
Rīcības plāns sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā ar Kvantu 

programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru 

(Francija) izstrādei atbilstoši MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 315 “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" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 43.5.apakšpunktam 

 

1. Nacionālās kapacitātes raksturojums. 

Pētniecība kvantu skaitļošanas jomā notiek Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē (Kvantu 

datorzinātnes centrs ar 16 pētniekiem no Latvijas, Brazīlijas, Krievijas un Turcijas, kas 

izveidots 2016. gadā uz profesora Andra Ambaiņa pētnieciskās grupas bāzes ar mērķi veikt 

pētījumus kvantu skaitļošanā un teorētiskajā datorzinātnē starpdisciplinārā kontekstā, kā arī 

popularizēt kvantu skaitļošanu kā zinātnes nozari un ar to saistītās nākotnes tehnoloģijas) un 

Fizikas un matemātikas fakultātē (V. Kaščejeva pētnieciskā grupa, kvantu skaitļošanas 

fizikālie aspekti). Abas šīs grupas ir starptautiski atpazīstamas un ir piedalījušās vismaz 

septiņos ES 7. Ietvara programmas projektos, ieskaitot Latvijā vienīgo Eiropas Zinātnes 

Programmas grantu (A. Ambainis) un visus piecus ilgtermiņa pētniecības programmas FET 

(Future and Emerging Technologies) projektus, kas realizēti Latvijā. Kopumā piesaistīts ES 

7.Ietvara programmas finansējums vairāk nekā 2,5 miljonu EUR apjomā. 

Ar kvantu tehnoloģiju fizikālajiem aspektiem saistīta pētniecība notiek arī LU Atomfizikas un 

spektroskopijas institūtā un LU Cietvielu fizikas institūtā.  

Paredzams, ka sadarbības pasākumos piedalīsies 15-20 pētnieki no LU Kvantu datorzinātnes 

centra. 
 

2. Sadarbība ar partneriem. 

Galvenie iespējamie akadēmiskie partneri ir LU Matemātikas un informātikas institūts (kuram 

ir interese par lieljaudas skaitļošanas izmantošanu kvantu skaitļošanas pētījumiem un saikni 

starp kvantu skaitļošanu un datu drošību) un LU Cietvielu fizikas institūts (kuram viens no 

pētniecības virzieniem saistīts ar kvantu sistēmu modelēšanu) 

Iespējams industriālais partneris ir Accenture Latvia, kura mātes firma Accenture ir veikusi 

pētījumus par iespējamiem kvantu skaitļošanas lietojumiem. Accenture ir liels starptautisks 

programmatūras izstrādes uzņēmums, kura klientiem ir skaitļošanas problēmas, kur varētu būt 

lietderīgi kvantu datori un sadarbība ar zinātniekiem dod Accenture iespēju saprast, kā lietot 

kvantu datorus savu klientu vajadzībām. Otrkārt, ir novērojama iesācējuzņēmumu (piemēram, 

Toneboard) interese par kvantu tehnoloģiju jomu, kas nākotnē varētu novest pie sadarbības 

šajā jomā. 

LU Kvantu datorzinātnes centra vadībā, tiks izveidota darba grupa, kas koordinēs sadarbību ar 

partneriem (Kvantu programmatūras pētniecības centru, Parīzes Kvantu skaitļošanas centru un 

kvantu skaitļošanas lietojumos ieinteresētām organizācijām Latvijā). Lai nodrošinātu 

sadarbību ar dažādām zinātnes nozarēm, darba grupā tiks iekļauti gan datorzinātnieki, gan 

fiziķi. Sadarbības partneri tiks informēti par jaunākajiem pētījumu rezultātiem kvantu 

algoritmos un iespējamiem kvantu datoru lietojumiem, organizējot šādas aktivitātes:  

 informatīvie semināri (ar lektoriem no LU Kvantu datorzinātnes centra, Kvantu 

programmatūras pētniecības centra (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas 

centra); 

 informācija mājas lapā; 

 informācija medijiem; 

 individuālie kontaktiem ar ieinteresētiem IKT jomas uzņēmumiem un IKT nozares 

profesionālajām asociācijām. 

 

3. Nacionālās kapacitātes attīstība. 

Paredzams, ka fiziskā infrastruktūra (vidēja mēroga jeb NISQ (Noisy Intermediate Scale 

Quantum) kvantu datori) atradīsies ārpus Latvijas, bet būs pieejami attālinātai izmantošanai. 



Šādas infrastruktūras izveidē iesaistās IKT nozares lielākie uzņēmumi pasaulē (piemēram, 

IBM, Google vai Microsoft), ieguldot ļoti lielus līdzekļus un paredzams, ka daži no to 

radītajiem kvantu datoriem būs pieejami zinātniskajai sabiedrībai attālinātiem eksperimentiem 

(piemēram, šobrīd tādā veidā ir pieejams IBM prototips Quantum Experience).  

Lai adekvāti spētu izmantot šādu infrastruktūru, nepieciešams attīstīt nacionālo cilvēkkapitālu. 

