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Vadības ziņojums
2021. gads vēlreiz apliecināja, ka Latvijas Organiskās sintēzes 
institūts (OSI) veiksmīgi spēja pielāgoties darbam COVID-19 
pandēmijas apstākļos. Neraugoties uz ierobežojumiem un 
vispārējo sagurumu, mums bija izcilas sekmes gan zinātniskajā 
darbībā, gan izdevās palielināt pētnieciskās bāzes resursus.

2021. gadā OSI pētnieki publicēja 95 zinātniskus rakstus (SCOPUS 
publikāciju datu bāze), pie kam to zinātniskā kvalitāte ir būtiski 
palielinājusies. 61,5% no mūsu publikācijām atrodas vis-
prestižāko zinātnisko žurnālu grupā Q1 (CiteScore), kā arī vidējais 
to žurnālu ietekmes faktors, kur publicēti institūta zinātnieku 
izstrādātie raksti, šogad ir 5,15. Pirmo reizi OSI publikāciju 
nozares svērtais citēšanas indekss sasniedza vērtību 1,1. Varam 
lepoties, ka mūsu zinātnieku pētījumi publicēti prestižos 
zinātniskos izdevumos - Nature Chemistry un Angewandte 
Chemie International Edition. 

Aptuveni puse no 2021. gadā OSI 
izstrādātajiem pētījumiem tapuši, 
pateicoties veiksmīgai un pilnvērtīgai 
zinātnieku dalībai starptautiskos 
akadēmiskos tīklos. Starp šogad 
nozīmīgākajiem akadēmiskiem part-
neriem jāmin Francijas Nacionālais 
zinātniskās pētniecības centrs (CNRS), 
Karolinskas Institūts un Florences Universitāte.

OSI turpināja aktīvi piedalīties konkursos par pētniecības 
finansējuma iegūšanu un 2021. gadā 20 projektu pieteikumi ir 
novērtēti virs kvalifikācijas sliekšņa. Šogad esam uzsākuši jaunu 
projektu īstenošanu 2,5 miljonu eiro apmērā. 
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Arī šogad OSI atbalstīja akadēmiskās izglītības attīstību Latvijā. 
2021. gadā OSI ir izstrādāti un dažādās augstskolās aizstāvēti 
19  universitāšu noslēguma darbi – 3 doktora disertācijas, 
7 maģistra un 9 bakalaura darbi.

Paralēli akadēmiskajai sadarbībai, OSI turpināja veiksmīgi 
īstenot arī komercsektora ierosinātos pētniecības projektus. 
2021. gadā mūsu sadarbības projekti ar farmācijas uzņēmumiem 
sasniedza 4,3 miljonu eiro apjomu, veidojot 36% no OSI kopējā 
pētniecības finansējuma.

Institūta ieņēmumi no pamatdarbības 2021. gadā sasniedza 
12,4 miljonus  eiro. Lai  gan Eiropas Struktūrfondu  finansēto projektu 
grāmatvedības specifikas dēļ formāli veidojušies 170 tūkstoši 
eiro neto zaudējumi, OSI bilance 2021. gada 31. decembrī bija 
25,39 miljoni eiro, no tā ilgtermiņa saistības veidoja tikai 2,4%. 
Pārskata perioda beigās OSI ir augsts likviditātes rādītājs  – 
4,5, kas nodrošinās nepieciešamo operatīvo finansējumu 
īstenotajiem un plānotajiem pētniecības projektiem.

Atbalstot mūsu teritoriālās attīstības plānus, 2021. gadā Ministru 
kabinets OSI piešķīra papildus zemi 0,3561 ha apjomā. 

Visbeidzot, 2021. gada nogalē noslēdzās darbs pie 2022.– 
2027.  gada Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģijas 
plāna izstrādes. Šis dokuments iezīmē konkrētus pasākumus 
OSI tālākajai virzībai izcilības veicināšanā.

Noslēgumā jāsecina, ka, neskatoties uz COVID-19 ierobe-
žojumiem un to ietekmi, esam ne tikai ļoti veiksmīgi spējuši 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem, bet arī turpinājuši attīstību 
un kaldinājuši plānus tālākai izaugsmei.

