

2.1). Papildus skrīningi tika veikti labākajiem atlasītajiem pretvēža kandidātu 

savienojumiem to inhibitoro īpašību tālākai optimizācijai un selektivitātes 

likumsakarību analīzei. 

 

2. LZP Sadarbības projekts Nr.625/2014 „Vēža eksosomas – jauns avots 

gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai” 

Projekta vadītāja  - vadošā pētniece Dr.biol.A.Linē 

Īstenošanas laiks – 2014.-2017.gads 
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Izmantojot diferenciālu centrifugāciju un lieluma izslēgšanas hromatogrāfiju, 

iegūti eksosomu preparāti no SW480 un SW620, TRAMP-C1 un C2 šūnu līnijām, kas 

audzētas hipoksijas un normoksijas apstākļos, kā arī kolorektālā un prostatas vēža 

pacientu asins paraugiem. Eksosomu preparātu kvalitāte novērtēta, veicot Western 

blotu analīzi, NTA analīzi, proteīnu kvantificēšanu un transmisijas 

elektronmikroskopiju. Tie izmantoti funkcionālajos pētījumos, kā arī nosūtīti projekta 

partneriem tālākai izpētei. 

Kolorektālā vēža pacientu (n=27) un kontroles grupas (n=25) asins paraugos tika 

noteikts kopējais un CAIX-pozitīvo eksosomu daudzums un tika analizēta tā korelācija 

ar klīniskajiem datiem. Rezultāti parādīja, ka vēža pacientu asinīs ir nozīmīgi 

paaugstināts kopējais, bet ne CAIX-pozitīvo eksosomu daudzums.  

Iepriekš identificētie RNS biomarķieru kandidāti tika testēti prostatas vēža 

pacientu (n=12) asins un urīna eksosomās un novērtēta to loma slimības monitoringā. 

Rezultāti prezentēti divās starptautiskās konferencēs: ISEV-2017 konferencē Toronto 

un ECTS-2017 konferencē Zalcburgā. Sagatavots publikācijas manuskripts: Bajo-

Santos C, Melne V, Soboļevska K, Zayakin P, Endzeliņš E, Rodríguez M, Sperga M, 

Ābols A, Šantare D, Lietuvietis V, Llorente A, Linē A. “Deep sequencing analysis of 

small RNA content in plasma and urinary extracellular vesicles and matched tumour 

tissues in prostate cancer patients”, ko paredzēts iesniegt International Journal of 

Cancer. 

Lai noskaidrotu hipoksisku vēža šūnu producēto eksosomu funkcionālo ietekmi 

uz audzēja augšanu in vivo, tika veikts pilotpētījums peļu modelī ar TRAMP-C1 

ortotopiskiem prostatas audzējiem. Tas parādīja, ka hipoksisku metastātisko šūnu 

TRAMP-C2 eksosomas inducē metastāžu veidošanos pelēs ar ne-metastatiskiem 

TRAMP-C1 audzējiem. Pašlaik rezultāti tiek validēti lielākā skaitā eksperimenta 

dzīvnieku. 

Otrkārt, tika izstrādāts jauns modelis vēža šūnu producēto eksosomu 

uzņemšanas un funkcionālo efektu izpētei cilvēka imūnšūnās. Rezultāti publicēti: 

Sadovska L, Zandberga E, Sagini K, Jēkabsons K, Riekstiņa U, Kalniņa Z, Llorente A, 

Linē A. A novel 3D heterotypic spheroid model for studying extracellular vesicle-

mediated tumour and immune cell communication. Biochem Biophys Res Commun. 

2017 Dec 14. pii: S0006-291X(17)32466-X. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.12.072. 

3. LZP Sadarbības projekts Nr.651/2014 „Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 

un CCR2, kā potenciālu B-šūnu malignitātes progresijas diagnostisko 

marķieru, izpēte”  

Vadošais partneris – RSU  

Apakšprojekta vadītājs BMC - vadošais pētnieks Dr.biol. A.Leončiks  

Īstenošanas laiks – 2014.-2017.gads 

Sekojošām šūnu līnijām Jijoye M13, Jijoye P79, Mutu I cl.148, Mutu cl.30(-

EBV), Mutu III cl.99, BL-18, Mutu III cl.176, U937 un LCL (3 līnijas) tika veikti 

hemokīna receptora CCR2 aktivācijas eksperimenti (hemokīnu liganda CCL2/MCP1 

mijiedarbība) ar starvation metodi izmantojot CCR1 un CCR2 ligandus nesaturošu 

barotni ar sekojošu 4 stundu aktivāciju izmantojot CCL2 ligandu. Šūnu hemotaksi 

pārbaudīja ar 5 un 8µm poru diametru membrānu planšetēm un dzīvotspēju noteica ar 

MTT. 
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CCR1 un CCR2 hemokīnu receptoru aktivācijas eksperimentu analīze tika 

veikta ar imunoblotu izmantojot 2 dažādas specifiskas antivielas, kas iegūtas pret CCR2 

un CCR2B. Pavisam analizētas 12 B-šūnu līnijas, ieskaitot Jijoye M13, Jijoye P79, 

Mutu I cl.148, Mutu III cl.99, Mutu III cl.176, BL-18, LCL (3 līnijas) bez CCR1/CCR2 

aktivācijas 24 stundu laika intervālā. Eksperimentu rezultātā tika noskaidrots, ka CCR2 

tiek detektēts tikai LCL šūnu līnijās. 

Šūnu dzīvotspējas bloķējošais efekts analizēts izmantojot nmRNS-aptamēru 

Apt5-2, Apt27N un Apt4-2. MTT šūnu proliferācijas testi veikti 4 dažādām B- un T-

šūnu limfomu šūnu līnijām, izmantojot 3 dažādas aptamēru koncentrācijas (1, 2 un 

4µM) ar vairākkārtēju ievadīšanas intervālu 0, 6 un 16 stundas un divas laika kontroles. 

Visi šūnu proliferācijas testi veikti trijos atkārtojumos. 

Šūnu dzīvotspējas bloķējošais efekts analizēts izmantojot nmRNS-aptamēru 

Apt5-1, Apt27N un Apt4-2. Šūnu proliferāciju analizēja ar kristālvioleto 4 dažādām 

šūnu līnijām BL41/95, BL Raji, BL Jijoye P79 un Mutu I cl.148, izmantojot 2 dažādas 

aptamēru koncentrācijas (8 un 16µM) ar ievadīšanas intervālu 1 un 7 dienas ar kopējo 

laika kontroli 14 dienas. Visi šūnu proliferācijas testi veikti trijos atkārtojumos. 

Pavisam tika pavairotas un sagatavotas fluorescences mikroskopijas un plūsmas 

citometrijas analīzēm sekojošas šūnu līnijas: BL 41/95, Mutu III cl.99, Mutu III cl.176, 

BL18, Akata (-EBV), Akuba, LCL 07.08, Jijoye M13, Mutu I cl. 148, Jijoye p79, U937, 

Mutu cl.30 (-EBV), Rael, Mutu cl.30(-EBV), BL41, MT-2, kā arī vesela donora 

limfocīti tās audzējot dažādās barotnēs (iesk. starvation metodi) atkarībā no tālākajām 

eksperimentālajām vajadzībām. 

Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija EPO patenta iesniegšanai par viena 

nmRNA aptamēra (Apt5) terapeitisko potenciālu. 

4. LZP Sadarbības projekts Nr.672/2014 „Pētnieciskie un tehnoloģiskie 

risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” 

Vadošais partneris – DI 

Apakšprojekta vadītājs BMC - vadošais pētnieks Dr.biol. Z.Zeltiņš  

Īstenošanas laiks – 2014.-2017.gads 

Ir izanalizēti SM-1, SM-2 un SM-3 NGS dati. Pēc padziļinātas datu analīzes 

SM-1 paraugā tika identificētas diviem augu vīrusiem līdzīgas RdRp sekvences - 

Blueberry necrotic ring blotch virus, Cowpea tombusvirid 1, savukārt SM-2 paraugā 

tikai Cowpea tombusvirid 1. SM-3 paraugā netika identificētas augu vīrusiem 

raksturīgas sekvences. Tā kā nav sekvencēšanas rezultātā iegūti pilni vīrusu genomi, ir 

uzsākts darbs pie specifisku oligonukleotīdu izveides, lai veiktu paraugu pārbaudi 

vīrusu identificēšanai ar RT-PCR metodi. Visos paraugos tika identificēti arī 

potenciālie vīrusu pārneses vektori - Eriophyidae dzimtas ērces, kā arī dažādu patogēno 

sēņu un baktēriju sekvences. 

Sagatavotas un iesniegtas publicēšanai divas publikācijas.  

2.1.2. Valsts pētījumu programmas projekti 

VPP 2014.-2017.gada 4.posma programmas „Biomedicīna sabiedrības 

veselībai (BIOMEDICINE)” (programmas vadītājs - Dr.med. V.Pīrāgs) projekti. 
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1. Projekts Nr.2 „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie 

mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi” 

Projekta vadītājs - Dr.chem. I.Kalviņš (OSI) 

Apakšprojekts Nr.2.1.,  apakšprojekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. K.Tārs 

Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads 

No dažādiem zarnu floras mikroorganismiem producēta karnitīna oksigenāze, 

kurai noteikti substrātu specifiskuma profili un nepieciešamība pēc skābekļa. Rezultāti 

ir publicēti Journal of Basic Microbiology - Kalnins G, Sevostjanovs E, Hartmane D, 

Grinberga S, Tars K. CntA oxygenase substrate profile comparison and oxygen 

dependency of TMA production in Providencia rettgeri. J Basic Microbiol, 2018, 

58(1):52-59. 

Apakšprojekts Nr.2.8.,  apakšprojekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. 

