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Kopsavilkums 

Stratēģijas uzdevums ir identificēt Meža nozares kompetences centra (turpmāk – MNKC vai 

Kompetences centrs) nozares inovācijās balstītas attīstības vajadzības un iespējas, izaugsmes 

šķēršļus un problēmas, kā arī formulēt ietvaru un darbības, kuru rezultātā: 

 Kompetences centra ietvaros, īstenojot Kompetences centra projektus attīstītos 

ilgtspējīga sadarbība starp saimnieciskās darbības veicējiem, pētniecības organizācijām 

un augstākās izglītības iestādēm, kur sadarbības mērķis būtu celt uzņēmumu 

konkurētspēju un radīt jaunus augstas pievienotās vērtības produktus, tehnoloģijas un 

pakalpojumus; 

 Kompetences centrs stimulētu ilgtspējīgu P&A&I privāto investīciju palielināšanos, 

nodrošinātu P&A&I darba vietu skaita palielināšanos un inovatīvu uzņēmumu skaita 

palielināšanos, radot pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību; 

 Kompetences centrs sekmētu jaunas augsti tehnoloģiskas un komerciāli ražīgas 

inovācijas, lai palielinātu zināšanu ietilpīgu un augstāku tehnoloģiju produktu ražošanas 

apjomu un īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā; 

 Kompetences centrs stimulētu individuālo nozarē darbojošos dalībnieku izaugsmes 

iespējas;  

 Kompetences centrs stimulētu iesaistīto uzņēmumu produktivitātes un eksportspējas 

paaugstināšanos; 

 Sekmētu iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju un pētniecības organizāciju spēju 

piesaistīt ārvalstu finansējumu pētniecības un attīstības darbībām; 

 Veicinātu sadarbībā veikto pētījumu zinātnisko kvalitāti, kur viens no kvalitātes 

rādītājiem ir starptautisku un citētu publikāciju skaits; 

 Tiktu nodrošināta Kompetences centra rezultātu ilgtspēja, tai skaitā tiktu nodrošināta 

turpmāka kvalitatīvu privāto ieguldījumu palielināšanās;  

 Sekmētu starpnozaru un starptautiskas sadarbības paplašināšanos Kompetences centra 

realizētajos projektos. 

Dokumentā atspoguļotas pasaules tendences katrā no meža nozares apakšnozarēm un analizētas 

to radītās iespējas. Stratēģijas ietvaros identificētas šādas globālās nozares attīstības tendences: 

cilvēku skaita pieauguma kontekstā pieaug nozīme ierobežoto resursu efektīvai izmantošanai, 

domājot par mežu kapitālvērtības paaugstināšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tāpat arvien 

lielāka nozīme ir arī koksnes izejmateriālos balstītu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai 

– gan tās piegāžu ķēdes posmu optimizācijai, pielietojot jaunākas tehnoloģijas (piemēram, IKT 

monitoringa rīkus vai robotizāciju), gan nepārtrauktai produktu funkcionālo pielietojuma un 

izturības uzlabošanai.  

MNKC attīstības stratēģijā paredz elastīgu projektu vadības sistēmu ar skaidriem projektu atlases 

kritērijiem, kuras ietvaros uzņēmumiem ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu un pieredzi, 

kompetenci un resursus no sadarbības partneriem. Papildus, MNKC darbības ietvaros plānots 

sekmēt sadarbību starp uzņēmumiem visā piegādes/vērtības ķēdes garumā, lai nodrošinātu 

koordinētu rīcību izvirzīto mērķu sasniegšanai. Koordinētas rīcības viens no papildu ieguvumiem ir 

savstarpēja informācijas apmaiņa un tādu kopīgā labuma projektu meklējumi, ieguldījumi, kuros ir 

izmantojami vairākkārt. 

MNKC stratēģijas ieviešanas plāns sastāv no šādiem darbības soļiem: 

 Atvērtas pētījumu īstenošanas platformas izveide. Šīs platformas uzdevums, pirmkārt, ir 

kopīgot nozares pētījumu nodomus, rezultātus un gaitu, tiktāl, ciktāl tas neaizskar 

individuālā zināšanu vai intelektuālā īpašnieka komerciālās intereses. 
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 Nodrošināt tādus P&A aktivitāšu apstākļus, kas Latvijas uzņēmumiem ļautu izmantot tirgus 

iespējas: aizņemt produktu nišas, kur nišas aizņemšana ir saistīta ar P&A aktivitātēm. Ņemot 

vērā, ka tirgus nišas un to iespēju logi ir šauri kompetences, centra mērķis ir nodrošināt tādu 

operatīvu pētniecības un attīstības atbalsta mehānismu, lai tas nodrošinātu optimālus 

projekta īstenošanas apstākļus laikā un vietā.  

 Projektu atlases padomes izveide 

o Pārstāv pēc iespējas plašāku nozares daļu 

o Pieņem informētus un caurskatāmus lēmumus, kas balstās uz sekojošiem 

kritērijiem: 

 Projekta atbilstība pētniecības, attīstības un inovāciju aktivitāšu kategorijai 

un spēkā esošajiem MK noteikumiem; 

 Projekts ir virzīts konkrētā ar Latvijas uzņēmumu interesēm saistītā 

pētniecības jomā, projektā partneris ir finansiāli stabils uzņēmums, kura 

finanšu situācija ļauj finansēt tās projekta izmaksas, kuras nesedz ES 

Struktūrfondi; 

 Projekta ekonomiskā tīrā šodienas vērtība – vai ir ticami, ka projekta tīrā 

šodienas vērtība ir pozitīva, ieņēmumos ņemot vērā Latvijā paliekošo 

sabiedrisko labumu, bet no tā atņemot paredzamās ārējās izmaksas; 

 Projekta gaitā paredzamais kompetences pieaugums attiecībā pret 

situāciju bez projekta. Kompetences pieaugums vērtējams, ka 

pielietojamas, jaunas zināšanas un kompetenci ieguvušie pētnieki, inženieri, 

darbinieki; 

 Projektā ir skaidri noteikts riska vadības plāns. 

 Pētniecisko virzienu noteikšana pētījumu īstenošanai ar mērķi iespēju robežās vairākkārtīgi 

izmantot un palielināt pētījumos iesaistīto pētnieku kompetenci, to arvien paplašinot.  

 Uzņēmumiem efektīva piekļuves nodrošināšana pētniecības organizāciju resursiem un to 

iesaistei uzņēmumiem aktuālo problēmu risināšanā. Pasākumos ietilpst pētniecības 

organizāciju informācijas saņemšana un to konsultācijas, par veidu, kā efektīvāk komunicēt 

uzņēmumiem savas spējas un piedāvājumu.  

 Nozares uzņēmumu P&A sadarbības koordinācija radot platformu, kurā uzņēmumi var 

komunicēt savus tos izaicinājumus, kuros sadarbības priekšrocības pārsniedz konkurences 

riskus, vai arī kur šo konkurences riskus var efektīvi pārvaldīt; 

 Konkurences risku pārvaldes stratēģiju, uzkrājot labo praksi un meklējot sadarbības 

modeļus, kas palielinātu uzņēmumu iespējas sadarboties. 

Stratēģijas kontekstā tiek vērtēts turpmāk uzskaitītais:  

 Latvijas meža nozares attīstības iespējas, šķēršļi un vajadzības;  

 tirgus situācija, tās izmaiņas un tirgus iespējas;  

 vērtības radīšanas ķēde Latvijā un nozares konkurences situācija;  

 pieeja cilvēkresursiem, infrastruktūrai, pētniecības resursiem, to kvalitāte un uzlabošanas 

iespējas;  

 sadarbības kvalitāte starp dažādiem meža nozares inovāciju sistēmas un vērtību ķēdes 

posmiem;  

 nozares ieguldījums Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas rādītāju mērķu vērtības 

sasniegšanā. 
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1. Izvēlētā viedās specializācijas apakš jomā 

Kompetences centra izvēlētā Viedās Specializācijas apakš jomā ir zināšanu ietilpīga bioekonomika 

– inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē. 

1.1. MEŽA NOZARES PĀRSTĀVJI, T.SK. ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS UN AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS INSTITŪCIJAS 

SIA “Meža nozares kompetences centrs” dibinātājs ir biedrība “Zaļās mājas”. Biedrība “Zaļās mājas” 

ir organizācija, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecību, kas respektē ekoloģiskos 

ierobežojumus un ir sociāli un finansiāli izdevīga. Biedrību vieno uzskats, ka koksne ir vienīgais plaši 

pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu 

patēriņa samazināšanas stratēģijā. Kokmateriāli jāiegūst ilgtspējīgās mežsaimniecībās, kas pievērš 

uzmanību ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Ilgtspējīgas mežsaimniecības 

pārbauda, tās sertificējot ar trešās puses organizāciju palīdzību. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, 

izplatītākās ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes) sertifikācijas shēmas. 

Biedrība apvieno aktīvākos un inovatīvākos nozares uzņēmumus (AS “Latvijas Finieris”, SIA “Troja”, 

SIA Marko Kea, SIA Jaunzeltiņi, SIA PATA AB, SIA Billerundkorsnas Latvia, AS Latvijas Valsts Meži un 

citus zināmus nozares pārstāvjus) un vadošo nozares zinātnisko institūciju – Valsts mežzinātnes 

institūtu “Silava”. Nozares uzņēmumiem tāpat ir pieredze sadarbībā ar vadošajiem nozares 

zinātniskajiem institūtiem (LVMI Silava, LV KĶI, LLU, Meža un koksnes produktu pētniecības un 

attīstības institūts, u.c.) un universitāšu (LLU, RTU) laboratorijām.  Šajās zinātniskajās institūcijās 

strādā vairāk nekā 400 darbinieku, tai skaitā vairāk nekā 70 zinātņu doktoru, ieskaitot visus vadošos 

nozares zinātniekus. Visām šīm minētajām zinātniskām institūcijām ir vairāk nekā 20 gadu pieredze 

sadarbībā ar ražotājiem, no gadījuma uz gadījumu palīdzot risināt nozares problēmas. Sadarbība 

projektu realizācijā 2014-2020. plānošanas periodā tiek plānota ar visām minētajām un, pie 

nepieciešamības, arī citu institūciju zinātniskām laboratorijām. 

MNKC darbojas kā reāla nozares-zinātnes sadarbības platforma, kurā jebkurš nozares uzņēmums 

var griezties ar savu attīstības jautājumu un sadarbībā ar zinātniekiem projektu veidā tiek meklēti un 

atrasti optimālākie ceļi jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, vai esošo būtiskai uzlabošanai. 

Starptautiskā līmenī MNKC meklē iespējas iekļauties līdzīgu organizāciju Eiropas sadarbības tīklos 

un projektos, veicinot stratēģijas mērķu sasniegšanu un nozares attīstību, kā arī sekmējot nozares 

dalībnieku iesaistīšanos starpnozaru un starptautiskās sadarbības projektos.  

1.2. MEHĀNISMS APAKŠJOMAS ZINĀTNISKO INSTITŪCIJU UN AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

INSTITŪCIJU IESAISTĪŠANAI KOMPETENCES CENTRA PĒTNIECĪBAS PROJEKTU ATLASES 

PADOMĒ 

Saskaņā ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma 

palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 

5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi 

kompetences centru ietvaros”, 18.08.2022. MNKC mājaslapā tika publicēts sludinājums par konkursu 

uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļa amatu. Projektu atlases padomes locekļu 

kandidātus izvērtēšanai tikai izveidota vērtēšanas komisija ar trīs cilvēku sastāvu, ko veido: 

 Anita Indena - SIA “Meža nozares kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja - Komisijas 

priekšsēdētāja un sekretāre; 
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 Artūrs Bukonts – Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Kokapstrādes 

uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors - Komisijas loceklis; 

 Gita Ķīķere – SIA “VMKC” sekretāre-lietvede – Komisijas locekle. 

Atbilstoši kompetences centra zinātniskajiem pētniecības virzieniem, tika uzrunātas vadošās Latvijas 

zinātniskās institūcijas, lai iesaistītu to pārstāvjus pētniecības projektu atlases padomē.  

Kompetences centra pētniecības projektu atlases padomē tiek iekļauti: 

 nozares komersantu pārstāvji, kuri ieguvuši augstāko izglītību un vismaz piecu  gadu darba 

pieredzi attiecīgajā nozarē; 

 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji, kuri ieguvuši maģistra vai 

zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē un vismaz piecu gadu pieredze akadēmiskajā 

darbā; 

 virzienu zinātniskie vadītāji, kuri specializējušies zināšanu ietilpīgā bioekonomikā ar pieredzi 

vismaz 5 zinātnisko projektu vadībā; 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis; 

 citu nozaru kompetences centru, klasteru, asociāciju un, ja nepieciešams, arī citu 

organizāciju pārstāvi (gadījumā, ja tiek izvērtēti starpnozaru projekti un tiek konstatēts, ka 

esošajai atlases padomei nav pietiekama kompetence to izvērtēšanai). 

Šobrīd vērtēšanas komisija kompetences centrā pieņēma zinātniskā pētniecības projektu atlases 

padomi, kuru pārstāv: 

 Uldis Spulle, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte Kokapstrādes katedra 

viesdocents, vadošais pētnieks (zinātniskā virziena vadītājs); 

 Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks (zinātniskā virziena vadītājs); 

 Bruno Andersons, Latvijas Koksnes Ķīmijas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs 

(zinātniskā virziena vadītājs); 

 Andris Ziemelis, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras produkcijas kvalitātes 

inspektors, ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi nozarē (starpnozaru eksperts); 

 Artūrs Veispāls – SIA “Jaunzeltiņi” valdes priekšsēdētājs, ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 

nozarē (nozares komersants); 

 Inguss Virsis – AS “Latvijas Finieris” struktūrvienību vadītājs ar vairāk kā 5 gadu pieredzi 

nozarē (nozares komersants); 

 Kristaps Ceplis – biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklis ar vairāk kā 5 gadu pieredzi nozarē 

(nozares komersants); 

 Toms Grinfelds – MASOC valdes priekšsēdētājs un Mašīnbūves kompetences centra valdes 

loceklis (starpnozaru eksperts); 

 Ingus Skaistkalns – IT nozares pārstāvis no SIA “MAK IT” programmētājs un inženieris 

(nozares komersants); 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis. 

Projektu atlases padomes CV un vērtēšanas protokolu skatīt pielikumā. 

 

Padomē iekļauti trīs nozīmīgāko nozares zinātnisko institūciju – Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātes Meža fakultātes, LVMI Silava un Latvijas Koksnes Ķīmijas institūta pārstāvji, tādējādi 

nodrošinot zinātnisko institūciju iesaisti Kompetences centru pētniecības projektu atlases procesā. 

Jāatzīmē, ka šo institūciju pārstāvji vienlaikus ir arī kompetences centra zinātnisko virzienu vadītāji, 

līdz ar to tiks nodrošināta augsta zinātniskā kompetence un zinātnisko institūciju pārstāvniecība 

visos jautājumos, kas saistīti ar pētniecības projektu īstenošanu. 
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Padomes sastāvs ir optimāls, lai profesionāli izvērtētu kompetences centrā iesniegtos pētniecības 

projektus, kā arī izvērtētu  pētniecības projektos sasniegtos starpposmu rezultātu rādītājus projektu 

īstenošanas laikā. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti eksperti konkrēta projekta izvērtēšanai. 

Padomes sastāva izmaiņu gadījumā tiks nodrošināts, lai tiktu pārstāvēts gan nozares ekspertu, gan 

zinātnisko institūciju pārstāvju apstiprinājums visiem padomes lēmumiem.  

1.3. APAKŠJOMAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU PRODUKTU GROZS UN TĀ 

ATTĪSTĪBAS UN PIELĀGOŠANAS IESPĒJAS GLOBĀLAJAM TIRGUM 

MNKC apzinātie Sadarbības partneri pārstāv visas trīs meža sektora apakšnozares, ieskaitot 

mežsaimniecību, kokapstrādi un mēbeļu ražošanu. Tie ir lielākie jomas saimnieciskās darbības 

veicēji, kā arī nozares nozīmīgākās pētniecības organizācijas. Jomas pārstāvju produktu grozs ir plašs 

un tiek pastāvīgi papildināts, ko stimulē gan vietējā tirgus vajadzības, gan eksporta tirgi. Piemēram, 

lielākie uzņēmumi – AS “Latvijas Finieris” un SIA “Troja” – eksportē vairāk par 95% no produkcijas, 

un to mērķa tirgi ir Eiropā, Austrumāzijā un Amerikā.  

SILAVA 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts  (LVMI) "Silava" ir Latvijas mežzinātnes centrs. Silava 

darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas 

tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību, Latvijas mežu kapitālvērtības 

paaugstināšanu un konkurētspēju. Uzņēmums piedāvā pakalpojumus atzinuma sagatavošanai par 

meža reproduktīvā materiāla piemērotību meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai Latvijā, ekspertīzei 

par meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī koku vecuma noteikšanai pēc urbumu skaidas. 

Tāpat institūts nodrošina un uztur informāciju par vairāk nekā 900 zinātniskajiem objektiem, kas 

izvietoti visā Latvijas teritorijā. Ir pieredze projektu īstenošanā MNKC ietvaros.  

LATVIJAS FINIERIS  

Lielākais Latvijas kokapstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes bērza saplākšņu un 

augstas lietderības kokskaidu brikešu ražošanu pēc standarta parauga vai pēc speciālām klienta 

vēlmēm. Tāpat uzņēmums piedāvā saplākšņa apstrādes iespējas. Pārējais uzņēmuma produkta grozs 

ietver mēbeles, ceļazīmes, rampas, šūpuļzirdziņus, dažādus izstrādājumus no saplākšņa, 

briketes, skaliņus iekuram, kokmateriālus, kā arī ražošanas iekārtas. 

95% no kopējā saražotā apjoma tiek eksportēts uz vairāk nekā 60 dažādām pasaules valstīm. 12 

reģionālo produktu attīstības un tirdzniecības uzņēmumu tīkls, kas aptver Eiropu un reģionus ārpus 

tās, nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp klientiem un ražotāju, kā arī palīdz rast 

tehnoloģiskos risinājumus produktu ražošanā un izvēlē. 

Uzņēmums iesaistās ne tikai kokmateriālu ražošanā un apstrādē, bet arī mežsaimniecībā. AS “Latvijas 

Finieris” ir nodibinājis meitas uzņēmumu SIA "Latvijas Finieris mežs", lai kvalitatīvi apsaimniekotu 

uzņēmumam piederošos mežus, kā arī sniegtu pakalpojumus un konsultācijas. Ir pieredze projektu 

īstenošanā MNKC ietvaros. 

TROJA 

AS “Latvijas Finieris” meitas uzņēmums, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes bērza saplākšņu 

ražošanu, kā arī mēbeļu, ceļazīmju un citu kvalitatīvu produktu ražošanu no koka saplākšņiem. Tāpat 

uzņēmums piedāvā apstrādātu saplāksni un kokskaidu briketes, piezāģē plātnes pēc individuālā 

pasūtījuma, ražo skrituļošanas rampas un skimborda dēļus, akustiskus paneļus un citus produktus. 

98% no savas produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropu, Japānu un ASV, bet lielākais eksporta 

tirgus ir Vācija. Ir pieredze projektu īstenošanā MNKC ietvaros. 

http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/rotallietas
http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/diy-produkti-dazadu-izstradajumu-detalu-komplekti
http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/kurinamais
http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/kurinamais
http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/zagmateriali
http://www.finieris.lv/lv/produkti/parejie-produkti/metaalapstraade
http://www.lfmezs.lv/pub/
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JAUNZELTIŅI  

Uzņēmums nodarbojas ar kokmateriālu augstspiediena impregnēšanu un antiseptizēšanu. 

Nodrošina materiāla kvalitātes saglabāšanu glabāšanas un transportēšanas laikā, pasargājot no 

zilējuma un pelējuma sēnes infekcijas. Uzņēmums spēj apstrādāt zāģmateriālus līdz 7.2 metru 

garumam. Dažādus materiālu apstrādē tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Ir pieredze projektu 

īstenošanā MNKC ietvaros. 