Direktors

Osvalds Pugovičs
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Stratēģiskās attīstības plāns

2021. gada beigās apstiprinājām OSI stratēģiskās attīstības plānu 
nākamajiem 5 gadiem (www.osi.lv). 

Jaunās stratēģijas izstrādi uzsākām ar institūta misijas un 
vīzijas definēšanu, kur mums palīdzēja ekspertu komanda no 
Vidzemes Augstskolas, savukārt tālāk procesa vadību uzņēmās 
kompānijas "KPMG Baltics" eksperti.

Lai nodrošinātu visu OSI darbinieku interešu pārstāvniecību, 
plāna izstrādē piedalījās gan administrācijas, gan zinātniskā 
personāla pārstāvji. Par OSI vietu un lomu dzīvības zinātņu 
ekosistēmā savu redzējumu sniedza arī eksperti no akadēmiskās 
vides un ražošanas sektora. 

Izstrādātais OSI stratēģiskās attīstības plāns ar izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem nākamos piecus gadus kalpos par 
ceļvedi izcilības sasniegšanai. 

Virzot nozares attīstību un zinātnisko izaugsmi, OSI vīzija ir 
veicināt globālas zināšanu sabiedrības veidošanu. OSI mērķis 
ir kļūt par vienu no Eiropas līderiem ķīmijā un biomedicīnā, 
kā arī par vietu, kurā dzimst un attīstās spilgtas personības, 
zinātniskas idejas un jauni produkti. Institūta zinātniskā    
darbība risinās globāli nozīmīgus jautājumus cilvēka dzīves 
kvalitātes un veselības uzlabošanai.

Stratēģijas dokumentā ir definētas piecas OSI vērtības:

 + zinātniskā izcilība
 + būšana par nozares labāko darba devēju
 + dzīvības zinātņu jomas pētniecības iestāžu sadarbība 
 + starptautiski atzīti sniegumi
 + vēsturiskās nepārtrauktības turpināšana

Zināt, lai dziedinātu

https://www.osi.lv/en/strategy-2022-2027/
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Pētniecība
OSI Zinātniskā padome izstrādāja un apstiprināja 2022. – 
2027. gada OSI Pētniecības programmu. 

Institūta veikto pētījumu mērķis ir veicināt cilvēku veselības 
un dzīves kvalitātes uzlabošanu, tostarp akcentējot ilgtspēju 
kā nepieciešamu nosacījumu cilvēku labklājības veicināšanā. 
Šī mērķa sasniegšanai, pētījumi tiks realizēti divās stratēģiskās 
pētniecības jomās – “Cilvēka veselība” un “Ilgtspējīga ķīmija un 
tehnoloģijas”.

OSI ir izveidota visaptveroša zāļvielu atklāšanas platforma, 
kas balstās uz trīs pīlāriem – zāļvielu kandidātu atklāšana, 
zāļvielu priekšklīniskā izpēte un ražošanas tehnoloģiju izstrāde. 
Šī platforma mums ļaus īstenot visu zāļvielu atklāšanas un 
izstrādes ciklu.
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12. PAULA VALDENA SIPOZIJS 

Turpinot tradīciju zinātnisku pasākumu organizēšanā, OSI 
2021. gadā rīkoja 12. Paula Valdena simpoziju organiskajā 
ķīmijā. 

Konferencē savus pētījumus prezentēja septiņi pasaulē      zināmi 
un atzīti zinātnieki un profesori – Roberts Franke (Robert  
Francke), Veronika Governjē (Veronique Gouverneur), Pauls 
Nošels (Paul Knochel), Daniels Leonori (Daniele Leonori), 
Martins Ostraihs (Martin Oestreich), Troels Skrudstrups 
(Troels Skrydstrup) un Alans Spaivijs (Alan Spivey).

Paula Valdena simpozijs tradicionāli reizi divos gados pulcē 
zinātniekus un studentus no Baltijas valstīm. 