J.Kloviņš 

 Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads 

Iesaistīti jauni pacienti iepriekš uzsāktā OPTIMED un RetroOPTIMED 

pētījumu grupā, palielinot to līdz 630 T2D pacientiem. Turpināti visas grupas 

longitudinālie novērojumi reģistrējot T2D terapijas izmaiņas un tās efektivitāti, iegūti 

klīniskie un antropometriskie dati. Papildus plānotajām uzsākta sistemātiska bioloģisko 

paraugu ievākšana arī no iepriekš iesaistītajiem pacientiem iegūstot atkātotus paraugus 

epiģenētiskajiem (n=180) un mikrobioma (n=98), kā arī RNS ekspresijas (n=15)  

pētījumiem. Izveidots paraugkopas pārskats -1. 

Kopumā veikta visa genoma genotipēšna 395 T2D pacientiem un 35 veseliem 

nediabētiskiem indivīdiem no farmakokinētikas grupas pētījumiem ar Infinium Global 

Screening Array. Veiktā analīze identificējusi statistiski nominālu asociāciju vairākos 

lokusos, kas paraugkopas izmēra dēļ nesasniedz GWAS noteikto ticamības līmeni 

(p<10-7). 

Veikta uz 16S rRNS sekvenēšanu bāzēta zarnu mikrobioma analīze 27 

jaundiagnosticētos indivīdos, kā arī daļai no paraugkopas veikta metagenoma analīze 

funkcionālā profila novērtēšanai. Iegūtie rezultāti norāda uz fenotipa specifiskām 

(piem., gados vecākiem indivīdiem vai dalībniekiem ar būtiski paaugstinātu ĶMI) 

izmaiņām zarnu mikrobioma taksonomiskajā sastāvā, daudzveidībā un funkcionālajā 

profilā metformīna terapijas laikā. Novērota tendence samazinātam Turicibacter ģints 

īpatsvaram pēc 7 dienu ilgas metformīna terapijas. 

Izstrādāta metode mērķētai DNS metilācijas analīzei, ļaujot identificēt un 

kvantificēt DNS metilācijas pakāpi konkrētos lokusos līdz pat viena citozīna līmenim. 

Konstruēti selektīvi praimeri, kas ir specifiski bisulfītu konvertētas DNS sekvences 

rajoniem gēnos ADAM8, ARID5B, CAMKK1, BACE2 un ACTB (iekšējā reference). 

Komplicētais praimeru dizains nodrošina interesējošā pozīcijā metilēta DNS pavediena 

amplifikāciju, diskriminējot nemetilētu vai nekonvertētu sekvenču pavairošanu. 

Izmantojot reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas analīzes metodi, SYBR Green 

fluorescento iezīmi un komerciāli pieejamus 100% un 0% metilētus DNS paraugiem 

veikta uz standartlīkni balstīta, kvantitatīva DNS metilācijas analīze ar iekšējās 

references normalizācijas metodi. 

Veicot globālās gēnu ekspresijas analīzi veselu personu baltajās asins šūnās un 

salīdzinot iegūtos rezultātus RNS paraugos, kas iegūti pirms metformīna lietošanas, 10 
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stundas pēc pirmās devas un pēc metformīna lietošanas 7 dienu garumā, noskaidroti 

statistiski būtiski diferenciāli ekspresēti gēni, kas liecina par indivīd-specifisku 

metformīna ietekmi uz balto asins šūnu transkriptoma profilu. 

Novērotā globālā DNS hipermetilācija lielākajā daļā analizēto reģionu baltajās 

asins šūnās saskan (atbilst negatīvai korelācijai) ar izmaiņām transkriptoma datos, 

kuros galvenokārt redzama RNS ekspresijas līmeņa samazināšanās.  

Veicot gēnu ekspresijas analīzi un signālceļu bagātināšanu, tika identificētas  izmaiņas 

signālceļā, kas atbild par IgA produkciju un ir asociēts ar imūnreakcijām zarnu traktā. 

Šie rezultāti norāda uz potenciālu zarnu mikrobioma kompozīcijas un tās izmaiņu 

metformīna terapijas laikā ietekmi uz gēnu ekspresijas profilu.  

Veikta papildus integratīvā analīze starp zarnu mikrobioma sastāva datiem un 7 

dienu metformīna terapijas laikā reģistrēto diētu. Starp šiem datiem netika iegūtas 

būtiskas asociācijas, kas liecina par to, ka pētījuma dalībnieki visticamāk nav būtiski 

mainījuši līdzšinējos ēšanas paradumus, un diēta sniedz fona informāciju, bet 

neietekmē pētījuma rezultātus. 

2. Projekts Nr.3. „Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde” 

Projekta vadītāja - vadošā pētniece Dr.biol. A.Linē 

Apakšprojekts Nr.3.6.,  apakšprojekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.biol. A.Linē 

Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads 

Pabeigts darbs pie audzējā infiltrēto imūnšūnu fenotipa izpētes un B šūnu 

producēto antivielu repertuāra analīzes; pabeigts darbs pie gēnu ekspresijas profila 

analīzes plaušu vēža recidīvos. Sagatavots publikācijas manuspkripts. Pabeigts darbu 

pie peļu krūts vēža šūnu līnijas 4T1 izveidošanas, kurā izslēgta CAIX ekspresija. 

Izmantojot iegūto šūnu līniju, izveidots ortotopisku peļu krūts vēža modelis. 

Apakšprojekts Nr.3.7.,  apakšprojekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.biol. 

D.Pjanova  

Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads  

Pabeigts darbs pie dsRNS inducēto mononukleāro šūnu fenotipa un citokīnu un 

hemokīnu spektra analīzes. Turpināts darbs pie dsRNS netiešās ietekmes uz audzēja 

šūnām in vitro analīzes. Izveidots peļu melanomas modeli, kurā pēc audzēja 

inducēšanas un dsRNS ievadīšanas pētīta dsRNS ietekme uz audzēju un tā mikrovidi 

izmantojot imūnhistoķīmijas metodi. 

Apakšprojekts Nr.3.8.,  apakšprojekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. 

A.Leončiks  

Īstenošanas laiks – 2014.-2017.gads  

Veiktas selenofēna-kumarīna atvasinājumu MMP inhibitorās aktivitātes 

pārbaudes. Jaunsintezētiem selenofēna-kumarīna atvasinājumiem realizēts FRET 

skrīnings. Aktivākie  MMP inhibitori tika pakļauti  citotoksiskuma pārbaudēm. 

Apakšprojekts Nr.3.9.,  apakšprojekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.habil.biol. 

T.Kozlovska  

Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads  
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Tika veikta HBV infekcijas modeļa pielietošana biotehnoloģiski izveidoto 

pretvīrusa preparātu (no BMC kolekcijas) pārbaude un raksturošana. Tika veikta HBV 

replikācijas modeļa pielietošana ķīmiski OSI sintezēto pretvīrusa preparātu pārbaude 

un raksturošana. 

Apakšprojekts Nr.3.10.,  apakšprojekta vadītājs - vadošā pētniece 

D.biol.A.Zajakina  

Īstenošanas laiks – 2014.-2018.gads  

Izpētīta alfavīrusu vektoru ietekme uz audzēju mikrovidi, stimulējot pretvēža 

makrofāgu polarizāciju.  

 

2.1.3. Starptautiskie pētniecības un attīstības projekti, tai skaitā nacionālais 

līdzfinansējums 

 

1.  7.IP Nr.602437 „Development of a universal influenza vaccine based on 

tandem core technology” (FLUTCORE), sadarbības projekts 

Projekta vadītājs – vadošais pētnieks Dr.biol. A.Kazāks 

Īstenošanas laiks – 2013.gada 1.septembris-2017.gada 31.marts 

Projekta mērķis ir uzkonstruēt universālas pretgripas vakcīnas kandidāta 

prototipu. 

Projekta gaitā no vairākiem desmitiem konstruktu tika atlasīti divi potenciālie 

gripas vakcīnas prototipa komponenti: VLP2 un VLP3, kas tika sintezēti raugu šūnās. 

Projekta partneri veica attiecīgās fermentācijas preparatīvas šūnu biomasas iegūšanai. 

Katram komponentam tika izstrādāts individuāls attīrīšanas protokols. Katrs attīrīšanas 

posms tika standartizēts 5g šūnu daudzumam, attīrīšanas procesu atkārtojot vismaz 

piecas reizes. 

Attīrīšanas procesa standartizācijai preparāti tika raksturoti katrā attīrīšanas 

fāzē. Process iekļāva (i) proteīnu tīrības raksturošanu akrilamīda gēlos, (ii) VLP 

stabilitātes raksturošanu, (iii) nukleīnskābju piemaisījuma noteikšanu agarozes gēlos 

un (iv) VLP kvalitātes raksturošanu ar elektronmikroskopiju. Gala produktiem tika 

izstrādāti ilgstošas uzglabāšanas apstākļi. 

Tika apkopoti un analizēti visā projekta gaitā iegūtie rezultāti. Galveno interesi 

izraisīja vakcīnas kandidātu VLP2 un VLP3 ekspresijas apstākļu optimizācija, 

attīrīšanas shēmas izstrāde un standartizācija kā arī gala produktu imunoloģiskā 

raksturošana. Šie dati tika apstrādāti zinātniskai publikācijai atbilstošā formātā. 

Apkopotie un apstrādātie eksperimentu dati tika iekļauti zinātniskā publikācijā 

"Production and purification of chimeric HBc virus-like particles carrying influenza 

virus LAH domain as vaccine candidates". Manuskripts tika sagatavots un 27.02.2017 

iesniegts publicēšanai žurnālā BMC Biotechnology ar pašreizējo impact faktoru 2.5. 