EKJU 

Viens no Latvijas lielākajiem dārza mēbeļu ražotājiem. Uzņēmumā kopumā tiek nodarbināti gandrīz 

200 darbinieki. SIA “EKJU” ir uzņēmums, kas vietējā un starptautiskajā tirgū darbojas jau vairāk nekā 

26 gadus, savas produkcijas ražošanā izmanto vienu no ekoloģiskājajiem materiāliem – koku. Visā 

produkcijas ražošanas procesā EKJU īpašu uzmanību pievērš ekoloģijai un vides saglabāšanai, 

vienmēr priekšroka tiek dota tādām izejvielām un materiāliem, kas nenodara kaitējumu apkārtējai 

videi. Ir pieredze projektu īstenošanā MNKC ietvaros.  

VMF LATVIJA 

Uzņēmums sniedz kokmateriālu uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un testēšanas pakalpojumus 

visā Latvijas teritorijā. Sniegtie uzmērīšanas un testēšanas pakalpojumi ne tikai aptver plašo nozares 

produktu klāstu un klientu dažādās vajadzības, bet tiek veikti tikai ar atzītām uzmērīšanas metodēm. 

Papildus VMF LATVIA sniedz konsultācijas šķirošanas līniju uzstādīšanā un regulēšanā, kā arī piedalās 

dažādos nozares pētījumos, sniedzot pienesumu visas meža nozares attīstībā. Ir pieredze projektu 

īstenošanā MNKC ietvaros.  

MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS 

(MEKA)  

Institūta misija ir īstenot izglītības, zinātnes un industrijas integrāciju, sekmējot meža nozares 

izaugsmi par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstīto nozari Latvijā. MeKAs 

pamatuzdevums ir kompetenti un atbildīgi risināt nozares izvirzītos meža un koksnes produktu 

attīstības un profesionālās izglītības pilnveidošanas jautājumus. MNKC ietvaros institūts plāno 

starpnozaru sadarbības projektus gan ar mašīnbūves, gan ar būvniecības, gan ar IKT nozares 

uzņēmumiem.  

PAVASARS WOOD CONSTRUCTIONS 

Uzņēmuma pamatdarbība ir mūsdienīga dizaina kvalitatīvu koka karkasu māju, koka un koka – 

alumīnija logu un koka durvju ražošana un tirdzniecība. Divdesmit gadu laikā ir uzkrāta nozīmīga 

profesionālā pieredze un kompetences, kas nodrošina uzņēmuma iespējas klientiem piedāvāt ļoti 

augstas kvalitātes pilnu pakalpojumu klāstu. Uzņēmuma un ražošanas attīstība ir veicinājusi 

produkcijas eksportu Eiropā un Skandināvijas valstīs. 

KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRS 

Datu centrs ar saviem informācijas komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem rada un uztur vienotu 

pamatdatu, datu standartu un datu plūsmas informācijas sistēmu un infrastruktūras platformu un 

piedalās efektīvāku un izdevīgāku sadarbības biznesa modeļu attīstībā. Ir pieredze projektu 

īstenošanā MNKC ietvaros. 

ZAZA TIMBER (IEPRIEKŠ IKTK) 

ZAZA TIMBER – trīs inovatīvu uzņēmumu grupa, kas specializējas līmētās koksnes konstrukciju 

ražošanā, projektēšanā un būvniecībā. Īsteno klientu ražošanas, projektēšanas un būvniecības 

projektus. Spēj nodrošināt arī pilnu līmētās koksnes būvniecības ciklu no A līdz Z – no projekta 

izstrādes līdz gatavai būvei. 
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1.4. MEŽA NOZARES ATTĪSTĪBAS TENDENCES LATVIJĀ UN PASAULĒ 

Meža nozare ir svarīga tautsaimniecības nozare, kas nodrošina iedzīvotāju labklājību gan ar tās 

saražotajām precēm, gan radītajām darba vietām. 2017. gadā (iekļaujot arī kokrūpniecību) tā 

sastādīja aptuveni 4-4,5% no kopējās radītās pievienotās vērtības Latvijā, kā arī tiešā veidā 

nodarbināja virs 50 000 darbinieku1 . Meža nozare tiek apskatīta kā sekojošu koka un koksnes 

produktu ieguves un apstrādes nozaru kopums. 

 

Mežsaimniecība un mežistrāde ietver meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, 

meža produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību. Meža produkcija var būt gan materiāla (koksne, 

sēnes, ogas) gan nemateriāla (meža bioloģiskā daudzveidība, rekreācijas iespējas, meža 

aizsargājošās funkcijas u.c.).  

Mežsaimniecībā un mežistrādē iegūtās koksnes izejvielas tālāk tiek apstrādātas kokrūpniecības 

nozarē, iegūstot pirmapstrādes (zāģmateriāli, koksnes plātnes, celuloze u.c.) un tālākapstrādes (koka 

durvis, logi, rāmji, mēbeles u.c.) produktus. Jāmin, ka, atbilstoši NACE klasifikācijai, mēbeļu ražošana 

tiek nodalīta atsevišķi. 

Meža nozare ražošanas un eksporta ziņā ir viens no lielākajiem apstrādes rūpniecības sektoriem 

Latvijas tautsaimniecībā, un tās pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir ap 25%2. Koks 

un koka produkcijas eksports 2017. gadā sastādīja aptuveni 16%3 no kopējā valsts eksporta apjoma.  

Gandrīz ceturtā daļa koka un koka izstrādājumu eksporta ir uzskatāma par augstas vai vidēji augstas 

pievienotās vērtības produktu eksportu – finieris un saplākšņi, šūnveida koka paneļi u.c. 

Kokapstrādes sektora izaugsmes pamatā ir iespējas eksportu paplašināšanai, balstoties gan uz 

inovatīviem risinājumiem un tehnoloģisko modernizāciju, gan uz resursu efektīvāku 

apsaimniekošanu un izmantošanu.  

Lai gan absolūtos skaitļos meža nozares radītā pievienotā vērtība līdz 2017. gadam ir pieaugusi par 

līdz vairāk nekā 2 miljrd. EUR, tās īpatsvars Latvijas IKP ir mainīgs, ņemot vērā, ka to izaugsmē 

apsteidz citas augstas pievienotās vērtības nozares kā IKT, elektronika un mašīnbūve, u.tml. 

Šīs stratēģijas dokumenta fokuss ir meža nozare, kura atbilstoši NACE (2.red.) klasifikācijai ietver 

mežsaimniecību (NACE 02), koksnes apstrādi (NACE 16) un mēbeļrūpniecību (NACE 31). Meža 

nozares attīstības izvērtējumā netiek apskatīts papīrs un papīra izstrādājumi (NACE 17). 

                                                      
1 Avots: Aprēķināts no EM Latvijas makroekonomiskā apskata datiem. Saite uz avotu: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/makromk/makro_71_lv_v2.pdf 
2 Avots: Eurostat, FIDEA aprēķini 
3 Avots: CSP 

Meža nozare

Mežsaimniecība un 

mežistrāde 

(NACE 02)

Koksnes, koka un 

korķa izstrādājumu 

ražošana (NACE 16)

Mēbeļu 

ražošana 

(NACE 31)
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1.1.1.  MEŽA NOZARE PASAULĒ 

Meža nozares produkcijas ilgtermiņa pieprasījuma galvenie noteicēji ir: 

Iedzīvotāju skaita pieaugums – 2015. gadā pasaulē bija aptuveni 7,3 miljardi iedzīvotāju, un tiek 

prognozēts, ka līdz 2030. gadam šis daudzums pieaugs līdz 8,5 miljardiem4; 

Valstu ekonomiskā izaugsme – 2015. gadā pasaules IKP bija 73,5 triljoni dolāru, pēc Starptautiskā 

Valūtu Fonda prognozēm, 2020. gadā tas sasniegs 96,2 triljonus, turklāt ievērojami palielināsies 

Āzijas valstu īpatsvars pasaules IKP; 

Arvien lielāka uzmanība tiek vērsta ilgtspējīgas vides apsaimniekošanai – likumdošanas izmaiņas un 

regulas palielina to mežu platību, no kuriem aizliegts iegūt koksni; 

Likumdošana un regulas, kas atbalsta ilgtspējīgas, videi draudzīgas enerģijas avotu izmantošanu, 

palielinās biomasas, tai skaitā koksnes produktu, izmantošanu enerģijas ieguvei. 

Šīs tendences rada nepieciešamību pēc progresīviem un inovatīviem risinājumiem gan mežu 

apsaimniekošanā, lai ilgtermiņā nodrošinātu tirgu ar stabilu koksnes izejmateriālu piedāvājumu, 

neupurējot mežu platību un bioloģisko daudzveidību, gan koksnes produktu ražošanā, lai efektīvi 

izmantotu visus pieejamos meža resursus. 

MEŽSAIMNIECĪBA UN MEŽIZSTRĀDE 

Mežu platība pasaulē tiek vērtēta 3,99 5  miljardus hektārus jeb aptuveni 27% visas pasaules 

sauszemes platības. Šai platībai ir tendence samazināties vidēji par 0,1% gadā, kas ir saistīts ar 

pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu, labklājības un pasaules valstu ekonomisko izaugsmi, kas 

sasaistās ar pieprasījumu pēc dažāda veida koksnes izstrādājumiem būvniecībā, interjera 

risinājumos, kā arī koksnes kā kurināmā izmantošanai. 

Visstraujāk meža platības samazinās Āfrikā un Dienvidamerikā – reģionos, kuros ir relatīvi 

nesakārtota mežu apsaimniekošanas likumdošana un uzraudzība. Tā rezultātā šajos reģionos 

lielākos apmēros meži tiek izcirsti nelegāli, nerūpējoties par ilgtermiņa sekām un vispārējo mežu 

platības samazināšanos. Tikmēr Eiropā un Āzijā mežu platība pieaug. Eiropā to veicina vienota, uz 

ilgtspējīgu attīstību vērsta mežsaimniecības politika un atbalsts no publiskā sektora, gan individuālo 

valstu, gan Eiropas Savienības līmenī, toties Āzijā mežu platības palielināšanās vairāk skaidrojama ar 

infrastruktūras attīstības līmeni reģiona austrumos, kas ir zemu attīstīts un padara lielu daļu mežu 

tehnikai nepieejamu un saimnieciskai darbībai nerentablu. 

                                                      
4 Avots: United Nations (2015). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2015 

Revision. Population Division, DESA. http://esa.un.org/unpd/ppp/ 
5 Avots: FAOSTAT. 
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Ilustrācija 1. Pasaules mežu platība 1990-2015. gadā. Avots: FAOSTAT. 
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ZĀĢMATERIĀLI 

Zāģmateriāli ir pašreiz visvairāk ražotā koka un koksnes produktu grupa, to dinamika bija stabila līdz 

2006. gadam, tad kritums krīzes ietekmē. Savukārt šobrīd tirgus jau pārsniedz 2006. gadu apjomus6.  

Lielākais materiālu ražotāju reģions ir Ziemeļ-un Dienvidamerikas ar 40,6% īpatsvaru pasaules 

saražoto zāģmetariālu apjomā 2017. gadā. Kā nākamie seko Europa ar aptuveni 1/3 un Āzija ar 

nedaudz vairāk nekā 1/5 no pasaules apjoma.  

Ilustrācija 2. Pasaules zāģmateriālu ražošanas dinamika un sadalījums par reģioniem. Avots: FAOSTAT (saite)  

 

 

Pēc FAO prognozēm, zāģmateriālu tirgus struktūrā būtiskas izmaiņas līdz 2030. gadam nav 

gaidāmas. Prognozēts, ka līdz 2030. gadam pasaulē saražotais zāģmateriālu apjoms pieaugs vidēji 

par 1,5% gadā. Vislielākais ražošanas apjomu pieaugums sagaidāms Krievijā, Austrumeiropā un 

Dienvidamerikā (2%-2,2% gadā). Tikmēr Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna valstīs gaidāms 

visstraujākais pieprasījuma pieaugums (1,6%-3,5% gadā). Šie reģioni arī ir visvairāk atkarīgi no 

koksnes materiālu importa. Attīstītajās valstīs gaidāms salīdzinoši zems pieprasījuma pieaugums 

(1,2% gadā), zāģmateriālus aizstājot ar koka kompozītmateriāliem.7  

KOKA PLĀTŅU MATERIĀLI 

Par koka plātņu materiāliem šīs stratēģijas kontekstā uzskatāmi: finiera loksnes, saplāksnis, skaidu 

plāksnes, kokšķiedru plāksnes. Šie materiāli ir dārgāki par zāģmateriāliem, jo to ražošanas process ir 

sarežģītāks un laikietilpīgāks. Taču atšķirībā no zāģmateriāliem koka plātņu materiālu izmērus 

neierobežo izejmateriālu izmērs. Tāpat, koka plātņu kompozītmateriāli ir izturīgāki par parastiem 

zāģētiem dēļiem, un tos mazāk ietekmē apkārtējā vide, kas tos padara par izdevīgākiem ilgtermiņā, 

kā arī paplašina iespējamo pielietojumu loku.  

                                                      
6 Avots: FAO (2017). State of The World’s Forests 2017. 
7 Avots: FAO (2009). State of The World’s Forests 2009. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO/visualize
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Koka plātņu materiālu tirgus pēdējos gados strauji pieaudzis, taču joprojām apjomos atpaliek no 

zāģmateriālu tirgus. Pēc FAO prognozēm šis tirgus segments turpinās straujo izaugsmi, līdz 2030. 

gadam pieaugot par vidēji 3,0-3,4% gadā, apsteidzot zāģmateriālu tirgu. Lielākais koka plātņu 

materiālu tirgus saglabāsies Āzijā8.  

Ilustrācija 3.Plātņu materiālu tirgus sadalījums pa produktiem. Avots: FAOSTAT. 

 

Lai gan saplāksnis īpašību ziņā ir visperspektīvākais koka plātņu materiāls, attīstītajās valstīs tas 

šobrīd veido relatīvi mazu tirgus daļu – 10,9% Eiropā un 24,6% Ziemeļamerikā un Centrālamerikā 

(19. gadsimta sešdesmitajos gados, saplāksnis šajos reģionos bija visvairāk ražotā produktu grupa9). 

Paredzams, ka arī Āzijā un Āfrikā saplākšņa īpatsvars ražošanā samazināsies un kļūs par nišas 

produktu, ņemot vērā relatīvi dārgo ražošanas procesu un izejvielas - finierklučus. Lielāko daļu 

Eiropas un Ziemeļamerikas un Centrālamerikas tirgu sastāda kokšķiedru un skaidu plākšņu produkti, 

kuru ražošanas process ir vienkāršāks, kā arī nav nepieciešamas tik specifiskas izejvielas – šos 

produktus iespējams ražot no praktiski jebkāda izmēra un kvalitātes koksnes. 

Kā galvenos nozares izaicinājumus ES meža nozarē 2018. gadā izceļ10:  

1) Celulozes un papīra tirgū, kas ir augstas kapitālintesitātes nozare ar stabilu produktu klāstu 

un izaugsmi, kā arī zemu inovācijas intensitāti, saskarsies ar jaunajiem likumdošanas 

izaicinājumiem, tādiem kā nepieciešamība pārstrukturēt ražošanu uz zemas CO2 emisijas 

ražošanu. Lai to veiktu, ir nepieciešamas jaunas zaļās inovācijas, ņemot vērā nozares globāla 

līmeņa norietu, nepieciešamība balansēt starp ilgtspēju un izmaksu konkurētspēju;  

2) Eiropas kokzāģētavām ir jāmeklē jauni tirgi, investējot jaunu produktu attīstībā, attīstot 

jaunus mārketinga procesus, nodrošinot vertikālo integrāciju (ražojot kokmateriālos balstītu 

bioenerģiju, apvienojot kokzāģētavas darbu ar siltuma un elektrības ražošanu);  

3) Tiek paredzēts, ka Eiropas biomasas un bioenerģijas nozare turpinās attīstīties, ņemot vērā 

ES parlamenta balsojumu 2018. gada 17. janvārī palielināt atjaunojamās enerģijas 
resursos balstītas enerģijas ražošanas īpatsvaru no 27% līdz 35%, kā arī veicināt 
transporta enerģijas no AER īpatsvaru vismaz 12% apmērā.  

                                                      
8 Avots: FAO (2009). State of The World’s Forests 2009. 
9 Avots: FAO (2009). State of The World’s Forests 2009. 

10 Forest business analytics.  Saite uz avotu:  
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http://forest-analytics.com/index.php/2018/02/05/challenges-and-predictions-for-european-forest-sector-in-2018/


 

 

Lapa 14 no 88 

       

Tiek sagaidīts, ka klimata kontroles likumdošana uzlabos kopējo konkurētspēju un veicinās gan 

inovācijas, gan arī investīcijas jaunu eko-inovatīvu tehnoloģiju virzienā. Dinamiskas mazās un vidēja 

izmēra kompānijas joprojām virza jomas nišu attīstību, savukārt lielie uzņēmumi nodrošina galvenās 

kokapstrādes jomu attīstību un enerģētikas jautājumu ieviešanu nozarē. Ilgtspējas galvenie 

bremzējošies spēki ir pircēju pieprasījuma trūkums un jomas regulatoru vienaldzība. Eiropas meža 

nozarē ienāk jauni koksnes pielietojuma risinājumi (tai skaitā biomateriāli un t.s. “zaļās ķīmijas” 

produktu. Piemērs ir Zviedrijas biodegvielas inovācijas).  

Ņemot vērā visus augstākminētos politikas mērķus, var secināt, ka Latvijas Viedās specializācijas 

jomai “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” ir nepieciešamas ne tikai ievērojamas investīcijas, bet arī 

inovatīvu produktu izstrāde un ieviešana. Latvijas eko-inovāciju indekss11 attiecībā pret ES vidējo ir 

salīdzinoši zems – 71, līdz ar to Latvija ir 22. vietā (ir sasniegts progress kopš 52 radītāja 2013. 

gadā). Latvija būtiski atpaliek tieši ekoinovāciju ieguldījumos un ekoinovāciju aktivitātēs. Tāpēc 

jauni risinājumi enerģētikā un saistītajās jomās – transportā sektorā un inženiersistēmas – ir būtiski 

ilgtspējīgas izaugsmes sasniegšanai. Skatīt informāciju par 2017. gadu šeit.  

 

Saskaņā ar ES P&A aptauju12 galvenie stimuli investīciju inovācijās veikšanai ir ES regulējums, pašu 

uzņēmumu privātās investīcijas, sadarbības stiprināšana un ārpakalpojumu plašāka izmantošana, 

nodokļu sistēmas vienkāršošana.  

APAĻKOKI 

Apaļkoku pieprasījums ir tieši atkarīgs no galaproduktu – zāģmateriālu, koksnes plātņu materiālu un 

papīra – pieprasījuma. Pieaugot pieprasījumam pēc zāģmateriāliem un saplākšņa, pieaug arī 

pieprasījums pēc apaļkokiem. Taču, pieaugot kokšķiedru un skaidu plākšņu tirgum, arvien vairāk tiek 

izmantoti koksnes apstrādes atlikumi, tā samazinot pieprasījumu pēc apaļkokiem. Pēc FAO 

prognozēm, 2030. gadā apaļkoki sastādīs aptuveni pusi no koksnes apstrādes nozares 

izejmateriāliem (salīdzinājumam, 2005. gadā tie bija aptuveni 70%). Neskatoties uz to, iegūtās 

apaļkoksnes apjomi pasaulē līdz 2030. gadam turpinās kāpt par vidēji 1,3% gadā galvenokārt 

pieaugot pieprasījumam Āfrikas, Āzijas un Eiropas valstīs13.  

 

                                                      
11 Avots: Eurostat. Šī indeksa pamatā ir 16 rādītāji no astoņiem rādītājiem piecās jomās: eko-inovācija, ekoinovāciju 

pasākumo, eko-inovāciju izejvielas, eko-inovāciju galaprodukti, rezultāti vides jomā un sociāli ekonomiskie rezultātus. ES 

vidējais = 100. 
12 EU R&D survey. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2016-eu-survey-

industrial-rd-investment-trends 
13 Avots: FAO (2009). State of The World’s Forests 2009. 

http://www.innventia.com/en/About-us/News1/Swedish-breakthrough-in-the-development-of-biofuels/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/latvia_en
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Ilustrācija 4. Saražoto apaļkoku apjoms pasaulē, 1993.-2017. gadā. Avots: FAOSTAT. 

 

 

1.1.2. MEŽA NOZARE EIROPĀ 

Kopš 2012. gada saražotā apjoma izmaiņas bijušas relatīvi mazas, un 2014. gadā saražotais koksnes 

apjoms joprojām bija par 8% zemāks nekā 2007. gadā. Kopš tā laika ir konstants apjoma pieaugums. 