COVID-19 izraisīto ierobežojumu dēļ šoreiz simpozijs 
norisinājās virtuālajā vidē, taču tas nekādā veidā ne-
ietekmēja pasākuma programmu vai zinātnisko kvalitāti.
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ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Šogad esam sasnieguši visu laiku labākos zinātniskā snieguma kvalitatīvos jeb zinātniskās ekselences rādītājus. Vidējais to žurnālu 
ietekmes faktors, kur publicēti institūta zinātnieku izstrādātie raksti, 2021. gadā bija 5,15. Izmantojot starptautisko vērtēšanas 
metodoloģiju un nozares svērto citēšanas indeksu (FWCI), redzams, ka tā vērtība, pirmo reizi institūta vēsturē, sasniedza 1,1. Esam 
arī lepni, ka OSI zinātnieku publikāciju skaits visprestižāko zinātnisko žurnālu grupā Q1 (CiteScore) turpina stabili pieaugt un tas jau 
sasniedzis 61,5% no visām publikācijām.

PUBLIKĀCIJAS PĒC ŽURNĀLU KVARTĪLĒMŽURNĀLU VIDĒJAIS IETEKMES FAKTORS 
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Pašnovērtējuma ziņojums
2021. gada vasarā Austrumeiropas pētniecisko institūciju apvienības 
Alliance4Life ietvaros veicām anonīmu tiešsaistes aptauju par 
institucionālās vides un pētniecības kultūras uztveri OSI. 

Esam gandarīti, ka nedaudz vairāk kā 95% OSI akadēmiskā personāla 
lepojas būt par daļu no zinātnieku kopienas, kā arī 94% aptaujāto 
ieteiktu OSI kā darba vietu citiem pētniekiem. Aptuveni tikpat liela 
daļa uzskata, ka augsti pētniecības standarti un rezultātu integritāte 
ir vieni no OSI stūrakmeņiem zinātnē.

Aptaujas dati arī iezīmēja labu OSI attīstības potenciālu, jo vairāk 
nekā 80% respondentu norādīja, ka var strādāt patstāvīgi, kā arī to, 
ka zinātniskais vadītājs ļauj viņiem patstāvīgi interpretēt pētījumu 
rezultātus.

Šie rezultāti neapšaubāmi rada pārliecību par mūsu potenciālu 
sasniegt izcilību zinātnē.

Ieteiktu OSI 
kā darbavietu 
citiem 
zinātniekiem

94%

95%
Jūtas lepni 
par piederību 
zinātniskajai 
sabiedrībai
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Sadarbība ar akadēmiskajiem partneriem 

OSI turpināja aktīvi iesaistīties jaunos starptautiskos 
zinātniskajos tīklos, kā arī stiprināja esošās sadarbības. 
Veiksmīga  akadēmiskā    sadarbība jau  nesusi  augļus – zināt-
niskās publikācijas, kas tapušas OSI zinātniekiem sadarbojoties 
ar ārvalstu zinātniekiem, sastāda 48,9% no visām OSI pētnieku 
publikācijām, un tas ir lielākais rādītājs pēdējo 5 gadu laikā 
(SCOPUS dati). Starptautiskā sadarbība ir pozitīvi ietekmējusi 
zinātnisko rakstu kvalitāti un sadarbībā tapušo publikāciju FWCI 
vērtības ir ievērojami augstākas par OSI vidējo.

SADARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS PUBLIKĀCIJĀS 2018 - 2021
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ZINĀTNISKĀS SADARBĪBAS SPILGTĀKIE PIEMĒRI

 + OSI pētnieki Dr. E. Liepiņš, Dr. P. Donets, Dr. K. Šubins, Dr. D. Lubriks, Dr. A. Barans, Dr. J. Kūka, Dr. S. Grīnberga, Dr. M. Martjuga, 
M.Sc. M. Priede un Prof. E. Sūna, sadarbojoties ar zinātniekiem no Oksfordas Universitātes, atklājuši jaunu savienojumu klasi, 
kas inhibē metalo-beta-laktamāžu darbību un potenciāli var kļūt par antibiotiku adjuvantiem (Nat. Chem. 2021. DOI: 10.1038/
s41557-021-00831-x).