 

2. Nr. NFI/R/2014/045 „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā 

loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol. A.Linē 

Īstenošanas ilgums – 2015.gada 1.maijs-2017.gada 30.aprīlis 

Projekta galvenais mērķis ir noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto 

ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt 
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potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Šajā gadā 

tika veikti sekojoši uzdevumi: 

Asinīs un urīnā esošo prostatas vēža producēto EV molekulārā satura analīze 

varētu dot informāciju gan par audzēja klātbūtni organismā, gan par audzēja 

agresivitāti. Mūsu pētījums parādīja, ka: 

 Prostatas vēža pacientu urīnā esošās EV satur gan prostatas, gan 

prostatas vēža specifiskus proteīnus. Šis atklājums dod iespēju no urīna 

paraugiem izolēt prostatas vēža producētās EVs. 

 Urīna EV miRNS saturs atšķiras pacientiem ar prostatas vēzi un 

veseliem vīriešiem. Tika atrastas 5 miRNS, kuru līmenis urīna EVs 

pacientiem ir būtiski pazemināts. Šie rezultāti paver iespēju izstrādāt 

urīna analīzi prostatas vēža diagnostikai. 

 Lai gan tikai neliela daļa no asins plazmā esošās miRNS ir iekļauta EVs, 

to analīze dod precīzākus un labāk atkārtojamus rezultātus kā visas 

plazmas analīze. 

 Daļa miRNS, kas audzēja audos tiek producētas paaugstinātā daudzumā, 

ir atrodamas vēža pacientu plazmas un urīna EVs. Šādas miRNS varētu 

izmantot terapijas efektivitātes un slimības gaitas novērošanai, veicot 

asins vai urīna analīzes. 

Audzēja mikrovidē esošās stromas un imūnšūnas uzņem vēža šūnu producētās 

EVs, kas ietekmē šo šūnu funkcijas, tādējādi veicinot audzēja progresiju. Mūsu 

pētījums parādīja, ka prostatas vēža producētās EVs tiek uzņemtas makrofāgos, kā arī 

T un B limfocītos. EV uzņemšana makrofāgos inducē hemokīnu un citokīnu sintēzi, 

kas varētu veicināt iekaisuma procesu audzēju mikrovidē. Šie rezultāti paver iespēju 

izstrādāt jaunas vēža ārstēšanas pieejas. 

Pētījumu rezultāti ir izmantoti 12 publikāciju (10 starptautiski recenzētas, 2 

vietējā mēroga) sagatavošanai, prezentēti 5 starptautiskās zinātniskās konferencēs kā 

arī vairākās vietējās konferencēs un semināros. 

 

3. Nr. NFI/R/2014/051 „Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar 

potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem” 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol. A.Zajakina 

Īstenošanas ilgums – 2015.gada 1.maijs-2017.gada 30.aprīlis 

Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt un pārbaudīt inovatīvu pretvēža 

terapijas stratēģiju, kura balstās uz vīrusu gēnu terapijas vektoriem un  jauniem 

ķīmijterapijas savienojumiem. 

Tika izveidoti seši rekombinanti alfavīrusi (SFV un Sin vektori), kuri producē 

tumora nekrozes faktoru alfa (TNF-alfa) vai interferonu gamma (IFN-gamma). 

Tika sintezēti 10 potenciālie ķīmijterapijas savienojumi ar antiproliferatīvām un 

fluorescentām īpašībām. Tika veikts vairāk nekā desmit savienojumu un linkeru dizains 

un sintēze ar mērķi paaugstināt šo savienojumu vēža-specifiskās un fluorescentās 

īpašības. 

Izmantojot ksenotransplantāciju, tika izveidots cilvēka audzēja modelis: no 

pacienta iegūtu audzēja ksenografta transplantācija peļu modelī (pacient-derived 

xenograft PDX model). 
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Projekts kopumā veicina Latvijas un Norvēģijas zinātnisko sadarbību vēža 

izpētes jomā un stimulē inovatīvas vēža terapijas stratēģijas izstrādi preklīniskajos 

pētījumos. No praktiskā viedokļa, nākamais solis ietvers pretvēža zāļu tālāku attīstību, 

uz 1,4-dihidropiridīnu balstīto zāļu izvērtēšanu PDX modeļos, cilvēka makrofāgu 

activāciju ar alfavīrusu vektoru palīdzību un vektoru piegādes veida optimizāciju peļu 

allograftos un cilvēka ksenograftu modeļos.  

Projekta rezultātā tika radīti seši raksti starptautiskos žurnālos (pieci publicēti, 

viens iesniegts publicēšanai), no kuriem divi ir Latvijas-Norvēģijas kopīgas 

publikācijas. 

 

4. ERA-NET projekts „Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības 

ģenētiskie marķieri (GENMEL)”, sadarbības projekts 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol.D.Pjanova 

Īstenošanas ilgums – 2015.gada 1.maijs-2018.gada 30.aprīlis 

Turpināta jaunu pirmreizējo melanomas pacientu iesaistīšana pētījumā, ievācot 

gan melanomas audus un attiecīgo pacientu asins paraugus. Melanomas pacientu asins 

paraaugu ievākšana īstenota gan sadarbībā ar Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzi 

(VIGDB). 

Ir iegūtas un eksomu sekvenēšana pabeigta 12 paraugu pāriem (kopā 24 

eksomi), kas visi ir iekļauti konsorcija kopējā analīzē. Turpinās datu apstrāde. Paralēli 

vēl papildus 25 paraugu pāri (kopā 50 eksomi) ir nosūtīti sekvenēšanai sadarbības 

partnerim uz Vāciju. Paraugu apstrāde turpinās. 

Vienlaicīgi starp malenomas pacientiem ir atlasīti tadi pacienti, kam ir 

attīstījušās vairākas primāras melanomas (kopā 6), kuru DNS ir nosūtīta sekvenāšanai 

uz Ilumina platformas sadarbības partnerim Norvēģijā.   

Uzsākta vienas jaunatrastas CDKN2A promotera 6 bp delēcijas (c. – 20677_ – 

20682delGTACGC) genotipēšana, izmantojot Sangera sekvenēšanu, kurai apstiprināta 

saistība ar melanomas attīstību Latvijas populācijā (p=0.01). 

Uzsākti mutaģenēzes eksperimenti augstāk minētās delēcijas ieviešanai 

esperimentālā šūnu sistēmā. Ar mutaģenēzes palīdzību ir iegūti fragmenti, kuros ir 

ieviesta c. – 20677_ – 20682delGTACGC delēcija. 

5. ERA-NET projekts „Universāls nano-pastiprinātājs miRNS analīzei multiplās 

sklerozes pacientu asinīs, izmantojot virsmas plazmonu rezonanses 

tehnoloģiju (NanoPlasmiRNA)”, sadarbības projekts 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol.A.Linē 

Īstenošanas ilgums – 2016.gada 1.janvāris-2017.gada 31.decembris 

Par šī projekta rezultātiem ir sagatavotas divas publikācijas: 

 Andrea Sguasseroa, Álvaro Artigade, Carlo Morassoa, Rafael Ramirez 

Jimenezde, Rafael Martín, Rapúnf, Roberta Mancuso, Simone Agostini, Ambra 

Hernis, Arturs Abols, Aija Linē, Alice Gualerzi, Silvia Picciolini, Marzia 

Bedoni, Marco Rovaris, Furio Gramatica, Jesus M. de la Fuente, Renzo Vanna. 

A very simple and sensitive enzyme-free approach for the detection of multiple 

miRNAs using a single nanostructured enhancer of surface plasmon resonance 

imaging. Submitted to Biosensors and Bioelectronics. 
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 Artūrs Ābols, Andreas Berger, Pawel Zayakin, Roberta Mancuso, Renzo 

Vanna, Aija Linē. Deep sequencing of plasma cell-free miRNAs reveals 

potential biomarkers for multiple sclerosis. In preparation for Journal of 

Neuroimmunity. Šī publikācija tiks iesniegta pēc tam, kad kopā ar Itālijas 

partneriem tiks izvērtētas iespējas iesniegt patenta pieteikumu par miR-XX4 

izmantošanu MS diagnostikā. 

 

6. ERA-NET projekts „Uz alfavīrusiem basltīta hitināzei līdzīgā proteīna gēna 

piegāde makrofāgu pretaudzēja programmēšanai (AlphaChit)”, sadarbības 

projekts 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol.A.Zajakina 

Īstenošanas ilgums – 2016.gada 1.janvāris-2018.gada 30.jūnijs 

 Izstrādāti SI-CLP gēna klonēšanas stratēģija izvēlētajos alfavīrusu vektoros. 

Sintezēti atbilstoši peļu un cilvēku SI-CLP gēna PCR fragmenti un ieklonēti tie 

citopatiskajos un necitopatiskajos alfavīrusus vektoros. Sintezēti alfavīrusi SI-CLP 

gēnu ekspresijai šūnu kultūrās. Uzsākta SI-CLP gēnu ekspresijas optimizāciju krūts 

vēza šūnās. Uzsākti makrofāgu polarizācijas pētījumi in vitro un in vivo peļu vēža 

modeļos. Sagatavota publikācija - Magnetic nanoparticles for efficient cell transduction 

with Semliki Forest virus;  Baiba Kurena, Aleksandra Vežāne, Dace Skrastiņa, Olga 

Trofimova, Anna Zajakina; J.Virol. Methods 245 (2017) 28–34. 