Vislielākās apaļkoksnes ražotājas 2016. gadā bija Zviedrija (80,95 milj. m3 apaļkoksnes), Somija (61,4 

milj.m3 apaļkoksnes), Vācija (52,2 milj.m3 apaļkoksnes) un Francija (51,13 milj.m3 apaļkoksnes)14. 

Eiropas Savienībā pamata mežsaimniecības un mežizstrādes politiku nosaka 1998. gadā pieņemtā 

Eiropas Komisijas rezolūcija15 par ES mežsaimniecības stratēģiju, kurā izvirzīti četri galvenie nozares 

mērķi (dokumenti pieejami šeit): 

 Ilgtermiņa konkurētspējas uzlabošana, 

 Vides aizsardzība un uzlabošana, 

 Nozares pienesums dzīves kvalitātes uzlabošanā, 

 Komunikācijas un koordinācijas nodrošināšana nozares ietvaros. 

                                                      
14 Avots: Eurostat.  
15 Avots: Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy for the European Union  

OJ C 56, 26.2.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/fpolicies.htm
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Organizācija, kas nodrošina ES valstu lokālo meža nozares organizāciju savstarpēju produktīvu 

sadarbību, ir Eiropas Mežu institūts (European Forest Institute www.efi.int). Institūts nodrošina arī 

pētījumus un politiku atbalsta instrumentus, veicinot zināšanu pielietošanu praksē.     

Ilustrācija 5. Saražotā apaļkoksnes apjoma ģeogrāfiskā ietekme Eiropas Savienībā (28 valstis) 2016. gadā. Avots: 

Eurostat16. 

 

1.1.3. MEŽA NOZARE LATVIJĀ 

NOZARES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Meža nozare Latvijā ir viena no būtiskākajām tautsaimniecības nozarēm, pēdējās piecgades laikā, 

veidojot vidēji 5% no Latvijas tautsaimniecības radītās pievienotās vērtības. Kopš 2010. gada meža 

nozares īpatsvars tautsaimniecībā samazinājies, taču tas nenozīmē, ka meža nozare attīstās lēnāk 

par citām tautsaimniecības nozarēm, bet gan veiksmīgas mežsaimniecības rezultātā, šī nozare 2007.-

2008. gada ekonomiskās krīzes ietekmē cieta mazāk nekā citas un kļuva par vienu no galvenajiem 

dzinējiem Latvijas ekonomikas atlabšanai. 

                                                      
16 Eurostat. Saite uz avotu: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/9ghCb0nK8pIAxzBknppgew 

http://www.efi.int/
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Ilustrācija 6. Meža nozarē (NACE 02, 16, 31 2 red.) radītā pievienotā vērtība un tās īpatsvars Latvijas 

tautsaimniecības pievienotajā vērtībā faktiskajās cenās. Avots: CSP 

 

Lielāko pienesumu Latvijas meža nozarei dod koksnes un tās izstrādājumu ražošana (61% 2017. 

gadā 17 ), arī mežsaimniecība un mežizstrāde sastāda nozīmīgu daļu nozarē radītās pievienotās 

vērtības (31%). Mazākā no nozarēm ir mēbeļu ražošana, kuras relatīvā daļa ir aptuveni 7,8%.   

Līdzīgs ir šo nozaru sadalījums pēc kopējās pievienotās vērtības (skat. attēlu zemāk). Pēc pievienotās 

vērtības uz vienu nodarbināto – gan mežsaimniecība un mežizstrāde, gan kokapstrāde nedaudz 

pārsniedz vidējo rādītāju apstrādes rūpniecībā, kas norāda, ka šīs apakšnozares ir relatīvi kapitāla 

intensīvas. Tikmēr mēbeļrūpniecības rādītāji krietni atpaliek no pārējās nozares, kas norāda, ka 

apakšnozare ir relatīvi mazāk attīstīta.  

Ilustrācija 7. Meža nozares pievienotā vērtība IKP pa darbības veidiem pēc NACE klasifikācijas (bez papīra 

ražošanas sektora NACE 17). Avots: CSP. 

 

                                                      
17 Latvijas biznesa gada pārskats – meža nozare 2017. Saite uz avotu 
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Kamēr apstrādes rūpniecībā vidējā pievienotā vērtība uz darbinieku kopš 2009. gada pamazām 

kāpusi, meža nozarē šajā pašā laikā svārstījusies un starp 2009. un 2013. gadu vērojams 

produktivitātes samazinājums. Iespējamie cēloņi tam ir kokmateriālu cenu svārstības tirgū, kā arī 

nepietiekami kapitālieguldīgumi, kā rezultātā nav radies būtisks produktivitātes pieaugums, 

salīdzinot ar kopējo apstrādes rūpniecības nozari. Uz 2017. gada sākumu nozarei stabili attīstoties 

gan Eiropas, gan Latvijas līmenī, produktivitātes rādītāji ir uzlabojušies.  Kopējā pievienotā vērtība, 

tāpat kā komersantu apgrozījums pa nozarēm arī aug.  

Ilustrācija 8. Pievienotā vērtība meža nozarē uz vienu darbinieku. Avots: CSP. 

 

Tā kā darbaspēka produktivitāte ciešā mērā saistīta ar bruto darba samaksas apjomu, 

mežsaimniecībā un mežizstrādē nodarbinātajiem ir visaugstākā bruto stundu samaksa, pārsniedzot 

vidējo atalgojumu gan apstrādes rūpniecībā, gan Latvijā. Otra lielākā bruto darba samaksa ir 

koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, nedaudz atpaliekot no vidējā atalgojuma apstrādes 

rūpniecībā kopumā. Mēbeļu ražošanā vidējā stundas samaksa ir zemākā. 

Ilustrācija 9. Darba samaksas dinamika meža nozarē Latvijā. Avots: CSP. 
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Meža nozare vidēji nodarbina 31 000 tūkstošus cilvēku. Nozares kopējais uzņēmumu skaits ir 1316 

(pēc 2016. gada Lursoft datiem)18.  Visvairāk cilvēku nodarbināti koksnes un koksnes izstrādājumu 

ražošanā – vairāk nekā puse. Mežsaimniecībā un mežizstrādē tikmēr nodarbināti nedaudz vairāk par 

1/3, bet mēbeļu ražošanā pārējie - aptuveni 15% no nozarē nodarbinātajiem.  

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA 

Koksnes produkcijas eksports pašlaik ir ap 2 miljardiem EUR. Absolūtos skaitļos meža nozares 

eksports pēdējo desmit gadu laikā kāpis. Lai gan absolūtos skaitļos koksnes eksporta vērtība pieaug, 

kopeksportā meža nozares īpatsvars svārstās. Tas skaidrojams ar to, ka daudzās citās nozarēs 

pēdējos gados eksporta kāpums ir bijis daudz straujāks (piemēram IT pakalpojumos, farmācijā, 

ķīmijā, elektronikā, mašīnbūvē). Gandrīz 86% tiek eksportēti uz Eiropas valstīm, savukārt imports 

notiek pārsvarā no Eiropas 99%. Eksports gandrīz par 4 reizes pārsniedz importu.   

Ilustrācija 10. Meža nozares produkcijas eksports Latvijas kopējā eksportā (2015. – 2017. gads). Dinamika. Avots: 

CSP19. 

 

Meža nozare ir vienīgā Latvijā, kurā ilglaicīgi saglabājusies stabila, pozitīva eksporta un importa 

bilance. Galvenie meža nozares eksporta vērtības pieauguma iemesli ir pieaugošā kokrūpniecības 

produkcijas daļa ar augstāku pievienoto vērtību un tās eksportēšana, kā arī ražošanas izmaksu 

pieaugums.  

Lielākie Latvijas meža produkcijas ārējie noieta tirgi 2017. gadā bija Lielbritānija, Āzija, Vācija, 

Igaunija, Zviedrija, Dānija un Lietuva. Lai gan Eiropas Savienības kopējais būvniecības tirgus joprojām 

stagnē, iekšējie tirgi ES valstīs būtiski atšķiras, un, kā redzams, būvniecības nozares situācija Latvijas 

meža produkcijas eksporta partnervalstīs uzlabojas, kas izskaidro Latvijas meža produkcijas eksporta 

pieaugumu.  

 

                                                      
18 Latvijas biznesa gada pārskats – meža nozare 2017. Saite uz avotu 
19 Saite uz avotu  
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Ilustrācija 11. Eksporta dinamika: IX Koksne un tās izstrādājumi (ieskaitot izstr. no koka) (44.-46.nod.).  Avots: CSP 

 

 

Ilustrācija 12. Latvijas meža nozares produktu eksporta sadalījums pa TOP20 valstīm 2017. gads. Avots: CSP 
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Ilustrācija 13. Latvijas meža nozares produktu kopējie eksporta virzieni un apjomi. Avots: Faostat 

 

Ilustrācija 14. Latvijas eksports – pa valstīm un galvenie ģeogrāfiskie virzieni. Avots: Faostat 

 

Pēc International Wood Market Group prognozēm, meža nozarē sagaidāma pāreja no kokmateriālu 

pārprodukcijas uz to deficītu, galvenokārt ASV un Ķīnas ietekmē20.  

                                                      
20 Avots: International Wood Markets Group: “Wood Markets 2013. The Five-Year Outlook 2013-2017”. 
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Ilustrācija 15. Latvijas meža nozares eksporta daudzuma dinamika pa produktu grupām 2015.-2017. gadā Milj. 

vienību. Avots: CSP. 

 

2017. gadā Latvijas meža nozares visvairāk eksportētās produktu grupas pēc apjoma bija kurināmā 

koksne un zāģmateriāli. Pēdējos gados relatīvi pieaudzis koka plātņu materiālu un kurināmās 

koksnes produktu īpatsvars eksportā. Kopumā tas norāda, ka Latvijā arvien vairāk notiek koksnes 

tālāk apstrāde, samazinot zemas pievienotās vērtības produkcijas eksportu, aizstājot to ar augstākas 

pievienotās vērtības produkciju. Tāpēc paredzams, ka turpināsies samazināties apaļkoku un 

zāģmateriālu īpatsvars kopējā meža nozares produkcijas eksportā.  

Ilustrācija 16. Latvijas meža nozares eksporta vērtības dinamika pa produktu grupām 2015.-2017. gadā. Avots: 

CSP.. 

 

Vērtības eksporta daļu sastāda zāģmateriāli, skujkoku zāģmateriāli, kurināmā koksne un finiera 

saplāksnis.  

MEŽSAIMNIECĪBA UN MEŽIZSTRĀDE 

Kokmateriālu tirgum atkopjoties, vērojams pieaugums privātajos mežos izcirstās koksnes apjomā. 

Latvijas priekšrocība ir lielais valsts mežu īpatsvars, kas ļauj īstenot pasākumus gan tirgus 

stabilizēšanai, gan ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas nodrošināšanai. 
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Ilustrācija 17. Izcirstās platības un krājas. Avots: CSP. 

 

Veiksmīgas mežu apsaimniekošanas politikas rezultātā pieaugusi arī koksnes krāja Latvijas mežos, 

ņemot vērā, ka katru gadu koksnes krājas pieaugums ir lielāks par koksnes ieguves apjomu. 

Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm – meži Latvijā aizņem aptuveni 55,4% sauszemes 

teritorijas, kamēr vidējais ES28 mežainums ir 38% 21 . Turklāt, turpinoties lauksaimniecībā 

neizmantoto zemju dabiskai aizaugšanai un mākslīgai apmežošanai, prognozējams, ka Latvijas mežu 

platība pieaugs arī turpmāk. 

Ilustrācija 18. Latvijas mežu platība un mežainums. Avots: CSP. 

 

Pēc meža statistiskās inventarizācijas datiem, lielākā daļa Latvijas mežu sastāv no lapu kokiem. Lapu 

koku īpatsvaram Latvijas mežos ir tendence augt, jo, lai gan valsts īpašumos koku cirsmas tiek 

mākslīgi atjaunotas ar egļu vai priežu stādiem, privātajos mežos cirsmu atjaunošanās lielākoties 

notiek dabiski, dominējot lapu koku sugām. Arī neizmantoto lauksamniecības zemju dabiskā 

apmežošanās galvenokārt notiek, ieaugot lapu kokiem.  

                                                      
21 Avots: Eurostat. 
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Viena no galvenajām Latvijas kokrūpniecībai nozīmīgajām koku sugām ir priede. Galvenajā cirtē 

priedi drīkst izmantot, kad tā sasniegusi 101 gada vecumu. Tāpēc turpmākajos 50 gados priedes 

koksne būs plaši pieejama, taču pēdējos gados samazinājušās priežu jaunaudžu platības, kas 

nozīmē, ka tālākā nākotnē pieejamie priežu koksnes apjomi Latvijas mežos samazināsies.  

Otra kokrūpniecībā nozīmīgākā koku suga Latvijā ir egle. Eglēm noteiktas ciršanas vecums ir 81 gads. 

Šobrīd gandrīz pusi egļu mežu veido jaunaudzes, kas nozīmē, ka nākotnē pieaugs pieejamie egļu 

koksnes apjomi Latvijas kokrūpniecības uzņēmumiem. Ņemot vērā, ka priedes un egles koksne ir 

lielā mērā savstarpēji aizstājamas, tas kompensēs paredzamo priežu koksnes apjomu samazinājumu.  

Ilustrācija 19. Latvijas mežu vecumstruktūra nozīmīgākajām Latvijas koku sugām. Avots: VMD. 

 

Latvijā nozīmīgākais lapu koks kokrūpniecībā ir bērzs. Bērziem noteiktas ciršanas vecums ir 71 gads. 

Lielākā daļa bērzu audžu platības raksturojama kā jaunas un vidēja vecuma. Vecumstruktūra 

skaidrojama ar to, ka bērzs ir viena no sugām, kura visvairāk ieaug neizmantotajās lauksaimniecības 

platībās. Papildus, attīstoties uzņēmumam, AS “Latvijas Finieris” pieaudzis pieprasījums pēc bērza un 

lielas platības mērķtiecīgi apstādītas ar šo koku sugu. Papildu šis uzņēmums ir uzsācis arī Bērzu 

programmu, ar nolūku palielināt bērza audžu platības. AS “Latvijas Finieris” programmas ietvaros 

organizē seminārus un akcijas (ieskaitot finansiālu atbalstu), kas atbalsta meža īpašnieku aktivitātes 

ar bērzu saistīto mežsaimniecisko problēmu risināšanā. Papildu uzņēmums arī pats veic mežu zemes 

uzpirkšanu un apsaimniekošanu, lai nodrošinātu sevi ar stabilu darbībai nepieciešamo izejmateriālu 

plūsmu22. 

Meža apsaimniekošanas izmaksu struktūra par 2017. gada parāda mežu atjaunošanas vajadzībām 

parāda dārgāko pozīciju - stādu vidējās izmaksas, kā nākamā pozīcija ir augsnes sagatavošana. 

 

                                                      
22 Avots: AS Latvijas Finieris. http://www.lfmezs.lv/lv/par-mums/berzu-programma  
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Ilustrācija 20. Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto mežsaimniecībā un mežizstrādē Eiropā. Avots: Eurostat. 

 

 

 

Ilustrācija 21. Mežu apsaimniekošanas izmaksu kategorijas 2017. gadā. Avoti: CSP 

 

 

KOKSNES UN KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA 
Lielākā meža nozares apakšnozare gan pēc radītās pievienotās vērtības, gan nodarbināto skaita ir 

koksnes un koka izstrādājumu ražošana, jeb kokrūpniecība. Šī apakšnozare rada vairāk nekā pusi 

nozares pievienotās vērtības. Pēdējos gados kokrūpniecības īpatsvars nozares pievienotajā vērtībā 

ir pieaudzis, kas norāda uz straujāku produktivitātes pieaugumu un pāreju uz augstākas pievienotās 

vērtības produkciju šajā apakšnozarē.  
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Ilustrācija 22. Pievienotā vērtība koka un koksnes izstrādājumu ražošanā un tās īpatsvars meža nozares PV. Avoti: 

CSP 

 

Ilustrācija 23. Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā Eiropā. 

Avots: Eurostat. 

 

Salīdzinot ar Eiropas vidējo, Latvijā kokrūpniecībā radītā pievienotā vērtība vērtējama kā relatīvi 

zema, kas galvenokārt skaidrojams ar zemāku darba produktivitāti un mazāku uzkrāto kapitālu. 

Turklāt visvairāk saražotie kokrūpniecības produkti Latvijā ir zāģmateriāli – produkti ar zemu 

pievienoto vērtību.  Lai gan visvairāk tiek ražoti zāģmateriāli, tajā pašā laikā stabili pieauguši koka 

paneļu ražošanas apjomi, kas veicinājis nozares pievienotās vērtības kāpumu. Tādejādi Latvija ir viens 

no lielākajiem koka plātņu ražotājiem Austrumeiropā. Tā kā ar vien lielāka uzmanība tiek vērsta uz 

dažādiem atjaunojamo energoresursu patēriņa efektivitātes jautājumiem, pieaudzis arī kurināmās 

koksnes ražošanas apmērs.  
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MĒBEĻU RAŽOŠANA 

Mēbeļu ražošanas ir salīdzinoši maza no meža nozares sektoriem (7,8%). Tomēr apakšnozares 

rādītājiem ir augoša tendence kopējā meža nozaru īpatsvarā. Latvijas nozares pārstāvju atsauksmēs 

tiek izcelti šādi nozares izaicinājumi ir saistīti ar nozares izmaksu struktūru, kas bieži vien attur 

uzņēmējus no vēlmes ieguldīt jaunās tehnoloģijās un iekārtās (īpaši jāuztver tieši energoefektivitātes 

un elektrības patēriņa pozīcija izmaksu struktūrā). Kā citi izaicinājumi tiek minēti koksnes resursu 

mobilizācija, proti, izvērtējot, kas tad būtu vislabākais virziens, kurā dotos resursus izmantot. 

Pieaugot kopējam pieprasījumam tirgu, pieaug arī pieprasījums pēc kvalitatīvākiem izejmateriāliem, 

piemēram, koksnes izmantošanai būvniecībā, jo pēdējos gados Latvijā ir izveidotas vairākas 

ražotnes, kuras izmanto koksni konstrukciju izgatavošanai. 

Ilustrācija 24. Pievienotā vērtība mēbeļu ražošanā. Avots: CSP 

 

Ilustrācija 25. Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto mēbeļu ražošanā Eiropā. Avots: Eurostat. 
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Aktuālākie nozares izaicinājumu ir augsto elektroenerģijas cenu ietekme uz ražošanas izmaksu 

struktūru, kas no vienas puses pēc nozares dalībnieku atsauksmēm attur uzņēmējus no investīcijām 

jaunos produktos un tehnoloģijās. Otrs būtisks izaicinājums ir koksnes resursu mobilizācija, proti, 

izvērtējot, kas tad būtu vislabākais virziens, kurā dotos resursus izmantot. Pieaugot kopējam 

pieprasījumam tirgu, pieaug arī pieprasījums pēc kvalitatīvākiem izejmateriāliem, piemēram, 

koksnes izmantošanai būvniecībā, jo pēdējos gados Latvijā ir izveidotas vairākas ražotnes, kuras 

izmanto koksni konstrukciju izgatavošanai. 

 

1.1.4. IZGLĪTĪBA 

Šīs stratēģijas sagatavošanas ietvaros tika veikta Latvijas augstākās izglītības datu analīze attiecībā 

uz tās spējām nodrošināt nepieciešamos speciālistus. Analīzei tiek izmantota FOS (Revised Fields of 

Science and Technology classification in Frascati Manual)23 klasifikācija24. 

Ilustrācija 26. Studējošo skaits Latvijas augstskolās, 2004-2013. gads. IZM dati 

 

U – uzņemtie, P – grādu ieguvuši, S – studē 

Pēc iepriekš veiktajiem pētījumiem augstāko izglītību ieguvušo jeb potenciālo darbinieku 

piedāvājumam ir krītoša tendence demogrāfijas dēļ. Pēc IZM datiem 2017./2018. gadā Latvijas 

augstskolās un koledžās kopā studēja 81602 studenti (uzņemti – 27128 studenti, grādu ieguvuši – 

14587). Zināšanu ietilpīgai bioekonomikai piekritīgās dabas zinātņu programmas tika uzņemti ap 

7000 studentu. 