 + Prof. A. Jirgensons un doktorantūras studente M.Sc. E. Līdumniece kopā ar biologiem no Krika institūta (Francis Crick Institute) 
izstrādājuši peptīdu borskābju analogus, kas tiešā veidā iedarbojas uz malārijas parazīta dzīves ciklu un bloķē tā attīstību 
(Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2021, 118, e2022696118. DOI: 10.1073/pnas.2022696118).

 + Prof. M. Dambrovas grupa kopā ar kolēģiem no Amsterdamas Universitātes un Lietuvas Veselības zinātņu universitātes veikuši 
enerģijas metabolisma un mitohondriju oksidatīvā stresa ietekmes pētījumus sirds išēmijas / reperfūzijas gadījumos (Free 
Radic. Biol. Med. 2021, 165(24), 37. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.01.036).

 + Dr. P. Arsenjana grupa, sadarbojoties ar pētniekiem no Kauņas Tehnoloģiju institūta, izstrādājuši zaļās un oranžās gaismas 
organiskos elektroluminiscences emiterus (J. Mater. Chem. C 2021, 9(11), 3928. DOI: 10.1039/D0TC05745B).
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Sadarbība ar uzņēmējiem

2021. gadā OSI sadarbības projekti ar nozares 
uzņēmējiem nodrošināja aptuveni 36% no 
kopējā finansējuma (4,3 miljoni eiro). Šogad 
visaktīvākā sadarbība izvērsās ar Eiropas 
Savienībā un ASV bāzētiem farmācijas 
uzņēmumiem. Plānojam turpināt aktīvu 
sadarbību ar farmācijas nozari un tādējādi 
veicināt mūsu pētījumu rezultātu nonākšanu 
pie pacientiem.

Uzticams sadarbības 
partneris kopš 1957. gada 

45%
ES 

18%
Citas valstis

24%
ASV 

13%
LV 

4,3 MEUR 

PRIVĀTAIS FINANSĒJUMS 2021
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 + Prof. K. Jaudzema vadītā grupa izstrādāja SARS-CoV-2 mRNS metiltransferāzes 
inhibitoru zāļvielu kandidātus, kas uzrāda augstu pretvīrusu aktivitāti.
- Bobiļeva u.c. ACS Med. Chem. Lett. 2021, 12, 1102. DOI: 10.1021/acsmedchemlett.1c00140
- Bobrovs u. c. Pharmaceuticals 2021, 14, 1243. DOI: 10.3390/ph14121243
- Patenta pieteikums PCT/IB202/061623

 + Prof. E. Sūna sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu centru un 
uzņēmumu “Genie Biotech” izstrādāja vakcīnu izstrādei noderīgu metodi 
peptīdu, glikoproteīnu, antivielu konjugēšanai uz vīrusveidīgajām daļiņām. 
- Brune  u. c. ChemBioChem 2021, 22, 3199. DOI: 10.1002/cbic.202100381

 + Dr. R. Vilšķērsta vadītais pētījums (prof. M. Dambrovas grupa) parādīja, ka 
meldonija terapija var palīdzēt novērst sirds un asinsvadu komplikācijas 
COVID-19 pacientiem.
- Vilskersts u.c. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(1), 45. DOI: 10.3390/ijms23010045

Ieguldījums pandēmijas ierobežošanā
Aktīvi reaģējot uz COVID-19 pandēmijas izraisīto 

globālo veselības krīzi, OSI pētnieki iesaistījās 

vairākos projektos un konsorcijos, kuru mērķis 

bija  COVID-19 vakcīnu kandidātu un zāļvielu pret 

COVID-19 un tā izraisītām komplikācijām izstrāde.  

Apjomīgākais projekts šajā jomā bija Latvijas 

Valsts pētījumu programmas finansētais projekts 

“Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu 

izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem” (VPP-

COVID-2020/1-0014). Pētniecība tika uzsākta 

2020. gadā un jau 2021. gadā bija redzami pirmie 

rezultāti.
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Galvenie zinātiskie sasniegumi

Prof. Edgars Sūna un Dr. Igors Sokolovs, sadarbojoties ar 
prof.  Roberta Frankes (Robert  Franke) grupu Vācijā, izstrādāja 
elektrosintēzes metodi hipervalentā broma reaģentu iegūšanai. 
Pateicoties izstrādātajai metodei ir izdevies atrisināt hiper-
valentā broma savienojumu iegūšanas problēmu, kas līdz šim 
kavēja to plašu pielietošanu organiskajā ķīmijā, jaunu zāļvielu    
un viedo materiālu izstrādē. Latvijas Zinātņu akadēmija 
šo pētījumu nosaukusi par vienu no 2021. gada Latvijas 
nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē.