 

7. Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona projekts Nr. 19806/2016  “Baltic 

platform for the innovative immunotherapies (INNOVIMMUNE)”, 

sadarbības projekts 

Projekta vadītājs – vadošā pētniece Dr.biol.I.Sominska 

Īstenošanas ilgums – 2016.gada 1.novembris-2018.gada 31.marts 

Projekta mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona (BJR) globālo konkurētspēju 

prioritārās sabiedrības veselības nozarēs, izmantojot (1) pēcdiploma izglītību 

biomedicīnas un biotehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu plašu aktuālo zināšanu 

izplatīšanas; (2) aktīvi veicināt jauno pētnieku statusa, darbības rādītājus un 

konkurētspējas paaugstināšanas; (3) atsevišķo iesaistīto partneru/valstu kapacitāšu 

apvienošana kopīgai postošo cilvēku slimību imūnās terapijas inovatīvo pieeju 

izstrādāšanai. 

 

2.1.4. Valsts vai pašvaldības budžeta iestāžu finansētie projekti 

 

1. Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. J.Kloviņš 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.janvāris-2017.gada 31.decembris 

2017.gadā Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzē tika iesaistīti 2040 dalībnieki, 

veikta paraugu apstrāde. 

Tika veiktas 19 salīdzinošā genoma hibridizācijas (CGH) analīzes pacientiem 

ar aizdomām par hromosomu struktūras mikrodelēcijām/duplikācijām; tika veiktas 

iedzimtās hiperholesterinēmijas testēšana 16 pacientiem; veikti pirmie eksperimenti 

mātes šūnu kontaminācijas testa aprobācijai, saņemti 26 pieprasījumi no ārstiem 
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ģenētiķiem veikt analīzi mātes un augļa DNS paraugos; saņemti 5 paraugi un veikta 

analīze uz FLT3, NPM1 genotipēšanu bērnu onkohematologu vajadzībām; veikta 

distrofīna gēna 44. eksona delēcijas pretnatālā analīze Dišēna muskuļu distrofijas 

dianostikai auglim 1 pacientam, kā arī 1 pacienta paraugs vēl atrodas analīzes procesā. 

2017. gadā paraugi izsniegti dažādiem pētījumiem (~14 dažādi), kas saistīti ar 

vīrusu un baktēriju infekcijas norises gaitu, otrā tipa cukura diabētu, hipofīzes 

adenomu, pārmantotās melanomas, jaunu metožu izveidei, hepatīta, esenciālā tremora, 

visa genoma asociācijas pētniecību un citām jomām. 

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes resursi izmantoti 5 starptautisku 

publikāciju tapšanā, 13 dažāda līmeņa studiju darbu izstrādē (kursa, bakalaura, maģistra 

un doktora darbi) un 15 konferenču tēžu izstrādes procesā. 

 

2.1.5. ERAF projekti 

 

1. Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska 

novērtēšanai 

Projekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.biol. R.Ranka 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.februāris-2020.gada 31.janvāris 

Šī projekta īstenošana radīs jaunas zināšanas un epidemioloģisko izpratni par 

Babesia patogenu un to pārnēsātājērču savstarpēju ekoloģisku attiecību lomu slimības 

transmisijas cikla uzturēšanā un jaunu dabas perēkļu radīšanā. Projekta rezultāti 

izgaismos tās problēmas un izaicinājumus, ko cilvēka un dzīvnieku veselībai nodara 

ērču ģeogrāfiskās izplatības izmaiņas, kā arī veicinās babeziozes uzraudzību un 

kontroli. 

Veikta ērču paraugu ievākšana ar flagging metodi Latvijas reģionos ērču 

aktivitātes periodā. Veikta ērču DNS paraugu analīze izmantojot 18S rRNS gena PCR 

amplifikacijas metodi Babesia patogēnu noteikšanai. Kopumā uz doto brīdi ir izskrīnēti 

vairāk nekā 700 ērču paraugi no dažādiem Latvijas reģioniem, kas bija ievāktas 2017. 

gadā. Paralēli ir turpināts darbs analizējot ērces no dzīvniekiem. Turpināta ievākto 

klīnisko paraugu DNS analīze un klīniski svarīgu ērču pārnēsāto patogēnu 

identificēšana. Uz doto brīdi pieejamie apkopotie rezultāti norāda, ka Babesia patogēni 

netiek diagnosticēti visos iesūtītos klīniskos paraugos. Turpretī ir konstatēti arī 

gadījumi, kad Babesia patogēni tiek noteikti klīniski veselam sunim, kas liecina par 

iespēju, ka dzīvnieks ir Babesia nēsātājs. Atsevišķos gadījumos ar molekulārām 

metodēm klīniski slimam dzīvniekam ir konstatēts cits slmības ierosinātājs 

(Anaplasma). Tas norāda arī uz reālo Babesia koinfekcijas iespēju dzīvniekiem. 

Izvērtējot visus uz doto brīdi esošos datus var secināt, ka turpmāk visi klīniskie, kā arī 

ērču paraugi ir jātestē uz vairākiem klīniski svarīgiem patogēniem vienlaicīgi. 

 

2. Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un 

imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. A.Kazāks 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.aprīlis-2020.gada 31.marts 

Universālas gripas vakcīnas trūkums ir globāla veselības aizsardzības problēma. 

Šobrīd īpašu interesi izraisa konservatīvi proteīnu domēni, kas varētu radīt aizsardzību 
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vienlaicīgi pret dažādiem gripas vīrusiem. Viens no strukturāli konservatīvākajiem 

gripas vīrusa hemaglutinīna (HA) stalka rajoniem ir t.s. LAH (large antigenic helix) 

fragments. Mūsu līdzšinējie pētījumi ir parādījuši, ka šis 57 aminoskābju garais peptīds 

E. coli šūnās veido natīvam HA līdzīgu stabilu α-spirāļu trimēru. Pirmkārt, projekts 

paredz radīt principiāli atšķirīgu vakcīnas prototipu, eksponējot LAH trimēru tā 

natīvajā formā uz spēcīga imūnas atbildes potencētāja – VLP – virsmas. Tas ļaus 

saglabāt konformacionālos epitopus, kas nepieciešami vīrusneitralizējošo antivielu 

atpazīšanai. Tehniski to iespējams realizēt, ģenētiski sapludinot LAH peptīdu kodējošā 

gēnu ar T=3 simetrijas vīrusa apvalka proteīna gēnu. Līdzšinējie pētījumi vai nu 

izmantoja atsevišķi dažāda mākslīga HA peptīdu trimērus (veidojas pareizi 

konformacionālie epitopi, bet konstrukts nav pietiekami imunogēns), vai arī integrēja 

šos peptīdus VLP sastāvā kā monomērus (veidojas spēcīgi imunogēni, kas nesatur 

konformacionālos epitopus). Ar augstu varbūtību abu natīvo struktūru (LAH trimers + 

VLP) kombinācija ļaus konstruēt universālas gripas vakcīnas prototipu. Otrkārt, LAH 

trimēra attīrīšanas vieglums un efektivitāte padara to par pievilcīgu diagnostisku 

antigēnu. Tā kā parasti anti-HA stalka antivielas asinīs veidojas ļoti maz, tiks izstrādāta 

serodiagnostikas metode, lai identificētu cilvēku grupas ar paaugstinātu 

vīrusneitralizējošo antivielu titru. 

 

3. Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas 

sistēmas izstrāde 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. D.Fridmanis 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris 

Šī projekta mērķis ir izstrādāt vienkāršu un efektīvu uz rauga S.cerevisiae 

balstītu peptīdu dabas GPCR ligandu atklāšanas sistēmas prototipu, ka arī pārbaudīt to 

praksē, nosakot ascidijas oreksina receptoram līdzīga receptora ligandu un izvērtējot 

jaunatklātā liganda ietekmi uz cilvēka Oreksina receptoriem. 

Šī pētniecības projekta realizācija sniegs ieguldījumu Latvijas viedas 

specializācijas stratēģijas noteiktās jomās – biofarmācijā un biotehnoloģijas attīstība, 

jo izstrādājamajam prototipam piemīt potenciāls veicināt jaunu preparātu izstrādi 

tādejādi, sniedzot ieguldījumu Latvijas farmācijas industrijas attīstībā, un attiecīgi, 

uzlabojot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju. 

 

4. Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības 

gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. J.Kloviņš 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris 

  Šī projekta galvenais mērķis ir izpētīt hipofīzes adenomu izveidošanos un 

progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificēt faktorus, kas nosaka 

klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes 

adenomas terapijai Projekta specifiskie mērķi ir: 

1. Identificēt slimības specifiskas somatiskām mutācijas dažādos hipofīzes 

adenomas (HA) tipos un izmantot šo informāciju, lai raksturotu HA operācijas 

materiālā sastopamās šūnu populācijas un HA neinvazīvai uzraudzīšanai nepieciešamos 

marķierus Visa eksoma sekvencēšanas pētījumi norāda uz augstu molekulāro HA 
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heterogenitāti. Mūsu mērķis ir ne tikai pielietot eksoma sekvencēšanu pieejamajiem 

HA audu paraugiem, bet papildināt informāciju par atrastajiem audzēja specifiskajiem 

ģenētiskajiem variantiem ar audzēja šūnu pētījumiem, kas ļaus raksturot mutāciju lomu 

HA un izprast HA šūnu procesus un efektīvi pielietot šos marķierus slimības gaitas 

novērošanai. Līdz šim šāda pieeja HA pētīšanai pasaulē vēl nav tikusi pielietota. Mūsu 

hipotēze ir (1) dažādās HA šūnu populācijās ir dažāds mutāciju saturs, kas nosaka to 

īpašības un (2) audzēja specifiskās brīvās DNS klātbūtne var tikt izmantota slimības 

novērošanai. 

2. Identificēt ar vezikulām asociētos RNS marķierus, kas atšķir veselos no HA 

pacientiem, kā arī klīniskos iznākumus un ārstēšanas efektivitāti. Hipofīzes 

nepieejamība biopsijai nosaka, ka neinvazīvu slimības marķieru atklāšana ir augstākā 

prioritāte slimības laicīgai diagnosticēšanai. Mēs izdalīsim un raksturosim asinīs 

cirkulējošo vezikulu RNS saturu akromegālijas un nehormonālo adenomu pacientiem 

un veseliem cilvēkiem, lai veiktu nepieciešamos salīdzinājumus. 