                                                      
23 OECD, Revised Field of Science and Technology (fos) Classification in the Frascati Manual. 

24 FOS klasifikācija ir ieteiktā OECD klasifikācija inovāciju politikas ieguldījumu statistiskajai analīzei. FOS klasifikācija ir pielietota arī IZM ES 

fondu ieguldījumu analīzei, aizstājot Latvijā tradicionāli lietoto NACE klasifikāciju, kas, pēc stratēģijas autoru domām, nav piemērota inovāciju 

investīciju analīzei. FOS kodu attiecināšanu veica IZM un FIDEA eksperti, balstoties uz projektu aprakstiem. 
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Galvenais priekšnosacījums jaunā darbaspēka izveidei zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā ir 

kvalitatīva izglītība no skolas sola līdz universitātes diplomam. Ir svarīga izglītības iestāžu iesaiste 

STEM jomu stiprināšanas pasākumos (piem., SAM 8.3.2, SAM 8.3.4.), nepieciešamās mācību 

infrastruktūras nodrošināšanā (piem., SAM 8.1.2., SAM 8.1.3.), to dalība ar jomu saistītajās mācību 

olimpiādēs un starptautiskajos mācību apmaiņas pasākumos (skat. atbilstīgo zināšanu raksturojumu 

2. tabulā). 2014.–2020. gadu plānošanas periodā STEM jomas SAM projektu īstenošanu sadarbībā 

ar pašvaldībām nodrošina Valsts izglītības satura centrs un Valsts izglītības un attīstības aģentūra.  

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas aktuālajās augstākās un profesionālās izglītības studiju 

programmās 2017./2018. ak. gadā Rīgas plānošanas reģionā mācījās aptuveni 2000 studentu25. 

Augstskolu līmenī RPR zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomai aktuālās mācību programmas 

nākotnes cilvēkkapitāla veidošanai piedāvā tādas augstākās izglītības iestādes kā Latvijas 

Universitātes Bioloģijas fakultāte un Ķīmijas fakultāte un Rīgas Tehniskās universitātes Vides 

aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, kam ir arī attiecīgā infrastruktūra un zinātniskais personāls 

zināšanu veidošanai un uzkrāšanai. Profesionālās izglītības piedāvājums ir pieejams PIKC Rīgas Valsts 

tehnikumā (poligrāfijā, kokapstrādē), Ogres Valsts tehnikumā Ikšķiles novadā (kokapstrādē, 

mežsaimniecībā, pārtikas ražošanā) un Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā (pārtikas joma), 

bet tā ir joma, ko būtu nepieciešams stiprināt un paplašināt RPR iekšzemes novadu ietvaros.  

Tehnoloju attīstība bioekonomikas jomā ir cieši saistīta ar reģiona klimatiskajiem apstākļiem. Tāpēc 

pētījumiem bieži vien ir lokāls raksturs: tādās bioekonomikas nozarēs kā lauksaimniecība un 

mežsaimniecība, pētījumu rezultāti tiek galvenokārt vērsti vietējo ražotāju atbalstam.  

                                                      
25 IZM. Augstākās un profesionālās izglītības statistika par 2017./2018. ak. gadu. Studentu skaits izglītības tematiskajās grupās kopā 

(valsts un juridisko personu dibinātajās augstskolās un koledžās). Avots: Analītisks pārskats par viedās specializācijas stratēģijas 
ieviešanu Rīgas plānošanas reģionā (2018) 
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Tabula 1. Studējošo skaits pēc FOS klasifikācijas 1. līmeņa. IZM dati, FIDEA klasifikācija 

 

2013./2014. mācību gadā inženierzinātnes un tehnoloģijas studēja kopā 16 68726 studenti, darba 

tirgū nonāca 3 020, bet uzņemti tika 6389 studenti. 2017./2018. ak. gadā šo studentu skaits jau bija 

14,76 cilv., darba tirgū nonāca 2125, savukārt uzņemti 4717 cilvēki.  

Vēl viens saistīts studiju virziens ir FOS 209. grupa “Industriālā biotehnoloģija”, kurā ietilpst studijas 

par rūpniecisku un bioapstrādes biotehnoloģiju, fermentāciju, bioproduktiem, biodegvielu, u.c.  

Jomas lielākais grādus ieguvušo studentu skaits ir citā inženierijā un tehnoloģijās, kam seko 

bioloģijas zinātne. No dabaszinātņu studiju virzieniem visvairāk absolventu bija lauksaimniecībā, 

mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

Kopš 2004. gada inženierzinātnes studējošo skaits ir pieaudzis gan absolūti, gan relatīvi pret kopējo 

studējošo skaitu gandrīz visos studiju virzienos. Inženierzinātņu relatīvā popularitāte 10 gadu laikā 

ir augusi par 51%.  Studentu skaitam ir tendence palielināties veterinārijas programmā, taču 

samazināties visās pārējās programmās – lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 

citās lauksaimniecības zinātņu programmās. Pēc aplēsēm studentu skaita krituma pamatā ir 

demogrāfija, jo, analizējot studentu relatīvās izvēles, t. i., relatīvo dabaszinātņu un inženierzinātņu 

īpatsvaru pret pārējām zināšanu jomām, jāsecina, ka to studentu proporcija ir būtiski palielinājusies.  

                                                      
26 Pēc FOS kodiem 2. zinātnes un tehnoloģiju grupa. 

Dinamika 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

U 2 251 2 206 2 029 2 141 2 272 2 113 2 153 2 274 2 144

P 1 161 1 106 1 175 1 045 1 133 1 230 1 178 1 168 1 179

S 6 163 5 972 5 568 5 693 5 743 5 655 5 637 5 570 5 495

U 6 503 6 718 6 765 6 467 6 178 5 911 6 160 6 361 6 389

P 2 521 2 376 2 397 2 356 2 668 2 834 3 049 3 228 3 020

S 15 491 16 055 16 542 16 742 16 280 16 780 16 598 16 442 16 687

U 1 921 2 252 2 208 2 217 2 309 2 887 3 109 3 768 3 952

P 797 929 1 026 1 205 1 501 1 877 3 014 2 019 3 719

S 4 961 5 749 6 411 6 859 7 212 9 781 9 521 11 683 10 709

U 483 452 388 367 455 401 411 434 392

P 305 280 207 206 219 205 248 194 230

S 1 904 1 556 1 403 1 296 1 270 1 261 1 259 1 285 1 255

U 28 458 29 275 28 447 26 138 16 757 16 366 16 726 17 058 15 086

P 19 398 19 780 19 843 17 117 18 003 17 944 15 117 12 824 11 263

S 91 565 88 994 85 762 83 906 71 385 60 157 54 197 49 487 45 723

U 3 202 3 395 3 336 3 306 2 921 2 753 2 693 2 657 2 495

P 1 594 1 684 1 659 1 727 1 903 1 910 1 767 1 644 1 730

S 9 369 9 448 9 523 9 168 9 274 8 910 8 521 8 071 7 676

U 917 727 687 687 464 513 689 766 754

P 234 259 438 521 580 541 470 391 467

S 1 619 1 729 1 841 1 686 1 391 1 238 1 302 1 936 2 118

U 43 735 45 025 43 860 41 323 31 356 30 944 31 941 33 318 31 212

P 26 010 26 414 26 745 24 177 26 007 26 541 24 843 21 468 21 608

S 131 072 129 503 127 050 125 350 112 555 103 782 97 035 94 474 89 663
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Studentu izvēli par labu inženierzinātnēm un dabaszinātnēm nosaka relatīvi lielais darbaspēka 

pieprasījums un samērā laba atalgojuma perspektīva. Kopumā lauksaimniecības zinātnes studējošo 

īpatsvars palielinājās par 12% kopš 2004. gada, tomēr to īpatsvars no kopējā studentu skaita ir 

relatīvi zems – 1,3%. 

Vienlaikus dabaszinātņu un inženierzinātņu studijas prasa labu sākotnējo pamatskolas un 

vidusskolas sagatavotību atbilstošajos priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā. Ņemot 

vērā, ka dabaszinātņu eksāmens nav obligāts, acīmredzot skolās vairs nav pieprasīti dabaszinātņu 

skolotāji. Vismaz šādu secinājumu varētu izdarīt, apskatot skolotāju studiju datus, kur ir redzams 

krass jauno dabaszinātņu skolotāju samazinājums.  

Studentu skaits, kuri gatavojas kļūt par dabaszinātņu skolotājiem, krītas. Dabaszinātņu programmas 

ir arī relatīvi fragmentētas (kaut gan pēdējos gados ir novērojama konsolidācija). Kaut arī 

programmu izmērs ir nedaudz palielinājies, tomēr katra atsevišķā programma vēl aizvien ir maza. 

Dabaszinātņu un inženierzinātņu blokā kvalitatīvām studijām ir nepieciešama dārga infrastruktūra. 

Neliels šo infrastruktūru slogojošo studentu skaits būtiski sadārdzina studiju izmaksas uz vienu 

studentu, kā arī samazina izglītības kvalitāti.  

Budžeta vietu palielināšanai dabaszinātņu un inženierzinātņu nozarēs ir ierobežota atdeve, jo lielākā 

daļa studējošo šajās nozarēs jau studē par budžeta līdzekļiem. Lauksaimniecības zinātņu virzienos 

budžeta vietu skaits ir virs 70%.  

Lielāko ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas pētniecībā un jaunā darbaspēka 

izglītošanā sniedz tādas iestādes – pētniecības jomā tās ir Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts 

“Silava” (LVMI Silava), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KKI), VMF Latvia SIA, savukārt pārtikas 

jomā ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”; izglītības jomā 

lielākā jomas augstskola Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  Pēc iepriekš veiktiem aprēķinem 

zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā nodarbināti vairāk nekā 400 zinātņu doktori27, no kuriem 

LLU stādā aptuveni 70%. Saskaņā IZM ar bāzes finansējuma aprēķinu28,  PLE Rīgas plānošanas 

reģionā bioekonomikas jomā tika nodarbināti aptuveni puse jeb 53,4% no zināšanu ietilpīgas 

bioekonomikas jomas zinātniskajiem darbiniekiem - sīkākā dalījumā: KKI – 75 zinātniskie darbinieki, 

LVMI Silava – 143 zinātniskie darbinieki, BIOR – 41 zinātniskie darbinieki. Zināšanu ietilpīgas jomas 

zinātniskajam personālam ir raksturīga savstarpēja sadarbība un kopēja dalība gan pārrobežu 

sadarbības projektos un tīklojumos kā NOVA-BOVA, Eiropas meža institūtu sadarbības tīkls, FP6, 

FP7, H2020, starptautiskā zinātniskā asociācija ECOLOGICA, Erasmus+ u.c.  

1.5. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU IESPĒJAS ATTĪSTĪT KONKURĒTSPĒJAS NIŠAS 

Jomas komersanti ir konkurētspējīgi ražotāji, kuru produktu grozs aptver gandrīz visu meža nozares 

produktu klāstu. Pašlaik lielākā daļa no tiem jau ir ieņēmusi savas nišas gan vietējā, gan globālajā 

tirgū. Pārsvarā tie piedāvā augstas kvalitātes produktus par konkurētspējīgu cenu. Turklāt tie ražo 

produktus pēc individuālā pasūtījuma, kā arī piedāvā specializētus produktus un to modifikācijas, 

kuri tirgū nav plaši pieejami. MNKC sadarbības partneru esošā tirdzniecības kanāli ļauj uzņēmumiem 

attīstīt jaunas konkurētspējas nišas, veicot atbilstošas investīcijas jaunu produktu izstrādē.  

Šo nišu attīstībai ir sekmējuši vairāki faktori, kas ir atsevišķu uzņēmumu attīstības rezultāts, kā arī 

meža nozares sekmējoši faktori kopumā.    

                                                      
27 Viedās specializācijas jomas – “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” ekosistēmas analītisks apraksts – atsauce uz Bioekonomikas 

stratēģiskā apvienība. LLU rektores Irinas Pilveres ziņojums 25.09.2015.  
28 Izglītības un Zinātnes ministrija. Bāzes finansējuma aprēķina dati Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām valsts 
zinātniskajām institūcijām 2015.gadam. 
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Diversificēta produktu struktūra vairākās jomās. Jomas uzņēmumi piedāvā plaša spektra 

produktus mežu apsaimniekošanā, kokapstrādē un kokmateriālu un mēbeļu ražošanā. Uzņēmumi 

prot identificēt patērētāju vajadzības un tās izmantot, bieži vien pielāgojot savus produktus klienta 

vajadzībām. 

Vairāku uzņēmumu produktu eksports uz citām valstīm. Daudzi MNKC ražotāji eksportē vairāk 

nekā 90% no to produkcijas. Piemēram, AS “Latvijas Finieris” eksportē 95% no savas produkcijas. 

Turklāt galvenie tirdzniecības partneri atrodas attīstītajās valstīs – Rietumeiropā, ASV un Japānā.  

Ātra spēja reaģēt uz specifiskām prasībām. MNKC uzņēmumi efektīvi spēj pielāgoties specifiskām 

pasūtītāja vajadzībām, jo vairāki no tiem piedāvā risinājumus pēc individuālā pasūtījuma. 

Laba loģistika ar Skandināviju un Eiropas Savienības valstīm ļauj turpmāk MNKC dalībniekiem 

attīstīt piegādes ķēdes un paplašināt eksportu šajās valstīs. ES un Skandināvijas ir pasaules reģioni, 

kur meža nozare produkti tiek eksportēti visvairāk. 

Multikulturāla vide, labi sakari ar NVS valstīm, uzsākti sakari Āzijas tirgos. VMTKC 

uzņēmumiem ir vēsturiski sakari ar NVS valstīm un tirdzniecības prasmes salīdzinoši sarežģītā 

reģionā. Ražošanas tradīcijas un infrastruktūra ir līdzīgi Latvijai, tāpēc ir vieglāk piedāvāt savus 

risinājumus šajos tirgos. Atsevišķi lielie nozares uzņēmumi veiksmīgi startē arī straujas izaugsmes 

Āzijas tirgos.  

Ražots ES. Dalība ES spēj atvērt daudzus tirgus, it īpaši attīstības valstīs, jo Latvijā ražotās 

tehnoloģijas atbilst augstām ES kvalitātes prasībām, kas tika ieviesti 20 gadu laikā. MNKC 

saimnieciskās darbības veicēji ir guvuši ievērojamu pieredzi infrastruktūras attīstībā, īstenojot 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētus projektus. 

Tehniskā inteliģence, kvalitatīva darba tikumi. MNKC uzņēmumi un darbaspēks kopumā ir ar 

augstu tehnisko inteliģenci un labiem darba tikumiem, bet saistītajās zinātnes jomās strādā kvalificēti 

un pieredzējuši darbinieki. Tāpēc MNKC ietvaros ir iespējams radīt kvalitatīvus produktus. Galvenais 

izaicinājums ir radīt šādu produktu aprobēšanas iespējas.  

Salīdzinoši vienkārša lēmumu pieņemšanas sistēma valsts pārvaldē. Labi sakari starp industriju 

un nozaru ministrijām. Salīdzinoši labas iespējas saņemt valsts atbalstu vai konsultāciju no valsts. 

Aprites ekonomikas un energoefektivitātes sniegtās iespējas. Pastiprinoties likumdošanas 

prasībām, kas regulē gan uzņēmumu energoefektivitātes jautājumus, gan klimatam draudzīgu 

rīcību, gan nosaka videi draudzīgus atkritumu pārstrādes principus, arvien vairāk tiek diskutēts par 

koksnes (īpaši tās atlikumu) lomu enerģijas ražošanā. Šīs tendences stimulē uzņēmums arvien vairāk 

plānot, efektivizēt un optimizēt to ražošanas ķēdes, kā arī rūpīgi pārdomāt “zaļi domājošu” partneru 

izvēles, lai nodrošinātu, galvenokārt, savu ilgtspēju.  

Tehnoloģiskās inovācijas arī Latvijā dod iespējas automatizēt, robotizēt un optimizēt 

procesus. Nozares uzņēmumi, īpaši tie, kas nodrošina koksnes izejmateriālos balstītu produktu 

ražošanu un eksportēšanu, sadarbībā ar elektronikas un mašīnbūves uzņēmumiem izstrādā iekārtas, 

kas ļauj tiem būt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem, atsevišķos nišu laukos apsteidzot pasaules 

līmeņa ražotājus. Šādas inovāciju tendences skar ne tikai pašu ražošanas procesu, bet arī tos 

procesus, kas ietekmē izmaksas, piemēram, enerģijas patēriņš. Uzņēmumi arvien vairāk pārdomā 

viedu pieeju enerģijas patēriņam, tai skaitā veicot tā uzskaiti, monitoringu, kā arī rodot jaunas 

sadarbības saiknes ar progresīviem enerģijas ražotājiem.  
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1.6. SAISTĪTĀS JOMAS UN NOZARES (PIEGĀŽU ĶĒŽU ANALĪZE) 

Ilustrācija 27. Meža nozares piegāžu ķēdes ilustrācija. 

 

Meža nozares piegāžu ķēde sastāv no vairākām apakšsistēmām – mežsaimniecības, koksnes ieguves, 

transporta, kurināmā, primārās un tālāk apstrādes, kā arī ražošanas blakusproduktu pārstrādes.  

Meža nozares gala tradicionālie galaprodukti ir dēļi, mēbeles, malka, finieris, taču meža produkti 

nonāk arī papīra un iepakojuma nozarē, no tiem tiek ražoti dažādi koksnes kompozītmateriāli, kā arī 

tie izmantojami būvniecībā. Kokapstrādes blakusprodukti nonāk dažādos kokskaidu un kokšķiedru 

plātņu materiālos un kurināmajā. Pēdējos gados strauji pieaudzis apkures granulu tirgus, pieaugot 

uzsvaram uz efektīvu videi draudzīgu materiālu izmantošanu enerģijas ieguvei. Turklāt granulas ir 

pievilcīgākas eksportēšanai – to vidējā eksporta vērtība (par tonnu) ir vairāk nekā 3 reizes lielāka 

nekā zāģskaidām vai kokskaidām (granulu ražošanas izejmateriāli). 

Pievienotā vērtība meža nozarē, īpaši mežsaimniecībā un mežizstrādē, ir cieši saistīta ar saražoto 

apaļkoksnes apjomu valstī. Šī sakarība var tikt uzlabota, meža produktu piegāžu ķēdi koncentrējot 

uz augstas pievienotās vērtības produkciju. 
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Ilustrācija 28. Saražotās apaļkoksnes apjoms un pievienotā vērtība mežsaimniecībā un mežistrādē ES valstīs, 

Norvēģijā un Šveicē. Avots: Eurostat. 

 

Eiropā lielākais apaļkoka ražotājs ir Zviedrija.  Protams, salīdzinot ar Latviju, šīm valstīm ir ievērojams 

mēroga priekšrocības Eiropas Savienības līmenī, taču šīm valstīm raksturīga arī lielāka 

koncentrēšanās uz augstākas pievienotās vērtības produkciju. Piemēram, Zviedrijas meža nozares 

eksportā apaļkoksnes, malkas, koksnes atlikumu un citu neapstrādātu meža nozares produktu 

īpatsvars sastāda tikai 1%29.  

Šajās valstīs meža nozare ir augsti attīstīta un var efektīvāk konkurēt mēroga priekšrocību dēļ. 

Lielizmēra uzņēmumiem šajās valstīs ir ievērojama pieredze mežu nozarē un atbilstošs tehniskais 

nodrošinājums, lai nodrošinātu stabilu, prognozējamu ražošanas apjomu pieaugumu. Turklāt šajās 

valstīs vairāk uzmanības tiek vērsts uz mežsaimniecības un kokapstrādes ilgtspēju un sertifikāciju, 

ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc koka un koksnes produktiem ar nodrošinātu, izsekojamu 

izcelsmi un kvalitāti. Turklāt šajās valstīs kokapstrādes industrijā raksturīgas liela mēroga apstrādes 

rūpnīcas, kuras ir tehnoloģiski augsti attīstītas. 

                                                      
29 Avots: Skogsstyrelsen: Swedish Forest Agency dati. 
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Visvairāk pievienotās vērtības meža nozarē uz vienu saražoto apaļkoksnes kubikmetru savukārt ir 

valstīs, kas neizceļas ar augstu mežainumu – Itālijā (266,1 EUR par m3), Kiprā (240,4 EUR par m3), Īrijā 

(154,4 EUR par m3) un Nīderlandē (102 EUR par m3). Tas var būt skaidrojams tikai ar lielu augstas 

pievienotās vērtības produktu īpatsvaru nozarē. Piemēram, aptuveni 90% Itālijas meža nozares 

eksporta sastāda koka mēbeles un citi gala koka un koksnes produkti. Īrijā vairākums meža nozares 

eksporta ir koka paneļu produkti30.  