Pētījuma rezultāti aprakstīti oriģinālā zinātniskā rakstā:
Angew Chem. Int. Ed. 2021. DOI: 10.1002/anie.202104677

ELEKTROSINTĒZES METODE ATRISINA ZINĀTNISKU PROBLĒMU UN PAVER CEĻU 
AUGSTVĒRTĪGU VIELU IEGŪŠANAI
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Prof. Kristaps Jaudzems (OSI) un Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra pētnieki sadarbībā ar Eksas 
Marseļas universitāti un Lionas universitāti Francijā 
izstrādājuši jaunu metodi antigēna molekulu detektē-
šanai un struktūras raksturošanai uz vīrusveidīgo daļiņu 
kā adjuvantu virsmas. Metode sekmēs vakcīnu dizainu, kā 
arī to formulāciju un ražošanas metožu izveidi. Latvijas 
Zinātņu akadēmija šo pētījumu nosaukusi par vienu 
no 2021. gada Latvijas nozīmīgākajiem sasniegumiem 
zinātnē.

Pētījuma rezultāti aprakstīti oriģinālā zinātniskā rakstā:
Angew Chem. Int. Ed. 2021. DOI: 10.1002/anie.202013189 

ANTIGĒNA STRUKTŪRAS RAKSTUROŠANA UZ VIRUSVEIDĪGO DAĻIŅU VIRSMAS, 
KAS SEKMĒS VAKCĪNU DIZAINU, FORMULĀCIJU UN RAŽOŠANAS METOŽU IZVEIDI
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OSI vadošais pētnieks Dr. Pāvels Arsenjans un asistents, 
Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras students 
Pāvels Dimitrijevs izstrādājuši fluorescējošu marķieri, 
kas ļauj ātri un ērti izmērīt kardiolipīna koncentrāciju. 
Tas sekmēs tādu zāļvielu izveidošanu, kuru mērķis ir 
aizsargāt mitohondrijus no oksidatīvā stresa un veicināt 
to normālu darbību.

Pētījuma rezultāti aprakstīti oriģinālā zinātniskā rakstā un ir aizsargāti ar patentu:
Sens. Actuators B: Chem. 2021. DOI: 10.1016/j.snb.2021.130537
Patenta pieteikums PCT/IB2020/058457

JAUNS PAŅĒMIENS ZĀĻVIELU ATKLĀŠANAI UN IZPĒTEI
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Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Paula Valdena medaļa par pētījumiem selēnorganisko savienojumu ķīmijā

Dr. chem. Igors Sokolovs 
Prof. Edgars Sūna 
Prof. Kristaps Jaudzems 
2021. gada Latvijas nozīmīgākais sasniegums zinātnē (Latvijas Zinātņu akadēmija)

Prof. Ivars Kalviņš 
Dr. chem. Kārlis Pajuste
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības raksts

M.Sc. Pāvels Dimitrijevs 
Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta Atzinības raksts

Apbalvojumi
Šogad īpaši lepojamies ar trīspadsmit OSI darbiniekiem, kuri 2021. gadā saņēma dažādus individuālos apbalvojumus un atzinības.

Dr. med. Dana Kigitoviča
L`ORÉAL Baltic balva "Sievietēm zinātnē" 

Dr. chem. Marija Skvorcova
Edvīna Vedēja balva par izstrādāto promocijas darbu organiskajā ķīmijā   

Dr. pharm. Edijs Vāvers
Solomona Hillera balva 

M.Sc. Georgijs Stakanovs
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā par izstrādāto maģistra darbu

M.Sc. Kristīne Kitoka 
Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva par izstrādāto maģistra darbu 

M.Sc. Madara Dārziņa
Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva par izstrādāto maģistra darbu
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Izglītība 
Lai gan OSI nepiešķir zinātniskos grādus, mēs esam stingri apņēmušies 
atbalstīt akadēmisko izglītību Latvijā, nodrošinot infrastruktūru, 
finansējumu, kā arī kvalifikācijas darbu zinātnisko vadību. 2021. gadā OSI 
tika izstrādāti un dažādās Latvijas universitātēs aizstāvēti deviņi bakalaura 
un septiņi maģistra darbi, kā arī trīs doktora disertācijas. 