3. Noteikt vislabāko biomarķieru kombināciju, kas var prognozēt HA augšanas 

dinamiku un atkārtošanās iespējamību. Mēs veiksim RNS transkriptoma raksturojumu, 

lai identificētu transkripcijas motīvus, kas korelē ar audzēja klīniskajām īpašībām un 

kopā ar šūnu informāciju palīdz uzlabot HA gaitas un terapijas prognozēšanu. 

 

5. Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 

2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. J.Kloviņš 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris 

Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus faktorus, kas nosaka atbildes 

reakciju uz metformīna terapiju, nolūkā identificēt medikamenta efektivitāti un 

panesamību raksturojošus marķierus 2.tipa cukura diabēta (T2D) ārstēšanā. Viena no 

galvenajām projekta aktivitātēm ietvers ar metformīna lietošanu asociētu taksonomisko 

un funkcionālo izmaiņu zarnu mikrobiomā izvērtēšanu attiecībā pret atbildes reakciju 

uz terapiju. Iespējams, ka ar zarnu mikrobiomu saistīti procesi veicina metformīna 

glikozi pazeminošo efektu, savukārt vienlaicīgi novērotā mikrobioma taksonomiskās 

daudzveidības pazemināšanās ierosina potenciāli gastrointestinālās blaknes izraisošu 

patogēnu īpatsvara pieaugumu. Šī hipotēze tiks pārbaudīta, integrējot datus no 16S 

rRNS gēna amplikonu un metagenoma sekvencēšanas analīzēm, kas veikta no veseliem 

dalībniekiem un pacientiem ar T2D iegūtiem zarnu mikrobioma paraugiem pirms un 

pēc metformīna lietošanas. Minētās kohortas tiks iekļautas pētījumos, kas virzīti uz 

epiģenētisko un RNS ekspresijas profilu noskaidrošanu, kas asociējas ar metformīna 

lietošanu un varētu tikt izmantoti klīniski nozīmīgu marķieru noteikšanai. Lai 

padziļinātu izpratni par cilvēkos novērotajām dažādu faktoru asociācijām, kā arī to 

cēloņsakarībām, detalizēta metformīna un zarnu mikrobioma mijiedarbības un 

metabolo ceļu analīze tiks veikta peļu modeļos. Papildus eksperimenti dzīvnieku 

modeļos sniegs iespēju izvērtēt prebiotiķu un probiotiķu potenciāli pozitīvo efektu 

kombinācijā ar metformīna terapiju, kas varētu novērst nevēlamās izmaiņas zarnu 

mikrobiomā. 
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6. Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās 

tuberkulozes izpētes procesos 

Projekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.biol. R.Ranka 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.marts-2020.gada 29.februāris 

Projekta mērķis: raksturot augsnes mikrobioma efektu senas DNS izpētes 

procesos un izpētīt tuberkulozes izraisītāja genoma klātbūtni 15.-18. gadsimta 

arheoloģiskā materiāla paraugos. Šis mērķis paredz fundamentālu starpdisciplināru 

pētījumu veikšanu sadarbības projekta ietvaros. Projekta ir plānotas aktivitātes 

paleopatoloģijas un seno infekciju slimību izpētes jomas, kas paredz moderno 

tehnoloģiju pielietošanu arheoloģisko paraugu un apbedījuma vides mikrobioma 

analīze un seno patogenu detektēšanā. 

Projekta izpilde radīs jaunas zināšanas par vides mikroorganismu klātbūtni 

Viduslaiku kaulu un zobakmens arheoloģiskos paraugos, kas palīdzēs izprast to ietekmi 

uz seno patogenu pētījumiem. Turklāt projektā paredzētie mēģinājumi veikt 

tuberkulozes izraisītāju M. tuberculosis DNS klātbūtnes noteikšanu un raksturošanu 

15.-18. gadsimta arheoloģiskā materiāla paraugos palīdzēs apstiprināt un uzlabot 

tuberkulozes paleopatoloģisku diagnozi un sniegs jaunas zināšanas par tuberkulozes 

izplatības procesiem Latvija. 

Projekta ir iesaistīti pieredzējušie zinātnieki un doktoranti no Latvijas 

Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 

institūta, kas pārstāv Molekulārās bioloģijas un biomedicīnas, kā arī Arheoloģijas 

sektorus. Projekta izpilde sekmēs molekulāras bioarheoloģijas un biomedicīnas 

attīstību Latvijā.  

 

7. Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. K.Tārs 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.aprīlis-2020.gada 31.marts 

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt jaunu ssRNS fāgu VLP īpašības un 

piemērotību dažādiem zinātniskiem un praktiskiem pielietojumiem. 

VLP morfoloģiskās, strukturālas un antigēnās īpašības ir līdzīgas atbilstošajiem 

vīrusiem, kas padara tās piemērotas dažādiem pielietojumiem, zināmākais no kuriem ir 

rekombinantu vakcīnu radīšana. VLP var tikt izmantotas arī mērķētai zāļu piegādei, 

peptīdu eksponēšanai un bioattēlošanai. ssRNS fāgu VLP pēdējo gadu laika ir bijušas 

īpaši populāras dažādu vakcīnu kandidātu radīšana pret ļoti plaša spektra saslimšanām. 

Klīniskos izmēģinājumus ir sasnieguši vairāki uz bakteriofāga Q? Balstīti vakcīnu 

kandidāti, t.sk. pret alerģisko astmu, smēķēšanas pieradumu, Alheimera slimību un 

paaugstinātu asinsspiedienu. Šobrīd tikai neliels skaits dažādu VLP tiek izmantots 

dažādiem pielietojumiem. Dēļ izraisītas imūnas atbildes pret apvalka proteīnu, 

noteiktas VLP individuālam pacientam var tikt efektīvi izmantotas tikai vienreiz. 

Turklāt, dažādam ssRNS fāgu VLP piemīt visai atšķirīgas īpašības, piemēram, apvalka 

proteīna galu novietojuma, kas ir visai kritisks faktors dažādu ģenētiski sapludinātu 

konstruktu veidošana. Papildus tam, daudzas no pieejamajam ssRNS VLP ir patentētas, 

kas padara sadarbību ar industriālajiem partneriem apgrūtinātu, vai pat neiespējamu. 
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Lai risinātu minētas problēmas, mūsu piedāvātais projekts paredz būtiski 

palielināt pieejamo ssRNS fagu VLP klāstu un iniciēt to turpmākus pielietojumus jaunu 

vakcīnu un citu VLP produktu attīstība. 

 

8. Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. A.Leončiks 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.jūnijs-2020.gada 31.maijs 

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase multirezistentu 

infekciju apkarošanai, kas balstās uz grampozitīvo baktēriju transpeptidēšanas enzīma 

sortāzes A inhibēšanu. Šādu jaunu antibakteriālu vielu radīšana un raksturošana atbilst 

Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķim (RIS3) atbalstīt zinātnes un 

tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā un paver iespējas 

stimulēt tādas perspektīvas tautsaimniecības nozares kā farmācijas izaugsmi, jo 

rezultātā var tikt izveidoti jauni produkti (zāles, antibiotikas) ar augstu pievienoto 

vērtību.   

Projekta ietvaros paredzēts veikt mazmolekulāru inhibitoro vielu skrīningu, 

strukturālu un biofizikālu raksturošanu, tālāku optimizēto inhibitoru sintēzi un 

mērķtiecīgu modificēšanu ar gala pārbaudi eikariotu šūnās un dzīvnieku modelī, lai 

noskaidrotu to specifisko inhibitoro aktivitāti un toksiskumu. 

 

9. Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem 

Projekta vadošais partneris – Daugavpils Universitāte 

BMC projekta vadītājs - vadošā pētniece Dr.biol. D.Pjanova 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.marts-2020.gada 29.februāris 

Projekta mērķis ir sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un 

veterinārmedicīnā. Jaunu sintezētu krāsvielu izmantošana paver jaunas iespējas 

inovatīvās neinvazīvās, agrīnas un ekspressdiagnostikas attīstībai pasaules mērogā. 

Pētījums saplānots divos posmos: 1. posms ietver jaunu luminiscējošu krāsvielu 

izveidi (optimālāku sintēzes metožu izstrāde), to spektrālu parametru raksturošana un 

izpēte saistībā ar bioloģiskiem objektiem (cilvēka asins šūnām, dzīvnieku un parazītu 

audiem u.c.). 2. posmā notiks sintezētu krāsvielu aprobācija un protokolu izveide. 

Projekta mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties vairākām zinātniskām institūcijām, 

pielietojot ķīmijas, parazitoloģijas, histoloģijas, fizikas, genomikas un klīnisku metožu 

kompleksu. Kā arī tiks izveidotas vairākas darba grupas, kuras ietvers mūsdienās 

svarīgas diagnostikas jomas gan medicīnā, gan veterinārmedicīnā, gan bioloģijā. 

Pētījumu rezultāti tiks koncentrēti jauna produkta prototipā un jaunu inovatīvu 

metožu protokolu izstrādē, piemēram, histoloģija, kariotipēšana, parazitoloģija, u.c. 

Sintezētie sensorie luminofori, izstrādātās inovatīvās metodes un protokoli būs 

nozīmīgi Latvijas un Eiropas līmenī arī pēc projekta beigām. Realizējot šo projektu, 

tiktu risinātas nozīmīgas problēmas dažādās nozarēs diagnostikā un pētījumos. 