Ilustrācija 29. Meža nozares produkcijas eksporta vērtība un apjoms Latvijā 2015. gadā. Iekavās aprēķināta vidējā 

eksporta vērtība EUR par kubikmetru. Avots: Zemkopības Ministrijas dati. 

 

Latvijas meža nozares uzņēmumiem ir liels potenciāls, investējot un attīstot apstrādes kapacitāti, 

strauji kāpināt nozares eksporta vērtību, un, ņemot vērā tā īpatsvaru kopējā eksportā, būtiski kāpināt 

gan Latvijas kopējā eksporta vērtību, gan IKP. 

Piegāžu ķēžu kontekstā aktuālas ir sekojošās tendences meža nozarē visā pasaulē: 

Atmežošana. Globālie centieni samazināt apturēt atmežošanu ietekmē meža nozares piegāžu ķēdi 

visās tās garumā. Mežsaimniecībā un mežizstrādē arvien svarīgāk kļūst nodrošināt informāciju 

par koksnes izcelsmi un vai tā iegūta ar ilgtspējīgām apsaimniekošanas un izstrādes metodēm. 

Kokapstrādē arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts, lai nodrošinātu koksnes un ražošanas 

atlikumu efektīvu izmantošanu un pārstrādi. Šīs tendences palielina pieprasījumu pēc 

produktiem un tehnoloģijām, kas ir efektīvi, videi draudzīgi un rada minimālu CO2 izmešu 

daudzumu ražošanas procesā. Koksnes produktu tirgū gan patērētāji, gan piegādātāji tiek arvien 

vairāk spiesti nodrošināt, ka viņu produktu piegāžu ķēdes nesekmē mežu teritoriju atmežošanu. 

Izsekojamība. Produktu izsekojamība ir viena no galvenajām problēmām mežu nozarē. Ņemot vērā 

meža nozares apmērus un piegāžu ķēžu sarežģītību, nav viegli nodrošināt produktu 

izsekojamību, lai gan lielākajā daļā valstu ir ar likumu noteiktas prasības par koksnes un koksnes 

materiālu izcelsmes noteikšanu. Strauji attīstās inovācijas un tehnoloģijas, ar kurām potenciāli 

varētu padarīt koksnes materiālu izcelsmes noteikšanu daudz vieglāku un uzticamāku. Piemēri 

šādai tehnoloģijas attīstībai ir – šķiedru un izotopu analīzes, DNS analīzes u.c. 

                                                      
30 Irish Forestry anf Forest Products Association: An overview of the Irish forestry and forest products sector 2015.  
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Ilgtspējīga mežu plānošana un uzturēšana. Ņemot vērā, ka pēc visām prognozēm, pieprasījums 

pēc koksnes turpinās pieaugt, ilgtspējīga mežsaimniecība kļūst arvien svarīgāka. Arvien vairāk 

meža nozares uzņēmumu pieprasa ilgtspējīgus risinājumus no saviem piegādātājiem viscaur 

meža produkcijas piegāžu ķēdei.  

Jaunas nišas kokmateriālu izmantošanai. Sekojot tam, ka kokmateriāla produkti arvien vairāk tiek 

uztverti kā pozitīvs piemērs eko-inovatīvu tehnoloģiju un produktu ražošanā (vienkāršā 

patērētāja uztveres nozīmē: “koks nāk no dabas, un tas nozīmē, ka tas ir eko”), koksnes elementi 

arvien vairāk tiek izmantoti būvniecības risinājumos āra apdarei, iekšējai apdarei un biroja 

interjeros, koka konstrukciju restaurācijā, pasīvo māju izbūvei, koka inženierbūvēm pilsētvides 

utt. Tas rada arvien jaunus izaicinājumus, piemēram, pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem un 

izturīgiem koksnes materiāla un koka konstrukciju risinājumiem, bet tai pašā laikā ar saudzību 

pret vidi un cilvēku31.  

1.7. NĀKOTNES PERSPEKTĪVĀKIE SEGMENTI GLOBĀLAJĀ TIRGŪ UN AR TO SAISTĪTO TIRGUS 

IESPĒJU UN PRASĪBU NOVĒRTĒJUMS 

Mežu nozares attīstība pasaulē saistīta ar paplašinātu koksnes materiālu pielietojumu būvniecībā, 

efektīvāku esošo resursu izmantošanu, resursu apjomu paaugstināšanu un inovatīvu produktu 

radīšanu. MNKC sadarbības partneriem aktuālākie globālā tirgus segmenti ir šādi (saistība ar MNKC 

pētījumu virzieniem aprakstīta sadaļā nr. 2) 

 Aktuālās Eiropas Meža nozares tehnoloģijas platformas un Latvijas mežu nozares nostādnes, 

kā divus svarīgākos koksnes pielietošanas veidus definē koksnes būvizstrādājumu 

izmantošanu būvniecībā („būvēt ar koksni”) un dzīves telpā („dzīvot ar koksni”). Sagaidāms, 

ka šo stratēģisko mērķu īstenošana globālā līmeni būtiski palielinās pieprasījumu pēc 

inovatīviem koksnes būvmateriāliem, interjera apdares materiāliem un citiem produktiem. 

Lai nozares uzņēmumi spētu izmantot augošā pieprasījuma radītās iespējas, piedāvātajiem 

produktiem jāatbilst pasaules līmeņa būvniecības standartiem.  

 Augošais pieprasījums pēc ierobežotajiem koksnes resursiem rada iniciatīvas uzņēmējiem 

rast arvien jaunus pielietojumus ražošanas procesu blakusproduktiem, lai nodrošinātu to 

realizāciju ar vien augstāku pievienoto vērtību. Līdz ar to augošs segments pasaules tirgū ir 

koksnes ražošanas atlikumu (skaidas, koksnes putekļi, atgriezumi), kā arī nekoksnes 

materiālu (skujas, mizas) izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, 

izstrādājot videi draudzīgas un ekonomiski izdevīgas priekšapstrādes tehnoloģijas. Latvijas 

uzņēmējiem izejmateriāli šāda tipa produktiem ir viegli pieejami, tādēļ attīstība šajā virzienā 

radīt būtiskas konkurētspējas priekšrocības nozares uzņēmumiem. Tomēr, tā kā šiem 

produktiem jāsaglabā īpašības, kas padara koksnes produktus pievilcīgus patērētājiem (zaļa 

ražošana, draudzīgs videi), prasības pret produktu ķīmisko sastāvu ir augstas.  

 Pasaule tirgū stabili aug pieprasījums pēc inovatīviem koksnes kompozītmateriāliem ar 

uzlabotām īpašībām – stiprību, skaņas necaurlaidību u. tml.  Arī šo produktu konkurētspēja 

tirgū ir tieši saistīta ar tajos izmantotajiem izejmateriāliem, jo priekšroka tiek dota 

bioloģiskiem produktiem. Šī tendence skar tādas saistītās nozares kā būvniecība, 

inženierbūvniecība, apdare.  

                                                      
31 Top Wood Trends Disrupting The Industry (01.01.2018.). Saite uz avotu: https://www.thinkwood.com/news/top-wood-

trends-disrupting-industry 
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 Pasaulē strauji attīstās mežu nozarē pielietojamie IT risinājumi un tālizpētes metodes meža 

resursu plānošanas, monitoringa un inventarizācijas vajadzībām. Šo risinājumu izmantošana 

un pielāgošanas Latvijas klimata apstākļiem rada iespējas būtiski palielināt iegūstamās 

koksnes resursu, kā arī veiksmīgāk plānot nākotnes resursus. Šādu risinājumu ieviešana ir 

saistīta ar augstām prasībām pret risinājumu precizitāti, kas prasa būtiskus kapitāla un laika 

ieguldījumus.  

2. Izvēlētie pētniecības virzieni un to atbilstība viedās 

specializācijas jomām un nozares attīstības tendencēm 

Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020” norāda uz bioekonomiku kā atslēgas 

elementu gudrai un zaļai izaugsmei Eiropā. 2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma stratēģiju 

“Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika”, kā galvenos mērķus definējot sabiedrības 

problēmu risināšanu (ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana, atkarības mazināšana no 

neatjaunojamajiem resursiem, klimata pārmaiņu samazināšana un adaptācija tām, darbavietu 

izveidošana un Eiropas konkurētspējas saglabāšana) un saskaņotas bioekonomikas attīstību 

(saskaņota ekonomiskā darbība, investīcijas zināšanu, inovāciju un prasmju attīstībā, līdzdalība 

pārvaldībā un sociālais dialogs, jauna infrastruktūra). Zināšanu ietilpīga bioekonomika iekļauta 2013. 

gadā pieņemtajā Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā, kas paredz augstākas pievienotās vērtības 

radīšanu un jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšanu tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs. 

Mežsaimniecība, koksnes un biomasas pārstrāde, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, 

biotehnoloģiju un enerģētikas (t.sk. viedās) nozares ir bioekonomikas sastāvdaļas. Šīm nozarēm 

piemīt spēcīgs inovāciju potenciāls, jo tās plaši izmanto zinātnes sasniegumus, pamattehnoloģijas 

un rūpnieciskās tehnoloģijas (biotehnoloģija, nanotehnoloģija, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģija, inženierzinātnes) un vietējās zināšanas, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot 

fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un 

samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

Bioekonomikas apakšjomas “Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē” galvenie sektori, 

kuros sagaidāma zināšanu izmantošana ekonomikā ir: 

 Koksnes biomasas pilnīga izmantošana ķīmiskai pārstrādei un enerģijai; 

 Inovatīvu augstas pievienotās vērtības nišas produktu izstrāde no koksnes; 

 Pārstrādes blakusproduktu izmantošanas tehnoloģiskie risinājumi; 

 Inovatīvi risinājumi koksnes plašākai izmantošanai celtniecībā un dzīves vidē; 

 Ilgtspējīga un produktīva meža audzēšana mainīgos klimata apstākļos; 

 Mežsaimniecības pilnveidošana ar zinātniskām metodēm. 

Šie sektori īstenojas divos pētniecības virzienos: 

1. “Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas” 

2. “Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība” 

2.1. JAUNI KOKSNES MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS 

Pētniecības virziena “Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas” stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo 

resursu – koksnes un nekoksnes (mizu u.c.) materiālu izmantošana tautsaimniecībā, pētījumi, kas 

sekmētu jaunas paaudzes funkcionālo materiālu izstrādes iepakojumam un transportam, jaunas 

tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai, kā arī siltuma un jaudas ieguves 

intensifikācijai no meža biomasas. Pētniecības virziens paredz gan starpnozaru, gan starptautiskās 

sadarbības iespējas. 

Koksnes un biomasas kā atjaunojamu resursu plaša izmantošana un pētījumi šādos apakšvirzienos: 
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2.1.1. KOKSNES MATERIĀLI AR UZLABOTĀM FUNKCIONĀLĀM UN ILGIZTURĪBAS ĪPAŠĪBĀM 

Pētniecības apakšvirziena stratēģiskais mērķis ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes 

materiālu izmantošana tautsaimniecībā, uzlabojot ilgizturības funkcionālās īpašības, izvērtējot 

ekoloģisko atbilstību un veicinot konkurētspēju.  Virziena projektu uzdevums ir veicināt plašu un 

konkurētspējīgu atjaunojamo materiālu pielietojumu būvkonstrukcijām, interjera priekšmetiem un 

apdarei, nodrošinot un apliecinot produktu tehniskās un ekoloģiskās īpašības (ilgizturību, 

ugunsdrošību, ietekmi uz iekštelpu gaisa kvalitāti). Ar ķīmiskiem aizsardzības līdzekļiem, koksnes 

modifikāciju vai pārklājumiem sasniegtā koksnes būvkonstrukciju bioloģiskā ilgizturība, un uguns 

izturība, stabilas dekoratīvās īpašības un prognozējams kalpošanas laiks ir būtiskākie aspekti, lai 

konkurētu ar citiem būvizstrādājumiem. Potenciāli lielas iespējas ir paplašināt koksnes plātņu 

materiālu (t.sk. sendviča tipa paneļu) izmantošanu ēku interjeros, mēbelēm, auto industrijā, 

apliecinot to ekoloģiskās īpašības un draudzīgumu videi ar Latvijā veiktu Eiropas standartu testu 

rezultātiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) emisiju, izstrādājot jaunus eko-inovatīvus 

produktus. Projektu rezultāti vērsti uz plašu sabiedrības, tai skaitā profesionāļu (arhitektu, 

projektētāju, celtnieku, interjeristu),  informēšanu par koksnes materiālu lietošanas globālajiem un 

lokālajiem aspektiem, to priekšrocībām.  

2.1.2. PRODUKTI UN ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI AR AUGSTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU, INTEGRĒJOT KOKSNES 

PĀRSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN RACIONĀLI IZMANTOJOT VISUS KOKSNES KOMPONENTUS 

Koksnes ražošanas atlikumus (skaidas, koksnes putekļi, atgriezumi), kā arī nekoksnes materiālus 

(skujas, mizas) iespējams izmantot augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, izstrādājot 

videi draudzīgas un ekonomiski izdevīgas priekšapstrādes tehnoloģijas. Produkti uz šo materiālu 

bāzes: koksnes polimēru kompozītmateriāli, ekstraktvielas ar augstu bioloģisko aktivitāti, 

komponenti bioloģiskiem adhezīviem u.c. Potenciālie pētījumi un to atdeve:  

 Jauni kompozīciju materiāli no koksnes un citu citiem materiāliem (metāls, sintētiskās 

šķiedras u. c.) kompozīciju veidā pielietojumam transportā un iepakojumam - resursu 

ietaupījuma un produkta vērtības paaugstināšanas rezultātā produkcijas kopējā pievienotā 

vērtība pieaugtu par 20-30%; 

 Inovatīvu tehnoloģiju pārnese no citām ražošanas nozarēm (koksnes metināšana, karstā 

velmēšana, virsmu apstrāde, izmantojot nanotehnoloģijas u.c.) – tehnoloģiju ieviešanas 

rezultātā par 10-20% samazinātos ražošanas izmaksas; 

 Iepakojuma konstrukciju matemātiskie modeļi, kas ļauj optimizēt un dažādot izmantojamo 

materiālu pielietošanu (t.sk. zemāks kvalitātes koksni) - resursu ietaupījuma un produkta 

vērtības paaugstināšanas rezultātā produkcijas kopējā pievienotā vērtība pieaugtu par 20-

30%; 

 Tievkoksnes izmantošanas un pārstrādes jaunas tehnoloģijas – resursu ietaupījuma un 

produkta vērtības paaugstināšanas rezultātā produkcijas kopējā pievienotā vērtība pieaugtu 

par 20-30%; 

 Adaptētas jaunās paaudzes izejmateriālu kvalitātes noteikšanas un izvērtēšanas 

tehnoloģijas visā koksnes pievienotās vērtības ķēdē; 

 Ražošanas loģistikas optimizācijas metodes visā koksnes pievienotās vērtības ķēdē. 

 Jauni koksnes virsmas (t.sk. ķīmiskas apstrādes) risinājumi, nodrošinot materiāla izturību un 

ilgtspēju; 

 BIO kurināmā ražošanas tehnoloģijas izstrāde no ražošanas procesā radītajiem koksnes 

atgriezumiem  un mežsaimniecības produkcijas atkritumproduktiem, ko nevar izmantot 

kokapstrādē vai citu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā – tādejādi aizstājot 

fosilos energoresursus un radot efektīvas tehnoloģijas, kas samazina gaisa piesārņojumu. 
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2.2. MEŽA KAPITĀLVĒRTĪBAS PALIELINĀŠANA 

Pētniecības virziena “Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība” stratēģiskie mērķi ir 

virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, 

piedāvājot rūpniecībai izejmateriālu (kokmateriālu) ar prognozējamu (ģenētiski noteiktu) kvalitāti,, 

kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības 

procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši 

meža audzēšanas procesā. Pētniecības virziens paredz gan starpnozaru, gan starptautiskās 

sadarbības iespējas. 

Vispārējā gadījumā pētniecības virziens strukturējams 2 apakšvirzienos, no kuriem katrs dod sava 

veida ietekmi uz meža kapitāla vērtības un kopējas meža nozares konkurētspējas palielināšanos: 

2.2.1. MEŽA PRODUKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN MEŽSAIMNIECĪBAS IETEKME UZ CITIEM MEŽA 

EKOSISTĒMAS PAKALPOJUMIEM 

Pētniecības virzienā realizējamo pētījumu uzdevums ir norādīt meža apsaimniekošanas 

uzņēmumiem iespējas efektīvākajām investīcijām nākotnes meža vērtības palielināšanā, vērtējot 

iespējamo pieprasījumu pēc dažādām koksnes izejvielām nākotnē un meža nozares attīstības 

perspektīvas.  

Pētījumu apakšvirzienā identificēti 8 potenciāli perspektīvi pētījumu virzieni: 

MEŽA SELEKCIJAS UN AUGU FIZIOLOĢIJAS METODES MEŽA KOKU ĀTRAUDZĪBAI UN EFEKTĪVAI 

MEŽU IZMANTOŠANAI  

Programmas ietvaros iespējams izveidot un attīstīt inovatīvus risinājumus meža koku veģetatīvajai 

un embrionālai pavairošanai, mazinot risku neiegūt augtas kvalitātes sēklu materiālu sakarā ar 

neprognozējamiem sēklu ražas gadiem. Meža koku somatiskās embrioģenēzes metode dod iespēju 

iegūt neierobežotu skaitu produktīvu un ātraudzīgu kokaugu meža atjaunošanas vajadzībām. Meža 

koku selekcijas rezultātā iespējams izveidot klonu komplektus meža koku III pakāpes sēklu plantāciju 

ierīkošanai, kā rezultātā par 25% varētu tikt palielināts meža uzkrātās koksnes apjoms un paātrināta 

galvenās cirtes dimensiju sasniegšana jau pārskatāmā nākotnē. 

METODES UN TEHNOLOĢIJAS MEŽA BIOKURINĀMĀ RESURSU NOVĒRTĒŠANAI UN IEGUVEI 

Programmas ietvaros iespējams iegūt zināšanas, kā panākt tiešu ietekmi produkcijas pašizmaksas 

samazināšanā un veicināt pievienoto vērtību meža biokurināmā resursiem, kuri šobrīd Latvijā netiek 

pilnībā noslogoti un izmantoti.  

METODES UN TEHNOLOĢIJAS CIETO LAPU KOKU MEŽU AUDZĒŠANAI 

Projekta ietvaros iespējams pamatot platlapju mežaudžu lomu mūsdienu līdzsvarotas 

mežsaimnieciskās vides veidošanā, novērtējot platlapu koku audžu resursus un bioloģiskās 

daudzveidības kapacitāti. Pētījumu rezultāti dotu iespējas ievērojami paplašināt cieto lapu koku 

audzēšanas iespējas Latvijā, nodrošinot gan tautsaimniecībā pieprasīto koksni, gan arī risinot meža 

bioloģiskās daudzveidības aspektus, tostarp, cieto lapu koku ģenētisko resursu aizsardzību saistībā 

ar to mērķtiecīgu audzēšanu. 
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KOKU AUGŠANAS APSTĀKĻU UZLABOŠANA 

Pētījumu programmas ietvaros iespējams izstrādāt risinājumu koksnes pelnu pielietošanai koku 

augšanas apstākļu uzlabošanā, kā arī veikt saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējumu. 

Programmas ietvaros iespējams veikt slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā 

efekta un ietekmes uz vidi izpēti skujkoku un bērza briestaudzēs, dažādu slāpekļa augsnes 

ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēti skujkoku un bērza 

jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu, 

slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos  

vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs. Papildus tiktu iegūtas zināšanas par ātraudzīgo un 

introducēto koku sugu papildus krājas pieaugumu, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes 

ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus. 