9
BSc

7
MSc

3
PhD

OSI IZSTRĀDĀTIE KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Lai finansiāli atbalstītu studentus, kuri izstrādā 
savus kvalifikācijas darbus, īstenojam OSI iekšējo 
studentu grantu programmu. 2021. gadā atbalstu 
saņēma 11 studenti, un šim mērķim atvēlējām 
307 tūkstošus eiro.

307 000 EUR
OSI studentu atbasta 

programma



19

Karjera
Ievērojamu akadēmiskās karjeras attīstību sasniedza vairāki mūsu vadošie pētnieki.

Dr. med. Līga Zvejniece 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 

īstenā locekle

Prof. Kristaps Jaudzems 
Latvijas Universitātes 
Senāta priekšsēdētājs

Dr. pharm. Reinis Vilšķērsts 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 

korespondētājloceklis 
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Resursi
2021. gadā OSI kopējais saņemtais finansējums sasniedza 
12 miljonus eiro. Vienu  trešdaļu no tā veidoja privātais finansējums. 

2021. gada beigās mēs esam sasnieguši drošu un stabilu finansiālo 
stāvokli. OSI ir augsta likviditāte (likviditātes rādītājs - 4,5) un zems 
parādu slogs (ilgtermiņa saistības kā % no kopējiem aktīviem - 
2,4%).

Bilanci mēs noslēdzām ar 5,4 miljoniem eiro nākamo periodu 
ieņēmumu, saņemto avansa maksājumu un transfertu kontā (21% 
no kopējās bilances vērtības). Tas liecina par stabilu projektu 
plūsmu nākamajos pārskata periodos. 2021. gada 31. decembrī 
naudas līdzekļu uzkrājums sasniedza 7,44 miljonus eiro.

FINANSES

36%
Privātais 

finansējums

67%
Publiskais 
finansējums

12 MEUR

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS, 2021
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2021. gadā jaunu pētniecības 
iekārtu iegādei investējām aptuveni 
1,26 miljonus eiro1. Lielākais ieguldījums 
bija pēdējās paaudzes tandēma 
masspektrometra LCMS-8060NX iegāde. 
Pateicoties jaunās iekārtas ātrdarbībai, 
augstajai jutībai un ērtajai lietošanai, 
bioanalītikas grupa ir palielinājusi veikto 
analīžu apjomu par aptuveni 20%.

PĒTNIECĪBAS IEKĀRTAS

1 Finansējums iegūts no Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/007 līdzekļiem Foto https://www.shimadzu.com



110 000 EUR
Iekšējā motivācijas 

shēma
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Esam gandarīti, ka 2021. gadā mūsu darbinieku vidū bija aptuveni 
80 studentu un 18 ārvalstu pētnieku.

PERSONĀLS

261
Zinātniskie 
darbinieki

80
Studenti

13
Ārvalstu pētnieki

Turpinājām realizēt OSI darbinieku motivācijas shēmu, lai 
tādējādi veicinātu pētniecības projektu pieteikumu rakstīšanu, 
kvalifikācijas darbu izstrādi, kā arī augstas kvalitātes pētījumu 
publicēšanu prestižos zinātniskos žurnālos (lielākais bonuss 
vienai personai 2021. gadā sasniedza 11,6 tūkstošus eiro). 
Kopumā darbinieku motivācijas shēmai pagājušā tika piešķirti 
un izlietoti 110 tūkstoši eiro.
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2021. gadā biotehnoloģijas ēkas būvniecībā esam ieguldījuši 
800 tūkstošus eiro. Jaunā ēka ir paredzēta Biotehnoloģijas 
grupas vajadzībām.1 