 

10. H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un 

skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo 

gēnu noteikšanai feču paraugos 

Projekta vadītājs - vadošais pētnieks Dr.biol. D.Fridmanis 
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Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.marts-2020.gada 29.februāris 

Šī projekta mērķis ir, rūpnieciska pētījuma ietvaros, novērtēt H.pylori 

eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, izprast tās 

ietekmi uz paplašināta spektra b-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un 

izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Projekta izpildes 

gaita iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa 

zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību. Kā arī veicinās Latvijas H.pylori 

eradikācijas stratēģijas izstrādi. 

 

11. sRNAflow - rīks mazo RNS sekvenēšanas datu analīzei bioloģiskajos 

šķidrumos  

Projekta vadītājs - pētnieks Dr.biol. P.Zajakins 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.septembris-2020.gada 31.augusts 

Izmantojot R programmēšanas valodu un publiski pieejamas programmatūras 

paketes izstradata “alfa” programaturas versija, kas uz doto bridī ietver: kvalitātes 

pārbaude ar fastqc pirms un pēc adapteru aizvākšanas, reprezentatīvas nejaušas izlases 

sekvenču lasījumu apakškopas kartēšanu pret “NR” datu bāzi, izmantojot blastn rīku, 

parauga kartēšana pret pilna cilveka genoma (Ensembl databāze), alignmentus 

pārpozicionēšana, ņemot vērā lokālo pārklājumu ar ShortStack algoritmu,  ekspresēto 

RNS tipu katalogs izveidošana, izmantojot Ensembl cilvēka genoma anotācijas un 

miRNS diferenciālas ekspresijas analīze izmantojot DESeq2. Projekts tika 

populārzinātniskā veidā prezentēts plašākai sabiedrībai “Zinātnieku nakts” 

aktivitātēs  ietvaros. 

. 

12. Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu 

strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar 

nolūku izveidot jaunu vakcīnu 

Projekta vadītājs - pētnieks Dr.biol. K.Brangulis 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.septembris-2020.gada 31.augusts 

Darbs notiek pie pirmo divu darbību kopu (work packages) īstenošanas, kas sevī 

ietver gan attiecīgo Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu atlasi un ekspresijas 

konstruktu veidošanu, gan proteīnu ekspresiju Escherichia coli sistēmā, kā arī proteīnu 

attīrīšanu ar hromatogrāfijas metodēm. Veikta 15 dažādu B. burgdorferi ārējo virsmas 

proteīnu atlase, kuriem ir svarīga loma Laima slimības patoģenēzē. Izveidoti 15 

ekspresijas konstrukti proteīnu iegūšanai E. coli šūnās. Ekspresēti 5 proteīni lielā 

daudzumā, lizētas šūnas un visi 5 proteīni attīrīti izmantojot afinitātes un jonapmaiņas 

hromatogrāfijas metodes. Uzsākta 2 proteīnu kristalizācija. 

13. Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai 

vēža šūnās 

Projekta vadītājs - pētnieks Dr.biol. A.Ābols 

Īstenošanas ilgums – 2017.gada 1.septembris-2020.gada 31.augusts 

Projekta pētāmā problēma un aktualitāte tika populārzinātniskā veidā prezentēta 

plašākai sabiedrībai pasākuma “Zinātnieku nakts” ietvaros. Tika uzsākts cilmes šūnu 



24 
 

modificēšana, atlasot no literatūras labākos kandidātgēnus un metodes tā paveikšanai. 

Tika izveidoti modificējamo gēnu shematiski modeļi. 

2.1.6. Starptautiskie un vietējie pētniecības projektu līgumdarbi 

1. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – SAIBA GmbH. 

2. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – EVAX AG. 

3. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – Uppsala Universitet. 

4. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – ViroGen Corporation. 

5. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – HYPOPET AG. 

6. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – Dundee Universitet. 

7. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – RSU. 

8. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – LLU. 

9. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – SIA GenEra. 

10. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – SIA Silvanols. 

11. Līgums par pētniecības pakalpojumu, pasūtītājs – Latvijas Valsts mežzinātnes 

institūts "Silava". 
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41. Kurena, B., Müller, E., Christopoulos, P.F., Johnsen, I.B., Stankovic, B., 
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Immunology, 8 (NOV), art. no. 1667 PMID: 29276511 

42. Krams, I., Kecko, S., Inashkina, I., Trakimas, G., Krams, R., Elferts, D., Vrublevska, 

J., Jõers, P., Rantala, M.J., Luoto, S., Contreras Garduño, J., Jankevica, L., Meija, 

L., Krama, T. Food quality affects the expression of antimicrobial peptide genes 

upon simulated parasite attack in the larvae of greater wax moth (2017) Entomologia 

Experimentalis et Applicata, 165 (2-3), pp. 129-137. 
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2.2.2. Citas zinātniskās publikācijas 

 

1. Erenpreisa Je., Samiņa K., Belyayev A., Inashkina I. and  Cragg M.S. Chapter 12 - 

Survival at the Brink: Chromatin Autophagy of Tumor Cells in Response to 

Genotoxic Challenge (2017) Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, 

Immunity, Infection, and Aging, edited by M.A. Hayat,, Elsevier Academic Press, 

Pages 275-294. 

2. Erenpreisa Je, Salmina K, Cragg M. Chapter 4 - Accelerated Senescence of Cancer 

Stem Cells: A Failure to Thrive or a Route to Survival? (2017) Senescence - 

Physiology or Pathology, Edited by Jolanta Dorszewska and Wojciech Kozubski, 

InTech. 

2.3. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

 

2017. gadā ir turpināta jau esošu Latvijas un starptautisko patentu uzturēšana, 

kā ari turpinājās iepriekšējos gados iesniegto patentu pieteikumu lietvedības process. 

Jauni patentu pieteikumi 2017.gadā netika iesniegti. 

 

2.3.1. Reģistrētie un uzturētie starptautiskie patenti 

 

1. European Patent EP3091083, A kit for detecting mutation or polymorphism in the 

human mitochondrial DNA. Inventors: Jankevics E., Inaskina I., Pelnena D., 

Stavusis J., Pliss L. Uzturēts līdz: 05.2019. 

 

2.3.2. Reģistrētie un uzturētie Latvijas patenti 

 

1. Latvijas patents Nr.14204, Heterologas proteīnu sekvences eksponējošu kartupeļu 

vīrusam PVY līdzīgo daļiņu iegūšana un izmantošana, Zeltiņš A., Kalniciema I., 

Skrastiņa D., Ose V., Pumpēns P., uzturēts 2011.-2017. 

2. Latvijas patents Nr.14884, 1,4-Dihidropiridīn-4-il-piridīnija atvasinājumi kā jauni 

adenozīna A2A receptora agoallostēriskie modulatori, Duburs G., Kloviņš J., 

Brūvere I., Petrovska R., Mandrika I., Ignatoviča V., Bisenieks E., Uldriķis J., 

Poikāns J., Vīgante B, iesniegts 17.01.2013., uzturēts 2014.-2017. 

3. Latvijas patents Nr.14945, Ekspresijas sistēma HBc-preS1 vīrusveidīgo daļiņu 

iegūšanai, Dišlers A., Petrovskis I., Liekniņa I., Bērza I, Bogans J., Akopjana I., 

Sominska I., Pumpēns P., iesniegts 21.06.2013., uzturēts 2015.-2017. 

4. Latvijas patents Nr.14982, 3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-

ēn-karbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (HCA2) jauna ligandu 

grupa, Loža E., Bobiļeva O., Bokaldere R., Gailīte V., Kaula I., Ikaunieks M., 

Mandrika I., Petrauska R, Kloviņš J., Duburs G., Bisenieks E., iesniegts 

10.10.2013., uzturēts 2015.-2017. 
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5. Latvijas patens Nr.15002, Heterociklā aizvietoti[(2-karboksi vai 

metoksikarbonil)fenilkarbamoil-metil-(vai trimetilēn)]piridīnija vai izohinolīnija 

bromīdi kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes(HCA2) jauna ligandu klase, 

Vīgante B., Luntēna I., Kalme Z., Bisenieks E., Poikāns J., Petrauska R., Mandrika 

I., Kloviņš J., Loža E., Brūvere I., Duburs G., Uldriķis J., iesniegts 29.10.2013., 

uzturēts 2015.-2017. 

6. Latvijas patents Nr.15004, 5-(4-Hlorobutil)-pirano[2,3-d]pirimidīn-

2,4,7(3H)trions un 5-alkil-2-tiokso-1H-pirano[2,3-d]pirimidīn-4,7-dioni kā 

niacīna receptoru saimes (HCA2 un HCA3)jauni ligandi un sintoni jaunu ligandu 

iegūšanai, Vīgante B., Brūvere I., Bisenieks E., Mandrika I., Petrauska R., Kloviņš 

J., Poikāns J., Uldriķis J., Duburs G., iesniegts 08.11.2013., uzturēts 2015.-2017. 

7. Latvijas patents Nr.15007, Kartupeļu vīrusam PVM līdzīgo daļiņu iegūšana, Zeltiņš 

A., Kalnciema I., Ose-Klinklāva V, Baļķe I., iesniegts 22.10.2013., uzturēts 2015.-

2017. 

8. Latvijas patents Nr.15006, Daudzziedu airenes raibuma vīrusam līdzīgo daļiņu 

iegūšana, A.Zeltiņš, I. Baļķe, G. Reseviča, V. Ose-Klinklāva, A.Kazāks, 

J.Freivalds, iesniegts 02.08.2013., uzturēts 2015.-2017. 

9. Latvijas patents Nr.15018, Upeņu reversijas vīrusa antigēnu iegūšana, A.Zeltiņš, 

I.Baļķe, J.Šaripo, I. Moročko-Bičevska, D.Skrastiņa, iesniegts 09.12.2013., uzturēts 

2015.-2017. 