MEŽA ATJAUNOŠANA, IEAUDZĒŠANA UN KOPŠANA 

Apakšprogrammas mērķis būtu veicināt mežsaimnieciskās ražošanas konkurētspēju, samazinot 

meža atjaunošanas izmaksas un veicinot meža ekosistēmu produktivitātes izmantošanu, panākot  

straujāku jauno mežaudžu augšanu. Programmas ietvaros iespējams novērtēt meža stādīšanas 

efektivitāti, izmantojot dažādus augsnes sagatavošanas veidus (pacilas, vagas) un ierīkojot 

izmēģinājuma stādījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas efektīvai meža atjaunošanai platībās uz 

organiskām augsnēm un pārmitrām minerālaugsnēm. Varētu tikt izvērtēts esošais meža audzēšanas 

režīms (atjaunošanas veids, atjaunojamā suga, mistrojums) un izstrādātas rekomendācijas efektīvam 

meža audzēšanas režīmam kūdreņos. Lai samazinātu abiotiskos riskus meža audzēšanas procesā, 

iespējams iegūt zināšanas par meža apsaimniekošanas paņēmienu (jaunaudžu kopšanas, krājas 

kopšanas, mežsaimniecības organizācijas veidu) ietekmi uz briežu dzimtas dzīvnieku nodarīto 

bojājumu pakāpi jaunaudzēs un izveidot rekomendācijas jaunaudžu un krājas kopšanas ciršu 

plānošanai, izpildei un citu bojājumus veicinošo faktoru novēršanai vai mazināšanai teritorijās ar lielu 

briežu dzimtas dzīvnieku izraisīto bojājumu risku. Programmas ietvaros iespējams mašinizētas 

augsnes gatavošanas – stādīšanas un agrotehniskās kopšanas tehnoloģiju pārneses iespējas Latvijas 

apstākļos, samazinot meža atjaunošanas pašizmaksu un palielinot atjaunotās kokaudzes kvalitāti. 

MEŽSAIMNIECĪBAS IETEKME UZ MEŽA UN SAISTĪTO EKOSISTĒMU PAKALPOJUMIEM 

Programmas ietvaros iespējams iegūt un attīstīt zināšanas par mežsaimniecības kā pamat biznesa 

ietekmi uz meža bioloģisko daudzveidību, meža vides kvalitāti un meža sociālajām funkcijām, kā arī 

citu meža produktu apjomu un izmantošanas iespējām. Šādas zināšanas ir nepieciešamas, vai pat 

izslēdzošas, lai dabas un sociālo vērtību aizsardzības vārdā ar normatīvo aktu palīdzību netiktu 

nepamatoti ierobežota mežsaimniecība kā uzņēmējdarbības nozare, kā arī tiktu atbalstīta efektīvu 

mežsaimniecības metožu izmantošana Latvijā. Programmas ietvaros iespējams īstenot 

mežsaimniecības ietekmes ainavu mēroga novērtējumu uz meža un saistīto ekosistēmu regulējošo 

un uzturošo ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti - barības vielu apriti (biogēno elementu un citu 

ekosistēmu funkcionēšanai būtisko ķīmisko elementu rezervju izmaiņas augsnē un to iznese ar 

gruntsūdeņiem), ūdeņu ekoloģisko kvalitāti (biogēno elementu un citu ūdeņu ekosistēmas vistiešāk 

ietekmējošo parametru izmaiņas notecē), bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgiem meža un ainavas 

struktūras elementiem. Iespējams izvērtēt meža nekoksnes produktus (MNP) pēc to nozīmības, 

novērtēt iegūto nozīmīgāko MNP apjomu, aprēķināt to vērtību, kā arī izvērtēt to sastopamību 

atšķirīgās meža ekosistēmās (meža tipos). Daļa līdzšinējo aprēķinu ir balstīti uz literatūras datiem 

par resursu stāvokli un ražīgumu kaimiņvalstīs. Zināšanas tiktu papildinātas ar aktuālu informāciju 

par nekoksnes produktu kvantitatīvo un kvalitatīvo apjomu (ražu) Latvijā, veicot saimnieciskās 

darbības ietekmes vērtējumu dažādos laika mērogos uz MNP sastopamību un ražu, kā arī dažādu 

MNP ekonomiskās nozīmes vērtējumu. 
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MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS RISKU IZMAIŅU PROGNOZES UN TO MAZINĀŠANA 

Programmas ietvaros iespējams raksturot ar klimata izmaiņām saistītos meža apsaimniekošanas 

riskus, šo risku mazināšanas (t.sk. operatīvas seku likvidācijas) iespējas, kā arī ar klimata izmaiņām 

saistītās meža ražības potenciāla paaugstināšanās efektīvas izmantošanas iespējas. Programmas 

ietvaros varētu vērtēt koku augšanas cikla izmaiņas nākotnes klimatā, kā arī Latvijā dabisko, bet reto, 

kā arī introducēto koku sugu atsevišķu provenienču saglabāšanos un augšanu, ierīkojot provenienču 

stādījums galvenokārt materiālam no reģioniem, kas klimatiski tuvi Latvijā nākotnē prognozētajam, 

kā arī Latvijā jau vismaz vienu paaudzi augušam materiālam (dižskābardis, lapegle, liepa, kļava 

sarkanais ozols, Klinškalnu priede, baltegle. Iespējams vērtēt koku augšanas gaitas izmaiņas 

nākotnes klimatā, kā arī meža noturības pret dažādu abiotisko un biotisko faktoru ietekmi 

paaugstināšanas iespējas, veidojot koku sugu mistrojumu, stāvojumu audzes vai meža masīva 

līmenī. Kontrolētos apstākļos iespējams vērtēt atsevišķu (egli ietekmējošu) dedrofāgo kukaiņu 

attīstības cikls un to sinhronitātes ar kokaugu attīstības ciklu izmaiņas, kā arī izveidot aktualizētas 

dendrofāgo kukaiņu un koku slimību izmaiņu prognozes nākotnes klimatā.  

SAKŅU TRUPES IZPLATĪBU IEROBEŽOJOŠO FAKTORU IZPĒTE 

Pētījuma potenciāls ir bāzēts pieņēmumā, ka ar mērķtiecīgu cilvēka darbu iespējams samazināt 

trupes bojājumus egļu audzēs, kas šobrīd izpaužas kā 23% bojātu egļu no visām Latvijas augošajām 

eglēm. Programmas ietvaros iespējams analizēt sakņu trupes izplatību ietekmējošos bioloģiskos un 

antropogēnos faktorus, kā arī izstrādāt rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas 

mežsaimniecības apstākļos. Programmas ietvaros varētu pārbaudīt dažādas izcelsmes skuju koku 

rezistence pret Heterobasidion spp. un Armillaria spp., novērtēti Heterobasidion spp. un Armillaria 

spp. attīstību ietekmējošie biotiskie un abiotiskie faktori, analizēta ciršanas atlieku nozīme sakņu 

piepes izplatībā, kā arī attīstīti pētījumi par celmu izstrādi izcirtumos saistībā ar sakņu trupes 

ierobežošanu. 

2.2.2. MEŽA RESURSU UZSKAITE UN LOĢISTIKA 

Pētniecības apakšvirziena stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu meža 

resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un 

uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, izmantojot pētījumos iegūtos rezultātus. Pētījumu 

rezultātā tiktu iegūti informācijas tehnoloģiju atbalsta risinājumi daudzveidīgās starpnozaru 

pētījumu jomās (piemēram, saistot IKT, būvniecību/koksnes apstrādes nozares ar mežsaimniecību, 

vai, piemēram, sasaistot mežizstrādi ar mašīnbūvi vai sasaistot koksnes produktu ražotājus ar 

ķīmisko apstrādi utt.).  Daži no apzinātajiem pētniecības projektiem paredz arī meža resursu ieguves 

tehnoloģiskos risinājumus un jaunas pieejas meža kapitālvērtības paaugstināšanā.  

Pētniecības virzienā realizēto pētījumu uzdevums ir dažāda mēroga meža nozares uzņēmumos 

pilnveidot koksnes resursu piegādes plānošanas, realizācijas un kontroles funkcijas, kā arī nodrošināt 

plašākai sabiedrībai pieejamu virtuālu meža resursu plānošanas un realizācijas platformu Interneta 

vidē. 

MNKC abi pētniecības virzieni nosedz visus bioekonomikas apakšjomas „Inovatīvi risinājumi 

mežsaimniecībai un kokapstrādē” sektorus, dodot iespējas uzņēmumiem elastīgi iesaistīties jebkurā 

sektorā, pārbaudot un izstrādājot arvien jaunas idejas produktiem un tehnoloģijām. 
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3. Sadarbība starp komersantiem, zinātniskajām institūcijām un 

augstākās izglītības institūcijām 

3.1. SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

Zinātniskie institūti parasti piedāvā sadarbību ar uzņēmumiem, veicot dažādus līgumdarbus – 

analīzes, pētniecību, konsultācijas, analīzes u.c. Atsevišķos gadījumos tie ir arī ir publicējuši sev 

pieejamo laboratorijas inventāra datubāzi. Sadarbībai starp komersantiem, zinātniskajām 

institūcijām un augstākās izglītības iestādēm ir liels potenciāls, un meža nozarēs tā pašlaik ir 

salīdzinoši aktīva, bet ir nepieciešams to stiprināt un padarīt efektīvāku un rezultatīvāku. 

Līdzšinējā zinātnisko institūciju sadarbība ar komersantiem veidojusies, īstenojot lietišķos 

komersantu finansētus pētījumus, kā arī sadarbojoties ar komersantiem kompetenču centru ietvaros. 

Spilgts piemērs sekmīgai sadarbībai ir iepriekšējā Meža nozares kompetences centra darbība ES 

fondu 2007.-2013. finansējuma programmas ietvaros. 

Zinātniekiem trūkst ilgtermiņa pētījumu un sadarbības programmu. ES struktūrfondu un valsts 

budžeta programmu darbības laiks ir ierobežots, jaunu atbalsta programmu atvēršana notiek pārāk 

reti. Zinātniskā darbība ir nepietiekami vērsta uz sadarbību ar industriju, uzņēmējus interesē konkrēti 

inovatīvie risinājumi, nevis zinātniskās publikācijas un patenti. Liela daļa no nozari pārstāvošajām 

pētnieciskajām organizācijām īsteno apjomīgus ES struktūrfondu projektus, tai skaitā ir valsts 

nozīmes pētījumu centru (VNPC) un kompetences centra dalībnieki vai sadarbības partneri. Valsts 

nozīmes pētījumu centrs koordinē pētniecības organizāciju sadarbību un ļauj koncentrēt to resursus 

specifiskos pētniecības virzienos. Kompetences centrs ir dibināts sadarbībā ar nozares uzņēmumiem 

un paredzēts industrijas P&A problēmu risināšanai. Abas šīs sadarbības formas arī nodrošina iespēju 

sadarbības partneriem (t. sk. uzņēmumiem) piekļūt pētniecības infrastruktūrai. 

Galvenais VNPC projektu mērķis ir zinātnes aparatūras un aprīkojuma iegāde, esošās zinātniskās 

infrastruktūras modernizācija un jaunās pētniecības infrastruktūras izbūve. VNPC ilgtermiņā veicinās 

ne tikai pētniecisko organizāciju konkurētspēju un pilnveidošanos, bet arī sniegs būtisku 

atbalstu pārstāvētajām nozarēm. VNPC projektu īstenošana noslēdzās 2015. gada decembrī. 

Ar meža nozares zinātnēm tiešā veidā saistīts viens VNPC – meža un ūdens resursu VNPC. Meža un 

ūdens resursu VNPC dalībnieki ir LLU, DU, LHI, LU, LVKĶI, LVMI “Silava”. VNPC projekta apjoms ir 

10,33 milj. eiro, ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 9,23 milj. eiro.32  

Šīs pašas aktivitātes ietvaros īstenots arī projekts ‘Lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības 

infrastruktūras izveide, kura finansējums ir 5.66 milj. Eiro, no kura ERAF līdzfinansējums 3.20 milj. 

eiro. Projekta ietvaros radīts SIA “IKTK” lielizmēra koksnes konstrukciju zinātniskās pētniecības 

centrs, kas specializējas lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības pakalpojumu sniegšanā, lai 

Latvijā sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un augstāku eksportspējas produktu radīšanu. 

Centra dibinātāji ir SIA “Marko Kea”, Rīgas Tehniskā universitāte un SIA “Meža un koksnes produktu 

pētniecības un attīstības institūts”. 

Ar meža nozari saistītās pētniecības institūcijas īsteno projektus Valsts pētījumu programmas 

ietvaros. Ar nozari saistīti prioritārais virziens – “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana”. 

                                                      

32 Avots: www.esfinanses.lv  

http://www.esfinanses.lv/
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Virziena “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana” finansējums 2014.-2017. gadam ir 4.5 

miljoni eiro33. Virziena virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot resursu 

izmantošanas pievienoto vērtību. Galvenie pētījumu virzieni ir koksnes īpašības, apstrāde un 

uzglabāšana, zemes dzīļu resursi, ilgtspējīga lauksaimniecība, vides aizsardzība, pārtikas tehnoloģijas 

un mikroorganismu rezistence pret antibiotikām.  

Virziens sadalīts divās apakšprogrammās, katrai iedalīti 2,25 milj. eiro. Apakšprogrammu “Meža un 

zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” vada Latvijas 

Valsts koksnes un ķīmijas institūts, un tajā tiek veikti 4 pētījumu projekti. Lielākie nozares partneri ir 

AS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Fortum Jelgava”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, SIA “Madara Cosmetics” 

un citi. Izstrādātas 24 uzņēmumos apstiprinātas tehnoloģijas, metodes, pilotiekārtas un pakalpojumi.  

Lai palīdzētu komercializēt Latvijas zinātnes sasniegumus, veicinātu zinātnieku un komersantu 

sadarbību un intelektuālā īpašuma aizsardzību, tika izveidoti 8 Tehnoloģiju un zināšanu pārneses 

kontaktpunkti Latvijas augstskolās, tādās kā LU, LLU, RTU, RSU un citās.   

Nozari pārstāvošie institūti veic pētniecību ļoti dažādos virzienos, un reizēm tā ir ļoti specifiska. 

Starptautiskajā izvērtējumā norādīts, ka institūcijas netiek pilnvērtīgi izmantotas koordinācijas 

trūkuma dēļ. Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā 2013. gadā norādīts, ka Latvijas pētniecības 

organizācijām ir liels neizmantots potenciāls un tām traucē fokusētas pētniecības attīstības 

stratēģijas neesamība. Pētniecības virzienus nepieciešams vairāk konsolidēt un koncentrēt, kā arī 

saistīt ar nozares vajadzībām.34  

MNKC projektu ietvaros kā iespējamie zinātniskie sadarbības partneri identificēti Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, SIA “Meža un koksnes 

produktu pētniecības institūts. Šie institūti identificēti kā zināmākie un lielākie meža nozares 

pētījumu veicēji, ar kuriem pētījumu projektu īstenotājiem bijusi pozitīva sadarbības pieredze 

nozares pētījumos. Konkrēti sadarbības partneri tiks noteikti, ievērojot MK noteikumos izvirzītos 

kritērijus, veicot iepirkumus un cenu aptaujas, dodot vienlīdzīgas iespējas visiem institūtiem, ar 

pētījumiem nepieciešamo zinātnisko infrastruktūru un kapacitāti.  

3.2. PLĀNOTĀ SADARBĪBA MNKC IETVAROS 

Kompetences centra ietvaros plānota cieša sadarbība gan pētniecības projektu īstenotājiem, gan ar 

zinātniskajām institūcijām. Katra pētniecības projekta apstiprināšanu veic kompetences centra 

pētniecības projektu atlases un uzraudzības padome, kas izvērtē projekta īstenotāja zinātnisko 

kapacitāti, kā arī plānoto sadarbību ar zinātniskajām institūcijām, kas tiks iesaistītas projekta mērķu 

sasniegšanā.   

Pašlaik apzinātajos projektos plānota sadarbība ar Latvijas zinātniskajām institūcijām, kurām ir 

kapacitāte mežsaimniecības, kokrūpniecības un koksnes ķīmijas zinātnēs. Īstenotāju iepriekšējā 

sadarbības pieredze liecina, ka šāda, pētījumiem atbilstoša infrastruktūra Latvijā pieejama SIA “Meža 

un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA), Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas 

institūtā (LVKĶI) un Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Iepriekš minētie ir zināmākie, ar 

meža nozari saistītie, zinātniskie institūti. Projekta īstenotāju zinātnisko sadarbības partneru izvēlē 

iespēja tiks dota visiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem, kuriem pieejama pētījumiem atbilstoša 

zinātniskā infrastruktūra. 

 

                                                      
33 IZM, “Valsts pētījumu programmu 2014.-2017. gadam īstenotāji, finanses”. 

34 IZM, “Zinātnisko institūciju starptautiskais izvērtējums”. 
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Sadarbības partneri ir arī pētniecības institūcijas, kas plāno veikt starpnozaru pētījumus sadarbībā ar 

saimnieciskās darbības veicējiem. Tādi, piemēram, ir SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un 

attīstības institūts” sadarbībā ar būvniecības uzņēmumiem, mašīnbūves un IKT nozares 

uzņēmumiem, LVMI “Silava” sadarbībā ar vides aizsardzības organizāciju.  Piemēram, ir plānota arī 

saimnieciskās darbības veicēju savstarpējā starpnozaru sadarbība, piemēram, sadarbojoties koku 

izstrādājumu ražotājam SIA “EKJU” (NACE 16.29 red.) un ķīmisko pārklājumu ražotāju SIA “Linum 

Color” (NACE 20.30 red.). 

Veiksmīgākai individuālu projektu mērķu sasniegšanai, daļa no projektu īstenotājiem plāno iesaistīt 

zinātniskās institūcijas, aicinot tās piedalīties iepirkumā/ cenu aptaujā, lai no iesniegtiem 

piedāvājumiem izvēlētos izdevīgāko. Apzinātie Sadarbības partneri projektu mērķu sasniegšanai, 

ņemot vērā arī savu esošo zinātnisko kapacitāti, plāno sadarboties vai piesaistīt pētniecības 

personālu no tādām zinātniskajām institūcijām kā LVMI “Silava”, kas ir arī viens no projektu 

īstenotājiem, gan arī citas nozares pētnieciskās organizācijas tādas kā Meža un koksnes produktu 

pētniecības un attīstības institūts, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, RTU, Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte (Meža Fakultāte), u.c. iestādes, kas tiks piesaistītas līgumpētījumu 

rezultātā.  

Galvenie instrumenti, lai panāktu ciešāku sadarbību starp zinātniskajām institūcijām un 

komersantiem, ir komunikācijas kanālu – tajā skaitā klātienes tikšanos un tiešsaistes komunikācijas 

(t.sk. KC mājaslapā) kvalitātes uzlabošana – lai iegūtu ērtu un izmantojamu informāciju ne tikai par 

pieteiktajiem projektiem, bet arī citām P&A aktivitātēm, ko veic sadarbības partneri. 

Regulārā sadarbība (satikšanās un komunikācija) pētniecības projektu atlases padomē ļauj 

nodrošināt labāku informācijas apmaiņu starp industrijas pārstāvjiem un pētniecības iestāžu 

pārstāvjiem nozares attīstības tendencēm, kas ir aktuālas tirgū un kas varētu tikt komerciāli 

izmantotas. Tādējādi veidojas neformālās saites turpmāku pētniecības virzienu un komercializējamu 

ideju attīstīšanai nākotnē. Līdz ar to, pat gadījumos, kad projekti netiek apstiprināti, tiek stimulētas 

veiksmīgas sadarbības un tīklošanās aktivitātes starp industriju un zinātnisko institūciju pārstāvjiem 

projektu atlases padomes ietvaros, veicinot investīcijas globāli perspektīvos vai starpnozaru 

sadarbības virzienos. 

Gatavojot atskaites, MNKC ietvaros paredzams prezentēt nozares uzņēmumu un pētnieku 

sadarbības pieredzi un labo praksi. Informēt citus kompetences centra dalībniekus par pētījumu 

tēmām vai arī galvenajām atziņām un jaunākajiem nozares sasniegumiem ārpus Latvijas, ņemot vērā 

to, ka pētnieki biežāk apmeklē starptautiska līmeņa konferences un izzina par citu valstu 

sasniegumiem izpētes jomās, pirms tie tiek komercializēti tirgos. Šāda informācija, piemēram, ļaus 

Latvijas nozares uzņēmumiem pieņemt precīzākus lēmumus par dažādu projektu turpmāko . 

Tāpat MNKC paredz stimulēt sadarbību ar līdzīgām organizācijām kā klasteri, klasteru apvienības, 

nozaru asociācijas, u. tml. gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai veicinātu jaunas iespējas starpnozaru un 

starptautisku projektu attīstīšanai. Sadarbības iespējas tiks rasta, piemēram, caur kopējiem 

pasākumiem vai dalību pasākumos, tīklošanās aktivitātēm, kā arī, piesaistot citu nozaru organizāciju 

pārstāvjus pieteikto projektu, īpaši starpnozaru vai starptautisko, izvērtēšanai.  