Tas tiks nodrošināts: 

 ar kvantu skaitļošanu saistītiem lekciju kursiem datorzinātnes un fizikas studiju 

programmu dažādos līmeņos (no bakalaura līdz doktora studijām), gan izveidojot 

jaunus kursus, gan atjauninot esošos; 

 studentu un jauno pētnieku apmaiņu ar pētnieciskajām institūcijām ārvalstīs (īpaši ar 

Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu 

skaitļošanas centru), kas palīdzēs šiem studentiem un pētniekiem iekļauties 

starptautiskajā zinātniskajā vidē; 

 sadarbības veidošanu ar ārpus Latvijas strādājošajiem latviešu zinātniekiem, iedrošinot 

viņus atgriezties Latvijā vai veidojot sadarbību, kurā viņi ar savu pieredzi palīdz 

jaunajiem Latvijas zinātniekiem iekļauties starptautiskajā ideju apritē. 

 kopīgu pētījumu veikšana kvantu skaitļošanas algoritmu izstrādei, kas ļaus Latvijas 

pētniekiem apgūt metodes, ko izmanto Kvantu programmatūras pētniecības centrā 

(Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centrā (Francija), tādā veidā ceļot savu 

kvalifikāciju. 
 

4. Dalība pasākumos. 

LU zinātnieki piedalīsies: 

 galvenajās starptautiskajās konferencēs kvantu skaitļošanā un ar to saistītajās jomās 

(piemēram, International Conference on Quantum Information Processing jeb QIP – 

galvenajā konferencē kvantu skaitļošanas teorijā); 

 reģionālās konferencēs, kas vērstas uz neformālu ideju apmaiņu starp zinātniekiem 

(piemēram, Central European Workshop on Quantum Information Processing jeb 

CEQIP vai Igaunijas-Latvijas datorzinātņu teorijas dienās); 

 vasaras skolās kvantu skaitļošanā un ar to saistītās jomās; 

Tiks rīkotas sadarbības semināri ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) 

un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru, no kurām vismaz divas notiks Latvijā un būs atvērtas 

Latvijas pētniekiem/studējošajiem no dažādām augstskolām, fakultātēm vai institūtiem. Tas 

veicinās Latvijas pētnieku/studējošo piesaisti sadarbībai ar Kvantu programmatūras 

pētniecības centru un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru un infrastruktūras izmantošanai. 

Plānots arī noorganizēt vismaz vienu starptautisku konferenci (ar vismaz 70 dalībniekiem) 

kvantu skaitļošanā vai ar to saistītā jomā (piemēram, konferenci “Theory of Quantum 

Computing” jeb TQC, kas ik gadu notiek dažādās pasaules valstīs). 

Ar Kvantu programmatūras pētniecības centru un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru notiks 

zinātnieku apmaiņa un sadarbības vizītes kopējai pētniecībai. Kvantu programmatūras 

pētniecības centra un Parīzes Kvantu skaitļošanas centra pētnieki tiks uzaicināti uzstāties ar 

īsiem lekciju kursiem Latvijas Universitātē. 

 

5. Komunikācijas pasākumi. 

Tiks izveidota nacionālā koordinatora mājas lapa, kas iekļaus informāciju par pētnieciskajā 

aktivitātēm, kas Latvijā notiek kvantu skaitļošanas/kvantu tehnoloģiju jomā (iekļaujot gan 

kvantu datorzinātni, gan saistītās tēmas fizikā) un sadarbības iespējām ar Kvantu 

programmatūras pētniecības centru un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru. Plānots, ka šī lapa 

kļūs par galveno informācijas avotu par Latvijas pētniecību kvantu tehnoloģiju jomā.  

Informācija par Latvijā notiekošajiem zinātniskajiem pasākumiem (informatīviem semināriem 

vai sadarbības konferenci) tiks izplatīta ar kvantu tehnoloģijām saistītajām pētniecības 

institūcijām vai struktūrvienībām pa e-pastu vai plakātu formā. Caur LU Komunikācijas un 

inovāciju departamenta tiks izplatīta informācija medijiem par notiekošajiem pasākumiem un 

zinātniskās sadarbības rezultātiem. 

 



 

6. Nacionālajā līmenī sasniedzamie rezultāti. 

Rezultātā taps vismaz divi ES Horizon 2020 vai topošās ES 9. Ietvara programmas pētniecības 

projektu pieteikumi (piemēram, Quantum Technologies Flagship programmā) sadarbībā ar 

Kvantu programmatūras pētniecības centru un/vai Parīzes Kvantu skaitļošanas centru 

(iespējams, iekļaujot arī Latvijas uzņēmumus).  

Paredzētas arī vismaz 10 zinātniskas publikācijas, no kurām vismaz 3 būs kopīgas ar Kvantu 

programmatūras pētniecības centra un/vai Parīzes Kvantu skaitļošanas centra zinātniekiem. 

Latvijā būs notikušas 3 starptautiskas konferences vai semināri un vairāki īsi lekciju cikli par 

tēmām, kas saistītas ar kvantu skaitļošanu. 
 