10. Latvijas patents Nr.15033, Paņēmiens izvēlēta materiāla piešūšanai HBV core 

proteīna veidotajām nanodaļiņām, R. Renhofa, A. Kazāks, A.Dišlers, L.Jackeviča, 

V. Ose-Klinklāva, P. Pumpēns, iesniegts 01.2014., uzturēts 2015.-2017. 

11. Latvijas patents Nr.15034, Modificēti HBV core nanokonteineri kā universāla 

platforma bioloģiska materiāla eksponēšanai, R. Renhofa, I. Cielēns, A. Strods, G. 

Kalniņš, D.Priede, V. Ose-Klinklāva, P. Pumpēns, iesniegts 01.2014., uzturēts 

2015.-2017. 

12. Latvijas patents Nr.14987, Anti-HCV individuālas terapeitiskas vakcīnas prototips, 

I. Sominska, J.Jansons, P.Pumpēns, I.Petrovskis, D.Skrastiņa, G.Sudmale, iesniegts 

25.09.2013., uzturēts 2015-2017. 

13. Latvijas patents Nr.15035, Rekombinanta himēriska polipeptīda kDNS, kas satur 

melanokortīna otrā tipa receptora (MC2R) un melanokortīnu receptoru 

palīgproteīna (MRAP) secības, un tās izmantošana aktīvo vielu testēšanai un 

terapeitiskiem mērķiem, D.Fridmanis, J.Kloviņš, I.Mandrika, R.Petrovska, A.Roga, 

iesniegts 27.12.2013., uzturēts 2015.-2017. 

14. Latvijas patents Nr.15022, Viena nukleotīda polimorfismu komplekts paaugstināta 

vai pazemināta augsta blīvuma lipoproteīna holesterola līmeņa asinīs ģenētiskās 

predisponētības noteikšanai, I.Radoviča, D.Fridmanis, L.Ņikitina-Zaķe, J.Kloviņš, 

iesniegts 12.12.2013., uzturēts 2015.-2017. 

15. Latvijas patents Nr.15190, Paņēmiens tukšu un ar nukleīnskābēm pildītu hepatīta 

B vīrusa core-proteīna kapsīdu iegūšanai, Liekniņa I., Petrovskis I., Sominska I., 

Bogans J., Akopjana I., Pumpēns P., Dišlers A., iesniegts 31.07.2015., uzturēts 

2017. 

 

2.3.3. Pieteiktie starptautiskie patenti 

 

2017.gadā netika pieteikti jauni starptautiskie patenti. 
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2.3.4. Pieteiktie Latvijas patenti 

 

2017.gadā netika pieteikti jauni Latvijas patenti. 

 

2.4. Akadēmisko un kvalifikācijas darbu izstrāde 

2.4.1. Izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi 

  

2017.gadā netika aizstāvēts neviens promociju darbs. 

 

2.4.2. Izstrādātie un aizstāvētie maģistra darbi 

 

1.  S.Andersone „Hepatīta C vīrusa ARFP ekspresija Escherichia coli un īpašību 

raksturošana”, darba vadītājs – Dr.biol. I.Sominska. 

2. I.Elbere „Ar metformīna lietošanu asociētas izmaiņas cilvēka zarnu mikrobioma 

sastāvā un DNS metilēšanas profilos”, darba vadītājs – Dr.biol. J.Kloviņš. 

3. K.Liepiņa „Hepatīta B kora antigēna veidoto vīrusveidīgo daļiņu modificēšana 

vakcīnu prototipa izstrādei”, darba vadītājs – Dr.biol. I.Petrovskis. 

4. E.Bērtulis “Ogļskābes anhidrāzes XII izoformas strukturālie pētījumi”, darba 

vadītājs – Dr.biol. K.Tārs. 

5. A.Kiršteina “Gripas vīrusa hemaglutinīna peptīdu attīrīšana, strukturālā izpēte un 

imunoloģiskās īpašības”, darba vadītājs – Dr.biol.A.Kazāks. 

6. G.Akmeņkalns “HCV vīrusa genomu core/ARFP reģiona sekvenču analīze”, darba 

vadītājs – Dr.biol. J.Jansons. 

7. M.Šišovs “Bakteriofāga AP205 vīrusveidīgo daļiņu pielietojums vakcīnu izstrādē”, 

darba vadītājs – Dr.biol. K.Tārs. 

 

2.4.3. Izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi 

 

1. A.A.Vaitkus „Melanomas eksomu sekvenēšana ģenētisko marķieru 

identificēšanai”, darba vadītājs – Mg.biol. A.Ozola. 

2. A.Namiņa „Babesia sugu molekulārģenētiskā izpēte suņu asins un ērču paraugos 

Latvijā”, darba vadītājs – Mg.biol. V.Čapligina. 

3. K.Soboļevska „Mazo RNS raksturošana ārpusšūnas vezikulās, kas iegūtas no 

prostatas vēža pacientu urīna un plazmas paraugiem”, darba vadītājs – Mg.biol. 

C.Bajo Santos. 

4. N.Vainšeļbauma „Aneiploīdija, dzimumhromosomu izmaiņas un mejotisko gēnu 

ekspresija vīriešu ļaundabīgajos audzējos: Iespējamā mejotiskā izcelsme”, darba 

vadītājs – Dr.habil.med. J.Ērenpreisa. 

5. A.Treimane „Mitohondriālo slimību diagnostika, izmantojot molekulārās 

bioloģijas metodes un citoplazmatisko hibrīdu šūnu modeļus”, darba vadītājs – 

Mg.biol. D.Pelnēna. 

6. U.Krūmiņa „Ģenētiskās izmaiņas pārmantotās melanomas pacientiem Latvijā”, 

darba vadītājs – Dr.biol. D.Pjanova. 
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2.6. Organizētās konferences, kursi, semināri un vieslektoru uzstāšanās BMC 

 

1. Dr. Reet Kurg (University of Tartu) vieslekcija ''Cancer-testis antigens MAGE-A 

proteins are incorporated into extracellular vesicles released by tumour cells“, 

15.06.2017. 

2. Prof. Michael Hausmann (Heidelberg University) vieslekcija "Super-resolution 

localization microscopy reveals network-like chromatin organisation and defined 

molecular re-arrangements after environmental stress", 15.06.2017. 

3. NFI projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical 

applications in prostate cancer” noslēguma seminārs, 28.06.2017. 

4. Prof. Sven Bergström (Umea universitet) vieslekcija "Chemical genetics to 

investigate Chlamydia trachomatis biology and pathogenesis", 28.11.2017. 

5. Prof. Timothy Bishop (University of Leed) vieslekcija “Understanding melanoma 

risk and survival”, 28.11.2017. 

 

2.7. Cita institūtam būtiska informācija 

 

2017.gada 14.februārī BMC 

zinātnieki saņēma Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Gada balvas zinātnē 2016. 

Par noskaidrotu vienpavediena RNS 

bakteriofāgu AP205 un MS2 

trīsdimensionālā struktūru gada balvu 

saņēma vadošais pētnieks K.Tārs ar 

saviem darbiniekiem M. Šišovu, 

J.Rūmnieku, A.Kazāku, S.Koteloviču 

un I.Akopjanu.  

 

Savukārt par izveidotu jaunu 

pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu 

klasi sadarbībā ar Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta kolēģiem saņēma 

J.Leitāns un K.Tārs.  

 

 

 

2017.gada 26.maijā vadošā pētniece 

Renāte Ranka saņēma L'Oréal stipendiju 

"Sievietēm zinātnē". 
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2017.gada 29.septembrī BMC 

notika gadskārtējā Zinātnieku nakts, kuras 

tēma šajā gadā bija “Zinātnes sasniegumi – 

ideju avots inovācijai”.  

 

 

 

 

 

2017.gada 27.-28.novembrī noritēja BMC Starptautiskās konsultatīvās 

padomes sanāksme,  kuras laikā BMC prezentēja savu progresa ziņojumu par 2016. un 

2017.gadu, kā arī BMC Starptautiskā konsultatīvā padome deva savu redzējumu par 

BMC nākotnes attīstības prespektīvām. 
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3. FINANŠU RESURSI UN TO IZLIETOJUMS 
 

2017. gadā lielākais finanšu ieņēmumu avots, kas sastāda aptuveni 47,67%, ir 

ES struktūrfondu finansējums, savukārt otrs lielākais ienākumu avots bija piešķirtais 

zinātniskās bāzes finansējums, kas sastāda aptuveni 22,98% no kopējiem ienākumiem. 

Tam seko pārējais valsts budžeta finansējums (ERA-NET projekti, Latvijas-Lietuvas-

Taivānas sadarbības fonda projekti, 7.IP projektu valsts budžeta līdzfinansējums, Valsts 

iedzīvotāju genoma datu bāzes īstenošana, u.c. projekti) – 8,85%, starptautiskais 

finansējums (piemērām, 7.IP un līgumdarbi starptautiskām juridiskām personām) – 

6,65%, VPP īstenošana – 5,66%, NFI finansējums – 3,45%, LZP finansēto sadarbības 

projektu finansējums – 2,99%, ieņēmumi no līgumdarbiem ar LR juridiskām personām 

– 0,93% un ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām – 0,83%. Sīkāku finansējuma 

sadalījumu pa finansējuma avotiem var aplūkot 1.tabulā.  