Pēc nepieciešamības tiks izmantota jau pieejamā uzņēmēju un Latvijas zinātnisko institūtu 

pētniecības infrastruktūra (Skatīt 11. pielikumā). Apzināto zinātnisko institūciju infrastruktūras 

piedāvājums un projektu īstenotāju iepriekšējā sadarbības pieredze ar Latvijas zinātniskajiem 

institūtiem liecina, ka izstrādātajai P&A pētījumu programmai KC ietvaros pieejamā zinātniskā 

infrastruktūra ir adekvāta.  

Kompetences centra galvenais uzdevums ir būt par sadarbības platformu, kur, apmainoties ar 

informāciju projektu īstenošanas gaitā, rodas jaunas sadarbības iespējas turpmākiem pētniecības 

projektiem.  
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Aptuveni paredzamais līgumdarbu apjoms šīs programmas ietvaros no MNKC darbības uzsākšanas 

brīža tiek novērtēts vismaz 1 milj. euro apjomā (2018. g. tas sasniedza aptuveni 600 tūkst. EUR 

rādītāju).  

4. Kompetences centra ieguldījums Latvijas viedās specializācijas 

stratēģijā 

4.1. SASNIEDZAMIE UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

Kompetences centra iznākuma rādītāji ir visu Kompetences centra ietvaros veikto projektu rezultātu 

summa. Vienlaikus, plānojot iznākuma rādītājus, Kompetences centrs ņem vērā ar inovācijām un 

pētniecību saistīto nenoteiktību un to, ka Kompetences centra kopējie iznākuma rādītāji var būt 

mazāki nekā Kompetences centra plānoto projektu iznākuma rādītāju aritmētiskā summa, 

apzinoties, ka ne visi pētniecības projekti sasniegs plānotos rezultātus. 

Kompetences centrs savā darbībā veicinās šādus iznākuma rādītājus līdz 2024. gada 

30.septembrim: 

 apstiprināt projektus par vismaz 1 406 250.00 euro no 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.418 

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena 

"Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas 

"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta 

instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 

5. punktā noteiktā finansējuma; 

 komersantu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 6. 

Kompetences centrs savā darbībā veicinās šādus iznākuma rādītājus līdz 2025. gada 

30.septembrim: 

 apstiprināt projektus par vismaz 2 187 500.00 euro no 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.418 

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena 

"Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas 

"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta 

instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 

5. punktā noteiktā finansējuma; 

 komersantu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 7. 

Kompetences centrs savā darbībā veicinās šādus iznākuma rādītājus līdz 2026. gada 30. jūnijam: 

 apstiprināt projektus par vismaz 2 812 500.00 euro no 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.418 

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena 

"Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas 

"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta 

instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 

5. punktā noteiktā finansējuma; 

 komersantu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 8; 

Kompetences centrā iesaistītie Sadarbības partneri paredz arī šādas papildus darbības, kas 

atspoguļosies KC darbības rādītājos: 

 regulāru Sadarbības partneru projektu īstenošanas progresa monitoringu un pārbaudi 

atbilstoši plānotājiem starprezultātiem un projektu īstenošanas laika grafikiem; tiks uzturēta 

regulāra komunikācija ar projektu īstenotājiem un atskaišu dokumentu uzraudzība, lai laicīgi 

identificētu jebkādus riskus, kas var viest izmaiņas projektu īstenošanā;  
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 regulāra komersantu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pētnieku 

koppublikāciju skaita uzraudzība;  

 Sadarbības partneru dalības stimulēšana nozares, starpnozaru vai starptautiskajos pasākumos, 

kā arī iekļaujot vismaz vienu organizētu konferenci un semināri katru gadu; 

 jauno komersantu iesaistīšanas pasākumu īstenošana un esošo atbalstīto komersantu uzskaite; 

 komersantu stimulēšana patentēt vai slēgt licences līgumus par pētniecības projekta 

īstenošanas rezultātā radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanu; 

 komersantu apgrozījuma pēc pētniecības rezultātu ieviešanas saimnieciskajā darbībā vai 

komercializēšanas regulāra uzraudzība; 

 jauno produktu vai jaunu tirgu apguves rezultātā sasniegtā nodarbinātības pieauguma 

atbalstītajos komersantos regulārs monitorings; 

 Starpnozaru projektu īstenošanas stimulēšana, šādu projektu popularizēšana nozares 

komersantu vidū;  

 regulāra atskaitīšanās par sasniegtajiem rādītājiem atbilstoši Sadarbības iestādes CFLA 

pieprasījumiem; 

 regulāri publicitātes pasākumi, ziņojot par projektu īstenošanas progresu KC mājaslapā. 
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4.2. STRATĒĢIJA KĀ KOMPETENCES CENTRS SASNIEGS NODEFINĒTOS UZRAUDZĪBAS 

RĀDĪTĀJUS 

Kompetences centra stratēģijas mērķi un uzraudzības rādītāji ir tā ietvaros atbalstīto projektu 

rezultatīvie rādītāji. Tāpēc uzraudzības rādītājus Kompetences centrs stratēģija balstās uz šādiem 

principiem: 

• Pamatotas ambīcijas atbalstoša projektu atlase; 

• Inovācijas atbalstoša projektu izpildes uzraudzība; 

• Nenoteiktības ietekmi kontrolējoša risku vadība; 

• Inovāciju konsultācijas un birokrātiju mazinošas IT sistēmas; 

• Tīklošanās un informācijas apmaiņa. 

 

Ilustrācija 30. Uzraudzības rezultātu sasniegšanas principi 

Plānoto uzraudzības rādītāju sasniegšana - atbalstīto komersantu skaits un apstiprināto projektu 

finansējums, ir sasniedzami salīdzinoši vienkārši, un to sasniegšanai ir veikti pasākumi jau pirms 

pieteikuma iesniegšanas projektu pieteikumu atlases gaitā.  

Liela vērība tiks pievērsta arī jaunradīto produktu un tehnoloģiju skaitam. 

P&A un inovāciju projekti pēc to būtības ir saistīti ar ievērojamu rezultātu nenoteiktību. Tāpēc 

Kompetences centrs paredz pietiekoši ambiciozu atsevišķu projektu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā 

arī iespēju, ka ievērojams daudzums projektu P&A rezultātā var konstatēt objektīvus šķēršļus tālākā 

produkta vai tehnoloģijas komercializācijā. Kompetences centra uzraudzības mērķu sasniegšanas 

stratēģija balstās šādos tālākminētajos apsvērumos: 

 P&A&I projekti pēc savas būtības ir pakļauti nenoteiktībai35.  Nenoteiktība samazinās, projekta 

gaitā palielinoties izpratnei par pētāmo jautājumu, produkta funkcionalitāti, klientu vai lietotāju 

reakciju un vajadzībām u. tml. Nenoteiktība ierobežo projekta realizētāja iespējas ilgtermiņā 

plānot sīkas īstenošanas detaļas; 

                                                      
35 Ievērojams nenoteiktības apjoms ir nepieciešamā pazīme atbilstoši Frascati rokasgrāmatai, lai 

aktivitātes kvalificētos par P&A&I aktivitātēm. 

Tīklošanās

Inovāciju konsultācijas 

un birokrātiju 

mazinošas IT sistēmas

Nenoteiktības ietekmi 

kontrolējoša risku vadība

Inovācijas atbalstoša projektu izpildes 

uzraudzība

Pamatotas ambīcijas atbalstoša projektu atlase
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 Kompetences centrs veido pārvaldības modeli, kurš atbalsta regulārus pārskatus un veido 

atbalsta mehānismus vieglai projekta pētniecības plāna izmaiņu veikšanai savienojot 

Kompetences centra programmas prasības ar reālām inovāciju radīšanas procesa vajadzībām: 

o Sadarbības partneriem ir pieejama atbalsta sistēma projektu izmaiņu procesam. 

KC pakalpojumi projektu veicējiem, kas sekmē nepieciešamo projekta izmaiņu 

veikšanu ar minimālu P&A resursu patēriņu birokrātiskām, vērtību 

nepievienojošām darbībām. Tai skaitā paredzamā atbalsta sistēma nodrošina 

ātru izmaiņu saskaņošanu Sadarbības iestādi CFLA, tikko rodas tāda 

nepieciešamība.  

o Iekšējo pārskatu regularitāte un jēga tiek vērtēta pāri to apjomam un 

detalizācijai. T.i. pārskatu sistēma nedrīkst radīt apgrūtinošas izmaksas, kur 

izmaksas pārsniedz šo pārskatu pievienoto vērtību KC un Sadarbības partnerim. 

Iekšējie Projekta pārskati tiek pieprasīti reizi ceturksnī katram projektam 

maksimums uz divām A4 formāta lapām, brīvā formā, kur pārskata uzdevums ir 

sniegt izpratni par to, ka projekta īstenotājs, pirmkārt, pats sev ir atbildējis uz 

zemāk minētajiem jautājumiem un, otrkārt, projekta īstenotājs ir sniedzis 

Kompetences centram izpratni par projekta attīstības gaitu. Galvenās šāda 

pārskata sadaļas: 

 Precizētas nākamā perioda paredzamās aktivitātes un budžets; 

 Būtiskākās mācības kopš iepriekšējās atskaites; 

 Galvenie šķēršļi, problēmas un kādas ir gūtās mācības? 

 Vai projektā paredzamas tādas izmaiņas, kas rada nepieciešamību veikt 

korekcijas Kompetences centra pieteiktajā projekta dokumentācijā? 

o Kompetences centrs patur tiesības gadījumos, ja ceturkšņa pārskats liecina par 

iespējamiem trūkumiem projekta izpildes gaitā, pieprasīt papildu informāciju vai 

mainīt (labot) projekta finansēšanas apjomu un laiku; 

 Pārskatu regularitāte ļauj atteikties no projekta pieteicēja neproduktīviem minējumiem par 

garāku projektu tālāko gaitu, vienlaikus atbalstot pietiekoši ciešu pārraudzības mehānismu 

jautājumos, kuros ir iespējama skaidrība;  

  “Bizness zina labāk”36 princips paredz to, ka Kompetences centra ekspertiem ir ierobežotas 

iespējas novērtēt pilnu idejas komerciālo potenciālu. Šī iemesla dēļ Kompetences centrs pielieto 

vieglās pārvaldības principus (angļu val. lean management), projektu atlasē būtisku uzsvaru 

liekot uz tiem apstākļiem, kas var atraisīt projektu ideju komerciālo potenciālu, proti: 

o Pamatotas ambīcijas tiek atbalstītas. Apzinoties, ka reālajā pasaulē ievērojams 

skaits inovāciju projektu nesasniedz nospraustos mērķus, svarīgi ir atbalstīt 

ambīcijas, lai veiksmīgie projekti nodrošinātu kopējo KC mērķu sasniegšanu; 

o Komandas un uzņēmuma finanšu, P&A, cilvēkkapitāla kapacitāte un pieredze. 

Projekta apjoma atbilstība to realizējošam uzņēmumam. Neatbilstība starp 

ambīcijām un Sadarbības partnera kapacitāti tiek kontrolēta, pieprasot 

uzņēmumiem precizētus nākamo ceturkšņu darbības plānus, veicot projekta 

pakāpeniskas īstenošanas uzraudzību; 

                                                      
36 “Business knows best” pieeju lieto arī Eurostars programmās 

http://www.eurekanetwork.org/sites/default/files/publications/eurostars-sme.pdf 
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o Tiek vērtēta Projekta vispārējā kvalitāte, veicot ekspertiem redzamu 

tehnoloģisku neiespējamību vai pretrunu ar vispārzināmiem dabas un fizikas 

likumiem novēršanu; 

o Tiek vērtēts Projekta izpildes plāns. 

 Projektu risku vadība ir komplekss pasākums, kas aprakstīts atsevišķi sadaļā risku analīze. To 

pamata principi ir fokusēties uz lielākajām riska zonām, pielietojot katram projektam un 

pieteicējam piemērotus riska vadības pasākumus. T.i., piemēram, uzņēmumiem, kuru P&A 

aktivitātes ir salīdzinoši mazākas attiecībā pret to rīcībā esošajiem finanšu resursiem, 

līdzfinansējuma trūkuma risks projektam ir salīdzinoši neliels, tāpēc tiem padziļināta analīze par 

finanšu jautājumiem netiek pielietota; 

 Līgumiska atbildība paredz risinājumus problēmsituācijās. Līguma forma starp Kompetences 

centru un Sadarbības partneri paredz katra Sadarbības partnera atbildību par tā pārziņā 

esošajiem rādītājiem. Sadarbības partneriem ir pietiekoša rīcības brīvība projekta izpildes gaitā 

atbilstoši progresam koriģēt projekta gaitu, izvirzīto rādītāju sasniegšanai.  

 Inovāciju konsultācijas. Kompetences centrs piesaista kompetentus un pieredzējušus 

konsultantus un nodrošina Sadarbības partneriem inovāciju un P&A specifiskas konsultācijas 

jautājumos, kuros zināšanas ir specifiskas un Sadarbības partneriem nav ekonomiska 

pamatojuma veidot iekšējo šādu zināšanu kapacitāti. Konsultācijas ietver: 

o P&A izmaksu identificēšanai un noteikšanai un ar P&A uzskaiti un valsts atbalstu 

saistītajos jautājumos; 

o Vispārīgā valsts atbalsta regulējuma ievērošana; 

o iepirkumu procedūru konsultācijām; 

o sadarbības organizēšanā ar Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām; 

o inovāciju vadības konsultācijas. 

Papildus, Kompetences centra darbības ietvaros plānots sekmēt sadarbību starp uzņēmumiem visā 

piegādes/vērtības ķēdes garumā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Koordinētas rīcības viens no papildu ieguvumiem ir savstarpēja informācijas apmaiņa un tādu 

kopīgā labuma projektu meklējumi, kuros ieguldījumus var izmantot vairākkārt.  

Galvenie instrumenti, lai panāktu ciešāku sadarbību starp zinātniskajām institūcijām un 

komersantiem, ir komunikācijas kanālu – tajā skaitā klātienes tikšanos kvalitātes uzlabošana – lai 

iegūtu ērtu un izmantojamu informāciju ne tikai par pieteiktajiem projektiem, bet arī citām P&A 

aktivitātēm, kuras veic sadarbības partneri. 

Regulārā sadarbība (satikšanās un komunikācija) pētniecības projektu atlases nodrošina labāku 

informācijas apmaiņu starp industrijas pārstāvjiem un pētniecības iestāžu pārstāvjiem, veidojot to 

izpratni par svarīgiem nozares attīstības jautājumiem, t.i., kas ir aktuāls tirgū un varētu tikt komerciāli 

izmantots. Tāpat tādējādi veidojas neformālās saites, lai apmainītos ar informāciju par Šajā projektu 

pieteikumu kārtā tiks uzsvērta starpnozaru un starptautiskās sadarbības veidošanas un paredzēti 

attiecīgi pasākumi MNKC ietvaros un ārpus.  

Gatavojot atskaites, Kompetences centra ietvaros paredzams dalīties ar nozares un pētnieku kopīgi 

veiktajiem pētījumiem, to pētījumu tēmām, galvenajām atziņām un jaunākajiem industrijas 

sasniegumiem ārpus Latvijas. Pētniekiem ir iespējas biežāk apmeklēt nozares konferences un izzināt 

citu valstu sasniegumus izpētes jomās, pirms tie tiek komercializēti tirgos.  

Šo zināšanu iegūšana un akumulēšana ļaus uzturēt KC dalībnieku konkurētspēju, piemēram, 

nodrošinās saimnieciskās darbības veicējus ar informāciju precīzāku lēmumus par dažādu nozares 

un starpnozaru projektu turpmāko attīstības gaitu.  
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4.3. KOMPETENCES CENTRA IEGULDĪJUMS LATVIJAS VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS 

STRATĒĢIJAS RĀDĪTĀJU MĒRĶU VĒRTĪBU SASNIEGŠANĀ 

Kompetences centra ieguldījums Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas rādītāju mērķu vērtību 

sasniegšanai līdz 2027. gadam paredz šādas aktivitātes: 

 Privātā sektora investīcijas pētniecībā un attīstībā ir 38% no kopējiem ieguldījumiem: 

kvalitatīvu saimnieciskās darbības veicēju ieguldījumu pētniecībā un attīstībā stimulēšanā, 

lai iespēju robežās veiktu izstrādāto projektu, tehnoloģiju un projektu komercializēšanu jau 

pirmajā pilnajā finanšu gadā pēc gada, kad ir pabeigta vismaz viena pētniecības projekta 

īstenošana; Partneri veidos projektus, lai piesaistītu ārvalstu finansējums (no starptautiskām 

pētniecības programmām, no ārvalstu partneriem) pētījumiem uzņēmējdarbības sektorā. 

 Inovatīvo komersantu īpatsvars ir 50% no visiem komersantiem: KC uzskaitīs 

komersantus, kas pēc pētniecības projekta pabeigšanas sekmīgi ieviesuši saimnieciskajā 

darbībā jaunradītos produktus vai tehnoloģijas; tai skaitā tiks veikti pasākumi inovācijas 

stimulējošu zināšanu izplatīšanai un akumulācijas KC ietvaros. 

Kompetences centrā paredzēts nodrošināt privātā sektora ieguldījumu P&A aktivitātēm vismaz 1.5 

miljonu euro apmērā līdz 2026. gada 30. jūnijam.  

Ieņēmumus no inovācijām Kompetences centra aktivitāte ietekmē daļēji, jo pārskata periodā 

būtiskus ieņēmumus no jauniem produktiem garantēt nevar. Atkarībā no konkrētā produkta, 

industrijas un vērtību ķēžu struktūras atdeve no jauna produkta var būt atvirzīta 2-18 gadus. To 

apliecina gan starptautiskie pētījumi37 gan Sadarbības partneru sniegtā informācija. 

Kompetences centrs sniegs savu ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķa vērtību 

sasniegšanā, jo tā stratēģiskais ietvars atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķim - 

palielināt tautsaimniecības spēju veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta zināšanu intensīvu 

aktivitāšu, produktu un pakalpojumu īpatsvara palielināšanos tautsaimniecībā, nodrošināt zināšanu 

ietilpīgu aktivitāšu ilgtspēju. 

Ar KC starpniecību nozares un citu līdzīgu nozaru komersantiem būs pieejami elastīgi instrumenti 

pētniecības darba veicēju piesaistei P&A aktivitātēm. Savukārt stimulēta sadarbība ar pētniecības 

institūcijām un zināšanu izplatīšanas organizācijām, veicinās nozares cilvēkresursu interesi par 

pētniecību, zinātniskajiem sasniegumiem un inovāciju ieviešanu.   

5. Risku analīze 

Šajā nodaļā tiek veikta Kompetences centra risku analīze un novērtēta to iestāšanās varbūtība un 

ietekme uz KC Sadarbība partneru projektu realizāciju un komercializāciju, kā arī ir piedāvāti 

risinājumu risku mazināšanai vai novēršanai. Kompetences centra ietvaros par riskiem tiek uzskatītas 

nenoteiktības, kā rezultātā iespējami negatīvi notikumi, kuru ietekmē tiek apdraudēta Kompetences 

centra izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšana. 

Riska vadības sistēmas mērķis ir minimizēt un uzraudzīt notikumu ar negatīvām sekām iestāšanās 

varbūtību, kā arī radīt sistēmu, kas mazina šādu negatīvu notikumu iestāšanās sekas.  Risku vadība 

ir Kompetences centra darbības sastāvdaļa. Riska vadība ir integrēta: 

 visos Sadarbības partneru sadarbības līgumos ar Kompetences centru; 

 vērtēšanas kritērijos; 

 projektu atlases stratēģijā un metodikā; 

 monitoringa sistēmā; 

                                                      
37 McKinsey &. McKinsey on Chemicals, 2012. gada. 
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 ikdienas vadības lēmumu pieņemšanā. 

Riski ir neizbēgama blakus parādība inovāciju projektiem, tāpēc riska novēršanas iespējas ir 

ierobežotas, jo būtisku risku ierobežojumu atsevišķu projektu līmenī var nodrošināt tikai pilnīgi 

atsakoties no inovāciju projektiem un ambīcijām.  