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS 

1 Finansējums iegūts no Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta
  Nr. 1.1.1.4/17/I/007 līdzekļiem

Nodrošinot resursus mūsu teritoriālās attīstības plāniem, 
2021.  gadā Ministru kabinets OSI piešķīra papildus zemi 
0,3561 ha apjomā. 
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Pārvaldība
OSI augstākais lēmējorgāns ir Zinātniskā padome 
(ZP). Zinātniskā padome lemj par OSI attīstības 
stratēģiskajiem virzieniem, apstiprina institūta 
budžetu un ievēl Latvijas Organiskās  sintēzes 
institūta direktoru. Zinātniskās padomes locekļus 
ievēl OSI zinātnieku pilnsapulce.

Zinātniskās padomes sastāvs tika ievēlēts 2018. gada 
beigās, tās pilnvaru termiņš beigsies 2022. gada 
decembrī.

Ar jaunās  Zinātniskās  padomes līdzdalību ieviestas 
nozīmīgas reformas, lai nodalītu un skaidri definētu 
OSI uzraudzības un izpildstruktūru uzdevumus un 
pienākumus. Lai izvairītos no interešu konflikta, 
lēmējvara un uzraudzības struktūras  tika pilnībā 
nošķirtas no izpildvaras līmeņa. 

Prof. Kristaps Jaudzems
ZP priekšsēdētāja vietnieks

Prof. Edgars Sūna
ZP priekšsēdētājs

Dr. Pāvels Arsenjans Prof. Maija Dambrova Prof. Ivars Kalviņš

Dr. Mārtiņš Katkevičs Dr. Edgars Liepiņš Dr. Ilga Mutule Dr. Vita Ozola Dr. Kārlis Pajuste

Dr. Aiva Plotniece Dr. Gints Šmits Dr. Kirills Šubins Dr. Pēteris Trapencieris Prof. Raivis Žalubovskis

ZINĀTNISKĀ PADOME
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Dace Kārkle
Direktora vietniece

Osvalds Pugovičs
Direktors

Institūtu pārvalda direktors, kuru uz četriem 
gadiem ievēl Zinātniskā padome. Institūta 
direktors pilda Zinātniskās darbības likumā 
noteiktos pienākumus un funkcijas. OSI 
direktors un viņa vietnieki veido institūta 
administrāciju.

2019. gada sākumā Osvalds Pugovičs atkārtoti 
tika ievēlēts OSI direktora amatā līdz 
2023. gadam.

Aigars Jirgensons
Direktora vietnieks

IZPILDVARA

Plānojam veikt uzlabojumus, lai turpinātu ieviest labu pārvaldības praksi, tai skaitā, attiecībā uz ieinteresēto personu 
iesaistīšanos OSI pārvaldībā.  Izglītības un Zinātnes ministrijas ierosinātās augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformas 
ietvaros, tuvāko gadu laikā tiks izstrādāti jauni pārvaldības modeļi un meklēti veidi, kā iesaistīt lēmējvaras līmenī mūsu 
ieinteresētās puses - studentus, nozares pārstāvjus, starptautiskās akadēmiskās aprindas, politikas veidotājus un sabiedrību 
kopumā.
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Kopsavilkuma 2021. gada pārskats
Finanšu gads 

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

PVN reģistrācijas numurs

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Mājas lapa

Juridiskais statuss

Pārskata periods 

Revidents

2021.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

90002111653

LV90002111653

Aizkraukles iela 21, Riga LV-1006, Latvia

+371 67014801

sinta@osi.lv

www.osi.lv

atvasināta publiska persona  

01.01.2021. – 31.12.2021.