1. tabula BMC zinātniskās darbības finansējums, EUR 

Ieņēmumu veids 

Gads 

2014  2015  2016  2017 

Finansējums (kopā) 4559.0 4909.9 3486.5 4991.8 

Valsts budžeta finansējums (kopā) 4126.1 4271.0 3193.7 4572.0 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums 

zinātniskajai darbībai (kopā) 
2605.2 1890.5 609.6 2379.4 

ES 2007-2013: ESF 1.1.1.2.0. aktivitāte  430.8 450.5 0 0 

ES 2007-2013: ERAF 2.1.1.1.0. aktivitāte  952.1 1094.8 0.2 0 

ES 2007-2013: ERAF 2.1.1.2.0. aktivitāte  0 45 0 0 

ES 2007-2013: ERAF 2.1.1.3.1. aktivitāte  1222.3 0 501.7 0 

ES 2007-2013: ERAF 2.1.1.3.3. aktivitāte 0 300.2 107.7 0 

ES 2014-2020: ERAF 1.1.1.1.pasākums 0 0 0 1437.7 

ES 2014-2020: ERAF 1.1.1.2.pasākums 0 0 0 101.7 

ES 2014-2020: ERAF 1.1.1.4.pasākums 0 0 0 840.0 

NFI projektu finansējums 0 357 358.2 172.1 

LZP granti un cits LZP finansējums 398.2 450.1 450.1 149.4 

Zinātniskās darbības bāzes finansējums 666.2 1030.3 1151.3 1147.2 

Valsts pētījumu programmu finansējums 259.8 253.6 262.5 282.3 

Pārējais valsts budžeta finansējums 196.7 289.5 362.0 441.6 

Finansējums no starptautiskiem avotiem (kopā) 316.8 442.9 207.6 332.10 

7.ietvara programma un cits starptautiskais finansējums 210.4 125.6 24.4 126.7 

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām 

personām 
106.4 317.3 183.2 205.4 

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas 

juridiskām personām 
54.3 86.5 23.2 46.5 

Cits finansējums zinātniskai darbībai (kopā) 61.8 109.5 62.0 41.2 

Ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām 61.8 109.5 62.0 41.2 
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2.tabulā var aplūkot BMC finansējuma izlietojumu.  

2. tabula BMC finansējuma izlietojums, EUR 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

(faktsikā 

izpilde) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 486 535 4 991 894 

1.1. Dotācijas 3 192 892 4 571 840 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 293 643 314 129 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 105 925 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 3 228 537 4 242 863 

2.1 Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 913 622 3 293 897 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 838 690 3 126 187 

2.1.2. Procentu izdevumi 1 482 0 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 0 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

straptautiskā sadarbība 

0 0 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 73 450 167 710 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 314 915 948 966 
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4. PERSONĀLS 
 

2017.gadā nodarbināti darbinieki 112,26 PLE apjomā, no kuriem vēlētais 

zinātniskais personāls  - 74,39 PLE, zinātiskā personāla v.i. – 0,15 PLE, zinātnes 

teniskais personāls – 18,37 PLE un zinātni apkalpojošais personāls – 19,35 PLE.  

Vēlēto zinātisko personālu sastāda 26 vadošie pētnieki, 23 pētnieki un 54 

zinātniskie asistenti. Vēlētā zinātniskā personāla sastāvā ir 44 darbinieki ar doktora 

zinātnisko grādu. 

Zinātniskā personāla vidējais vecums ir 41,13 gadi, zinātnes tehniskā personāla 

vidējais vecums ir 29,14 gadi un zinātnes apkalpojošā personāla vidējais vecums ir 

46,04 gadi.  
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5. ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 2018.GADĀ 
 

2018.gadā tiks turpināts mērķtiecīgs darbs pie BMC Attīstības stratēģijas 2015.-

2020.gadam īstenošanas. 

1. Pētniecības programmas īstenošana 

2017. gadā BMC zinātniskajās grupās tiks turpināta darbība visos piecos 

zinātniskās pētniecības virzienos un to ietvaros tiks turpināti vairāki iepriekšējos 

periodos uzsāktie zinātniskie projekti: 

 desmit ERAF 1.1.1.1.pasākuma “Prakstiskas ievirzes pētījumi” 1.kārtas 

projekti (1.1.1.1/16/A/044, 1.1.1.1/16/A/054, 1.1.1.1/16/A/055, 

1.1.1.1/16/A/066, 1.1.1.1/16/A/091, 1.1.1.1/16/A/101, 1.1.1.1/16/A/104, 

1.1.1.1/16/A/107, 1.1.1.1/16/A/211, 1.1.1.1/16/A/272); 

 trīs ERAF 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 1.kārtas 

projekti (1.1.1.2/VIAA/1/16/135, 1.1.1.2/VIAA/1/16/144, 

1.1.1.2/VIAA/1/16/203); 

 viens ERAF 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas 

pilnveidošanai” projekts (KC-PI-2017/23); 

 7.ietvara programmas projekts (FLUTCORE); 

 Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE; 

 viens Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības fonda projekts; 

 divi Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētie projekti (NFI/R/2014/045, 

NFI/R/2014/051); 

 divi ERA-NET projekti (GENMEL, AlphaChit); 

 viens Zviedrijas institūta finansētais Baltijas jūras reģiona sadarbības projekts 

(INNOVIMMUNE); 

 Valsts iedzīvotāja genoma datu bāze. 

2018.gadā tiks uzsākta viena Horizon 2020 projekta īstenošana (ADOPT 

BBMRI-ERIC) un viena ERA-NET projekta īstenošana (PROSCANEXO), viens 

ERAF 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts 

(1.1.1.2/VIAA/1/16/128).  

2018.gadā plānotas arī vairāki jauni vietēja mēroga projekta konkursi, kuros 

BMC plāno iesniegt jaunus projektu iesniegumus - gan ERAF 1.1.1.1.pasākuma 

“Praktiskas ievirzes pētījumu” 2.kārtas projektu konkurss, gan ERAF 1.1.1.2.pasākuma 

“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 2,kārtas projektu konkurss, gan LZP 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss.  

2018. gadā tiks turpināts darbs arī pie jaunu starptautisko projektu pieteikumu 

sagatavošanas, tai skaitā Horizon 2020 un citu grantu shēmās. Šim mērķim plānots 

izmantot ERAF 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem 

pētniecībā un inovācijās” 2.kārtas finanšu līdzekļus. 

2. Institucionālā attīstība 

2018.gada balstoties uz BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes ziņojumu, 

plānots organziēt BMC vadības un projektu zinātnisko grupu vadītāju seminārus, par 

turpmākām katras zinātnātniskās grupas attīstības perspektīvām, ja nepieciešams, 

veicot arī BMC struktūras reformas. 
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Administratīvās pārvaldības efektivitātes uzlabošanai 2018.gadā plānots veikt 

iekšējās inventerizācijas sistēmas modernizēšanu un dokumentu pārvaldības sistēmas 

ieviešanu. Kā arī BMC tēla sabiedrībā uzlabošanu un atpazīstamības veidošanu. 

Starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai plānots paplašināt Projektu un 

attīstības daļu, pieņemot darbā personu, kas specificējas tieši uz starptautisko projektu 

iesniegumu sagatavošanu. BMC plāno turpināt un attīstīt sadarbību ar vietējiem un 

ārzemju partneriem, lai nodrošinātu precīzu līgumdarbu izpildi. Īpaši paredzēts turpināt 

strādāt pie līgumpētījumu apjoma palielināšanas biotehnoloģijas nozarē uzsākot jaunus 

projektus sadarbībā ar ārzemju kompānijām cilvēku un dzīvnieku vakcīnu izstrādes 

jomā. 

 

3. Cilvēkresursu attīstība 

Jauna zinātniskā personāla piesaistei plānots turpināt atbalstīt perspektīvos 

studentus, nodarbinot tos BMC īstenotajos pētniecības projektos, spējīgāko atalgošanai 

paredzot finansējumu no BMC pieejamajiem finanšu līdzekļiem. 

Starptautiskā zinātniskā personāla un diasporas zinātnieku peisaitei plānots 

sagatavot kopīgus projektu iesniegumus ERAF 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts” 2.kārtas projektu konkursu ietvaros.  

BMC konkuretspējas saglabāšanai, plānots pārskatīt zinātniskā personāla 

atalgojuma politiku. 

  

4. Infrastruktūras un starpinstitucionālās sadarbības attīstība 

2018.gadā BMC turpinās īstenot ERAF 1.1.1.4.pasākuma “P&A infrastruktūras 

attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās 

kapacitātes stiprināšana” projektu, kura ietvaros tiks pilnveidota zinātnisko iekārtu bāze 

Laboratorijas dzīvnieku servisa centrā, Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrā, 

Genoma centrā un Rekombinanto biotehnoloģijas servisa centrā. Kā arī papildus 

paredzēts sākt pārejas būvniecību starp abām BMC ēkām, tādējādi ikdienā krietni 

atvieglojot BMC zinātniskā personāla pārvietošanos star abām BMC ēkām. Papildus 

projekta ieguldījumiem, BMC no piešķirtā zinātniskās darbības bāzes finansējuma 

turpinās stiprināt pētniecisko atbalsta vienību – servisa centru (core facilities) darbību. 

Lai stiprinātu Latvijas dalību ESFRI, 2018.gadā plānots, ka Latvija iesaistīsies 

Integrētajā struktūrālās bioloģijas infrastruktūrā (Instruct-ERIC - Integrated Structural 

Biology Infrastructure) un BMC varēs īstenot Instruct-ERIC Latvijas Nacionālo 

parterības plānu. Kā arī 2018.gadā tiks turpināta aktīva dalība Biobanku un 

biomolekulāro resursu pētiecības infrastruktūras (BBMRI-ERIC) konsorcijā. 

 

5. Izglītība un publicitāte 

2018. gadā paredzēts turpināt bakalauru, maģistratūras un doktorantūras 

studentu zinātnisko darbu izstrādes nodrošināšanu BMC speciālistu vadībā. Ar 

augstākās izglītības iestādēm plānots apspriest sadarbības iespējas par jaunu studiju 

programmu izveidi BMC zinātniskās pētniecības virzienu ietvaros.  


