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Valsts kanceleja

Labklājības ministrija

Izglītības un zinātnes 

ministrija

Ietvarpētījums: Socioloģisko aptauju, sekundāro datu, mediju 

satura un dokumentu analīze par pandēmijas sekām

Ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un 

privātās dzīves saskaņošanas iespējām pandēmijas laikā

Ziņojums par pandēmijas emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz 

dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm

Priekšlikumi par izmaiņām rīcībpolitikā, lai veicinātu 

nodarbinātību un drošu darba vidi

Priekšlikumi uzlabojumiem valsts un pašvaldību sociālās 

aizsardzības pasākumu īstenošanā ārkārtējā situācijā

Ziņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības 

ierobežojumu ietekmi pandēmijas laikā

Priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu 

informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu

Dažādu mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums attālinātā 

mācību procesa nodrošināšanai

Vadlīnijas attālināto kursu veidošanas / dizaina pamatprincipiem 

attālinātā mācību procesa nodrošināšanai

Akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājums 

digitālā un virtuālā studiju procesa īstenošanai

Priekšlikumi par e-risinājumu izmantošanu studentcentrēta 

izglītības procesa īstenošanai augstākajā izglītībā
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Rezultāti īsumā 

11 ziņojumi (6 Labklājības ministrijai, 1 

Valsts kancelejai, 4 Izglītības un zinātnes 

ministrijai)

29 zinātniskās publikācijas recenzētos 

izdevumos

15 konferenču referāti Latvijā un pasaulē

3 brīvpieejas pētniecības rīki 

24 semināri, vebināri, populārzinātniski 

raksti un video dažādām mērķauditorijām 

28 intervijas ar zinātniekiem Latvijas 

medijos



Projekta mājaslapa:

https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19

→ Projekta rezultāti sabiedrībai (intervijas ar zinātniekiem, populārzinātniski raksti un 

video, apaļā galda diskusiju un konferenču prezentāciju ieraksti, informācija par 

semināriem un vebināriem u.c.) 

→ Detalizēta informācija par projekta struktūru un īstenotājiem 

→ Visu 11 ziņojumu pilns teksts (pēc 31. marta)

Brīvpieejas pētniecības rīki: 

→ Saeimas debates http://saeima.korpuss.lv/

→ Latvijas politiķu Twitter ieraksti http://politikutviti.riks.korpuss.lv/

→ Interneta Agresivitātes indekss http://barometrs.korpuss.lv/

PALDIES!
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