KPMG Baltics AS
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Finanšu pārskats
BILANCE (euro uz 31. decembri)
AKTĪVS

2021 2020

Ilgtermiņa ieguldījumi 15 220 068 14 643 066
Nemateriālie ieguldījumi 16 041 16 074
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 16 041 13 293
Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām, patentiem, preču zīmēm un 
līdzīgām tiesībām

- 2 781

Pamatlīdzekļi 15 204 027 14 626 964
Zeme un būves 6 543 197 6 651 757
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 7 272 976 7 731 887
Pārējie pamatlīdzekļi 157 821 148 046
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 759 379 62 079
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 470 654 33 195
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - 28

Apgrozāmie līdzekļi 10 173 026 11 218 569
Krājumi 36 246 25 272
Īstermiņa prasības 2 342 120 2 110 296
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un 
projektiem

347 084 321 340

Naudas līdzekļi 7 447 576 8 761 661
AKTĪVI KOPĀ 25 393 094 25 861 635
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PASĪVS
2021 2020

Pašu kapitāls 18 638 233 18 808 327

Budžeta izpildes rezultāti 18 638 233 18 808 327

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 18 808 327 19 471 066

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (170 094) (662 739)

Saistības 6 754 861 7 053 308

Ilgtermiņa saistības 4 498 363 985 421

     Ilgtermiņa aizņēmumi 604 291 703 327

     Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi 3 894 072 282 094

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 101 815 102 195

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 126 257 50 968

Īstermiņa uzkrātās saistības 440 885 298 244

Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 31 788 78 878

Citas saistības 51 662 -

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti 1 504 091 5 537 602

PASĪVS KOPĀ 25 393 094 25 861 635
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PĀRSKATS PAR DARBĪBAS FINANSIĀLAJIEM REZULTĀTIEM 
(eiro)

2021 2020

Ieņēmumi 12 384 380 11 136 224
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 310 345 4 116 259
Ārvalstu finanšu palīdzība 831 640 1 554 195
Transferti 7 096 088 5 436 051
Pārējie ieņēmumi 146 307 29 719

Izdevumi (12 545 638) (11 786 245)
Atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas (7 699 454) (7 245 540)

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni (50 680) (35 766)
Pakalpojumi (1 541 763) (1 268 394)
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 
periodika (1 394 907) (1 430 419)

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (15 069) (9 713)
Procentu izdevumi (7 830) (8 761)
Nolietojuma un amortizācijas izmaksas  (1 832 952) (1 782 236)
Pārējie izdevumi (2 983) (5 416)

Ieņēmumu un izdevumu rezultāts (161 258) (650 021)
Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no finanšu instrumentiem (8 836) (12 718)

Budžeta izpildes rezultāts (170 094) (662 739)
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
(eiro) 2021 2020

Ieņēmumi kopā 11 978 918 13 845 627
Izdevumi kopā (13 293 003) (11 329 128)
Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības 1 298 507 3 261 675
Ieņēmumi no pamatdarbības 11 978 918 13 845 627
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 290 042 4 614 911
Ārvalstu finanšu palīdzība 434 513 2 954 570
Transferti 7 254 363 6 276 146
Izdevumi no pamatdarbības (10 680 411) (10 583 952)
Atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas (7 601 733) (7 204 301)

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni (54 545) (34 491)
Pakalpojumi (1 469 344) (1 365 294)
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 
periodika (1 424 654) (1 518 235)

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi (31 898) (6 718)
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 
Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība (25 930) (386 061)

Transferti uzturēšanas izdevumiem (72 307) (68 852)
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Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (2 505 552) (637 126)
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības - -
Izdevumi no ieguldījumu darbības (2 505 552) (637 126)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem (9 330) (5 284)

Pamatlīdzekļu iegāde un avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (1 624 460) (534 359)
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (871 762) (97 483)
Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (107 040) (108 050)
Izdevumi no finansēšanas darbības (107 040) (108 050)
Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri (99 036) (99 036)
Procentu izdevumi (8 004) (9 014)
Naudas līdzekļu plūsma kopā (1 314 085) 2 516 499
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (1 314 085) 2 516 499
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 8 761 661 6 245 162
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 7 447 576 8 761 661
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KOPSAVILKUMA FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

Kopsavilkuma finanšu pārskats ietver bilanci 2021. gada 31. decembrī, pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem 
un naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kas sagatavots balstoties uz Atvasinātas 
publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” revidēto finanšu pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Pilns finanšu pārskats un Revidentu Ziņojums ir pieejami pie Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās 
sintēzes institūts”, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, Latvijā.

Vadība uzskata, ka šī kopsavilkuma finanšu pārskata saturs atbilst kopsavilkuma finanšu pārskata izdošanas mērķim.
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