Riska vadības galvenā stratēģija ir novērst riskus Kompetences centra līmenī, t.i. radīt sistēmu, kas 

nodrošina, ka atsevišķu projektu riski tiek kontrolēti un vadīti tā, lai tiktu sasniegti Kompetences 

centra kopējie mērķi, neatkarīgi no atsevišķu projektu iespējamām neveiksmēm. Riska vadības 

sistēma līdzsvaro piepūli un izmaksas starp riska iespējamības mazināšanas pasākumiem, ko 

iespējams veikt atsakoties no ambicioziem projektiem vai ar palielinātām kontroles un monitoringa 

izmaksām, un seku vadību, uzņemoties risku, bet samazinot negatīvu notikumu ietekmes apjomu. 

Balstoties uz procesā gūtās pieredzes un monitoringa rezultātiem, riska vadības sistēma tiek 

patstāvīgi attīstīta ar mērķi vienlaikus mazināt gan risku vadības izmaksas, gan potenciālo risku 

iestāšanās seku iespaidu. 

Risku analīzē riski tiek vērtēti pēc to ietekmes un iespējamības. Klasifikācijas sistēma ir izstrādāta 

ņemot vērā Kompetences centra organizācijas specifiku, organizatorisko struktūru, funkcijas, 

ietekmējošo regulējumu un sasniedzamos mērķus.  

Risku ietekme tiek vērtēta vai, iestājoties konkrētam riskam, tiek ietekmēti visi Kompetences 

centra projekti vai tikai konkrētais Kompetences centra projekts. Ņemot vērā, ka Kompetences 

centrā tiek realizēts ievērojams skaits projektu, kuri visi kopā nodrošina sasniedzamos rādītājus, tad 

riska ietekme tiek vērtēta atbilstoši: 

 Augsta - tiem riskiem, kuru iestāšanās gadījumā, nelabvēlīgas sekas ir visam Kompetences 

centram, un tie būtiski apgrūtina visu pētniecības projektu realizāciju un centra mērķu 

sasniegšanu. Pie augstas ietekmes riskiem pieskaitāmi arī riski, ka Kompetences centrs pats 

traucē projektu realizācijai. Šādi riski var apdraudēt visa Kompetences centra rezultātu 

sasniegšanu; 

 Vidēja – tiem riskiem, kuru iestāšanās gadījumā, nelabvēlīgas sekas ir tikai konkrētam 

projektam, bet bez atbilstošiem riska seku mazināšanas pasākumiem sekas var būtiski 

traucēt arī citu projektu realizāciju. 

 Zema – tiem riskiem, kuru iestāšanās gadījumā, nelabvēlīgas sekas ir tikai konkrētam 

projektam, kas nozīmē, ka pārējie projekti bez traucējumiem turpina savu realizāciju; 

Pamatojums šādam vērtējumam ir tas, ka Kompetences centra projekti no sasniedzamo rezultātu 

viedokļa ir aizstājami. Jāņem vērā, ka projektu ambīcijas bieži vien korelē ar tiem atbilstīgā riska 

(nenoteiktības) apjomu – jo sarežģītāks ir projekts un jo vairāk tajā ir izaicinājumu un nenoteiktību 

izraisošu potenciālo faktoru, jo riskantāks tas ir. Bet šādu projektu īstenošana bieži vien var nest 

ievērojumu ieguldījumu KC un tā dalībnieku attīstībai.  

Pie augstas ietekmes riskiem pieskaitāmi visi tie riski, kas saistīti ar neatbilstoši izmantotu 

finansējumu, kā rezultātā var tikt apturēts vai iesaldēts Kompetences centra finansējums. 

Pie vidējas ietekmes riskiem arī pieskaitāmi riski, kuru rezultātā Kompetences centrā tiek ietekmēts 

atsevišķu projektu finansējums, situācijās, kad šis trūkstošais finansējums jāsedz citiem sadarbības 

partneriem, jo Sadarbības partneris, kura projektam ir piemērots samazinājums. Piemērs tādam 

riskam ir situācija, kurā partneris ir jau saņēmis finansējumu, tā projektam tiek pielietota finanšu 

korekcija, bet tas nevēlas vai nespēj atgriezt samazinājuma apjomā esošo finansējumu Kompetences 

centrā. Šāda riska iestāšanās mazināšanas stratēģija, piemēram, ir pastiprināta starprezultātu un 

galarezultātu izvērtēšana kompetences centrā, lai netiek pieprasīts un izmaksāts finansējums 

potenciāli zemas kvalitātes pētījumiem. 

Pie vidējas ietekmes riskiem arī pieskaitāmi riski, kuri saistīti ar juridisko Kompetences centra 

struktūru, t.i., Latvijas komerclikums nerada pietiekamu bāzi atsevišķu SIA dalībnieku izslēgšanai no 

dibinātāju saraksta. 
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Risku analīzē tiek analizēti tikai tie riski, kuru iestāšanās ir ticama Kompetences centra darbības 

laikā un to iestāšanās sekas un iestāšanās varbūtība ir pietiekoši liela, lai veiktu šo risku iestāšanās 

kontroles pasākumus. Risku iestāšanās varbūtība tiek klasificēta no šo risku iestāšanās kontroles 

iespēju viedokļa, apzinoties, ka iesaistītās puses risku iestāšanās iespēju vēlas mazināt. Risku 

iestāšanās varbūtība tiek vērtēta sekojoši: 

 Zema – negatīva notikuma iestāšanās varbūtību, iespējams, efektīvi kontrolēt no 

Kompetences centra puses; 

 Vidēja - negatīvo notikumu varbūtību, iespējams, tikai daļēji kontrolēt no Kompetences 

centra puses, tomēr pilnībā iespējams kontrolēt no Sadarbības partnera puses; 

 Augsta – negatīvo notikumu varbūtība nav efektīvi kontrolējama ne no Kompetences 

centra, ne no Sadarbības partnera puses. T.i. nenoteiktība, kas nosaka negatīva notikuma 

iestāšanās varbūtību, ir ārēja attiecībā pret Sadarbības partneriem un Kompetences centru. 

5.1. PROJEKTA RISKU IZVĒRTĒJUMS 

N.p.k. Risks Risku 

apraksts 

Riska 

ietekme 

(augsta, 

vidēja, 

zema) 

Iestāšanas 

varbūtība 

Riska novēršanas/ 

mazināšanas pasākumi 

1. Finanšu Priekšfinansē

juma 

trūkums 

projekta 

īstenošanas 

gaitā 

Zema Vidēja Novēršana - Izvērtējot 

pētījumu pieteikumus, 

projektu atlases padome vērtē 

potenciālo pētījumu 

īstenotāju kapacitāti finansēt 

pētījumu pilnā apmērā, ņemot 

vērā sadarbības partneru 

apgrozījumu, P&A izdevumus, 

kā arī iespējas piesaistīt 

finansējumu no privātiem 

investoriem vai bankas, lai 

plānotās izmaksas būtu 

samērīgas ar īstenotāju 

iespējām tās finansēt vismaz 

vienu gadu bez ERAF 

līdzfinansējuma. 

Ietekmes mazināšana – 

regulārs monitorings un 

atskaites par sasniegtajiem 

rezultātiem. Kompetences 

centra tiesības apturēt 

maksājumus, ja rezultāti 

ievērojami atpaliek no 

solītajiem. Palīdzība projekta 

izmaiņām, ja paša projekta 

gaita vai ārējie apstākļi to 

prasa. 
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1.1 Finanšu Finanšu 

korekcija 

atsevišķā 

pētniecības 

projektā 

pirms 

maksājumu 

saņemšanas 

Vidēja Zema Novēršana – konsultācijas 

Sadarbības partneriem par 

P&A izmaksām. Konsultācijas 

iepirkumos. Maksājumu 

pieprasījumu pārbaude. 

Ietekmes mazināšana – 

atbalsta izmaksāšana 

partnerim tikai pēc 

maksājumu saņemšanas no 

Valsts kases. 

1.2. Finanšu Finanšu 

korekcija 

piemērota 

pēc projekta 

pabeigšanas 

Augsta Vidēja Novēršana – projektu atlase, 

tas pats, kas iepriekšējam 

riskam. 

Ietekmes mazināšana – 

publikācijas bonusa 

izmaksāšana tikai pēc 

publicēšanas. Šaubu gadījumā 

ekspertu pieaicināšana 

projekta izvērtēšanai no 

ārpuses. Starpatskaišu 

padziļināta vērtēšana, ja 

ceturkšņa pārskats dod tam 

pamatu. 

1.3 Finanšu P&A 

ieguldījumi ir 

mazāki par 

plānotajiem 

un netiek 

izpildīts 

privāto 

ieguldījumu 

apjoms P&A 

Augsta Vidēja Novēršana – pietiekoši liels 

projektu skaits, pakāpeniska 

projektu finansēšana, projektu 

rezerves saraksts. 

Ietekmes mazināšana – 

līgumiskās attiecības starp 

Sadarbības partneriem, kas 

ļauj par neizpildi atbildīgajiem 

partneriem pieprasīt 

kompensāciju finansiāli 

negatīvu seku iestāšanās 

gadījumā. 

1.4. Finanšu  Sadarbības 

partneris ir 

grūtības 

nonācis 

komersants 

Vidēja Vidēja Novēršana – Sadarbības 

partneru pārbaude pēc to 

gada pārskatiem, pēc 

pārskatu iesniegšanas. 

Finansiāli stabilu Sadarbības 

partneru izvēle. 

Ietekmes mazināšana – KC 

struktūra veidota tā, ka 

neviens no sadarbības 

partneriem nav saistītā 

persona ar Kompetences 

centru regulas 651/2014 

izpratnē. 



 

 

Lapa 54 no 88 
       

1.5. Finanšu  Sadarbības 

partnerissaņ

em 

neatļautu 

atbalstu, 

esot valstij  

parādā 

nodokļu 

maksājumus  

Vidēja Vidēja Novēršana – Sadarbības 

partneru pārbaude pirms 

maksājumu veikšanas. 

2. Īstenošana

s  

Iepirkumu 

procedūras 

aizkavēšanās 

Zema Vidēja Novēršana - konsultācijas, 

kvalitatīvu un pareizu 

iepirkumu procedūru 

veikšanā. Konsultatīvais 

atbalsts no Kompetences 

centra puses. 

Ietekmes mazināšana – 

pietiekoši liels projektu skaits, 

ceturkšņa atskaites. 

2.1. Īstenošana

s 

Ārējo 

pakalpojumu 

sniedzēju 

līgumsaistīb

u neizpilde 

Zema Vidēja Novēršana – tas pats, kas 

iepriekšējā. 

Ietekmes mazināšana – tas 

pats, kas iepriekšējā. 

2.2. Īstenošana

s 

Projektu 

realizētājs 

pētījumus 

nekomerciali

zē 

Zema Augsta Novēršana – atlases brīdī tiek 

priekšroka dota projektiem, 

kuru realizētāji atrodas tirgū 

un kuriem ir jaunu produktu 

palaišanas tirgū pieredze. 

Ietekmes mazināšana – 

regulārs projektu monitorings, 

finansējumu pārvirzot no 

projektiem, kuros nav 

pārliecības par projekta 

realizāciju uz projektiem, 

kuros šāda pārliecība veidojas. 

2.3. Īstenošana

s  

Projektu 

realizētāja 

maksātnespē

ja  

Augsta  Zema 
Novēršana – atlases brīdī 

šaubu gadījumā tiek veikta 

uzņēmuma finanšu rādītāju, tā 

īpašnieku un vadītāju 

iepriekšējās darbības 

pieredze, izvērtējot publiskajos 
reģistros un publiskajos avotos 
pieejamos datus par sekojošo: 

 uzņēmuma/projekta 
pieteicēja un to 
īpašnieku saistību 
izpildes vēsturi,  

 nodokļu nomaksas 
disciplīnas vēsturi, 
vērtējot informāciju par 
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uzņēmuma un ar tā 
labuma guvējiem 
saistīto uzņēmumu 
nodokļu nomaksas 
lietas, iepriekšējo 
projektu saistību 
izpildes vēsturi gan 
uzņēmumā gan ar 
galveno akcionāru vai 
tiešo un netiešo labuma 
guvēju saistītiem 
uzņēmumiem. 

Ietekmes mazināšana – 

regulārs projektu monitorings. 

2.4.  Īstenošana

s  

Starpnozaru 

un/vai 

starptautiskā

s sadarbības 

projektu 

īstenotājiem 

rodas 

konflikts 

projekta 

īstenošanas 

gaita 

Zema Zema 
Novēršana – atlases brīdī 

priekšroka tiek dota 

projektiem, kas ir veikuši 

iepriekšējas darbības, lai 

vienotos par savstarpējiem 

sadarbības nosacījumiem un 

sadarbības aktivitāšu izpildes 

sadali projektā, ievērojot 

konkrētus starpnozaru 

projektu ietvarus 

 

Ietekmes mazināšana – 

regulārs projektu monitorings, 

detektējot jebkāda veida 

potenciālos sadarbības riskus 

starp partnerim un 

nekavējoties konsultējoties ar 

Sadarbības iestādi par riska 

novēršanu, ja tas tomēr 

piepildas 

3. Rezultātu 

un 

uzraudzība

s rādītāju 

sasniegšan

as 

Negatīvi 

atsevišķu 

pētījumu 

projektu 

rezultāti  

Zema Augsta Novēršana - Projektu atlases 

un uzraudzības padome 

izvērtē pētījumos definēto 

starprezultātu sasniegšanu 

pētījumu gaitā.  
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Ietekmes mazināšana - Ja 

tiek identificēts, ka pētījuma 

gaita nenotiek saskaņā ar 

plānu, un veiktie darbi nerada 

plānotos rezultātus un nav 

pārliecības, ka pētījumu 

īstenotājiem ir skaidrs plāns, 

kā sasniegt plānotos 

rezultātus, projekts tiek 

pārtraukts ar negatīvu 

rezultātu un finansējums 

novirzīts citiem pētniecības 

projektiem. 

3.1. Rezultātu 

un 

uzraudzība

s rādītāju 

sasniegšan

as 

Zema 

nozares 

komersantu 

interese par 

projekta 

īstenošanu 

Zema Zema Kompetences centra 

veidošanas gaitā ir augsta 

komersantu interese un 

potenciālo projektu apjoms 

pārsniedz pieejamā 

finansējuma apjomu 

4. Personāla Vadības 

personāla 

izmaiņas 

Vidēja Vidēja Novēršana – pieredzējušu 

vadītāju atlase; 

Ietekmes mazināšana – 

skaidras projektu vadības 

procedūras, vienoti datu 

apstrādes un uzglabāšanas 

standarti, ārējais pakalpojumu 

sniedzējs uztur vienotu IT 

sistēmu un IT arhīvu. 

4.1.  Personāla Neprofesion

āla projektu 

vadība 

Vidēja Vidēja Novēršana – atlases kritēriji, 

kas ļauj atlasīt labākos 

projektus no 

pieredzējušākiem projektu 

īstenotājiem. Uzņēmumu 

izvērtēšana. 

Ietekmes mazināšana – 

ceturkšņa atskaites. Projektu 

uzraudzība un finansējuma 

pārdale no neveiksmīgiem 

projektiem. 

5. Juridiskais Līgumsaistīb

u 

nepildīšana 

Vidēja  Zema Novēršana - sarunu veikšana 

Sadarbības partneru atlases 

laikā, šaubu gadījumā 

izvērtējot publiskajos reģistros 

pieejamos datus par 

uzņēmuma/projekta 

pieteicēja un to īpašnieku 

saistību izpildes vēsturi 
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Ietekmes mazināšana – 

regulārs projektu monitorings; 

konsultācijas ar Sadarbības 

iestādi gadījumā, ja iestājas 

juridiska rakstura 

domstarpības vai nu KC and 

Sadarbības partneri, vai nu 

Sadarbības partnerim ar tā 

partneri vai ārpakalpojuma 

sniedzēju. 

5.1 Ārkārtas 

(jurisdiskai

s) 

Atbalstu 

saņēmušā 

uzņēmuma 

projekts pēc 

atbalsta 

saņemšanas 

un projekta 

pabeigšanas 

uzņēmuma 

pamatdarbīb

a ir 

neveiksmīga 

un tas nav 

spējīgs tālāk 

finansēt 

projektu un 

rezultātu 

komercializā

ciju vai 

iestājas 

uzņēmuma 

maksātnespē

ja.  

Atbalstu 

saņēmušais 

uzņēmums 

vai tā 

īpašnieki 

nepiedalās 

jautājuma 

risināšanā.  

Augsta  Zema Novēršana – nav pasākumu, 

kas pilnībā novērstu šādu 

risku. 

Ietekmes mazināšana – 

rekomendāciju sniegšana un 

komersantu informēšana par 

piesardzīgāku naudas 

plūsmas plānošanu. Sarunu 

veikšana sadarbības partneru 

atlases laikā, šaubu gadījumā 

izvērtējot publiskajos reģistros 

pieejamos datus par 

uzņēmuma/projekta 

pieteicēja un to īpašnieku 

saistību izpildes vēsturi, 

nodokļu nomaksas pieredzi, 

akcionāru pārvaldības 

pieredzi, lai novērstu atbalsta 

piešķiršanu uzņēmumiem, par 

kuru spēju sadarboties un 

turpināt labticīgu sadarbību 

arī pēc KC projekta 

pabeigšanas nav pārliecības 

 

6. Citi Ārējie riski, 

kas ietekmē 

produktus 

vai 

uzņēmumus 

Vidēja Augsta Novēršana - nav efektīvu 

līdzekļu šo risku novēršanai, jo 

notikumi ir ārēji. 

Ietekmes mazināšana– 

projektu diversifikācija. 

Plašāks uzņēmumu skaits. 
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7. Juridiskais Intelektuālā 

īpašuma 

sadalījuma 

jautājumi 

sadarbības 

pētījumos 

Vidēja Vidēja Novēršana - Sadarbības 

projektos uzņēmumiem tiks 

rekomendēts vienkāršots 

modelis, kurā katrs sadarbības 

partneris patur pilnas 

intelektuālā īpašuma un tai 

skaitā visas mantiskās tiesības 

uz to pētījuma un zināšanu 

daļu, ko tas ir veicis un 

līdzfinansējis. Tāpat 

sadarbības partneriem tiek 

rekomendēts ierobežot 

publiskās informācijas plūsmu 

un parakstīt savstarpējus 

konfidencialitātes līgumus 

gadījumos, ja tiek plānota 

intelektuālā īpašuma 

aizsardzība ar patentiem vai 

dizainparaugiem. Šajā 

gadījumā konfidencialitātes 

neievērošana apdraud 

sadarbības partneru iespējas 

pierādīt izgudrojuma 

novitātes līmeni.  

Ietekmes mazināšana - 

Sadarbības partneriem ir 

tiesības formēt citas, 

konkrētam sadarbības 

projektam piemērotākas 

attiecības. Kompetences 

centrs savukārt pārliecinās par 

to, ka tam iesniegtais 

līgums/vienošanās par 

intelektuālā īpašuma sadali 

atbilst efektīvas sadarbības 

nosacījumiem un ka 

vienošanās atbilst valsts 

atbalsta normām, kad un ja 

tādas ir attiecināmas. 

8. Citi Covid-19 vai 

līdzīgu 

pandēmiju 

iestāšanās, 

kas apdraud 

savlaicīgu 

projektu 

īstenošanu 

Vidēja Augsta Novēršana - nav efektīvu 

līdzekļu šo risku novēršanai, jo 

notikumi ir ārēji. 

Ietekmes mazināšana – 

Kompetences centrs regulāri 

sekos līdzi valsts iestāžu 

sniegtajai informācijai saistībā 

ar ieviestajiem 

epidemioloģiskajiem drošības 

pasākumiem un Slimību un 

profilakses kontroles centra 
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(turpmāk SPKC) interneta 

vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/) 

sniegtajām rekomendācijām, 

par to nepieciešamības 

gadījumā informējot arī 

sadarbības partnerus; 

Projektu izvērtēšanas laikā tiks 

pievērsta uzmanība katra 

individuālā projekta risku 

izvērtējumam attiecībā uz 

projekta mērķu sasniegšanas 

iespējamību dažādu 

pandēmiju iestāšanās 

gadījumā. 

9. Citi Krievijas kara 

Ukrainā 

radītās sekas 

Vidēja Augsta Novēršana - nav efektīvu 

līdzekļu šo risku novēršanai, jo 

notikumi ir ārēji. 

Ietekmes mazināšana - 

Kompetences centrs sekos 

līdzi piemērotajām 

Starptautiskajām sankcijām, 

pārtrauks jebkādu sadarbību 

ar sankcionētiem 

uzņēmumiem un personām; 

Regulāri tiks izvērtēta 

sadarbība ar Krievijas un 

Baltkrievijas uzņēmumiem un 

personām, izvērtējot iespēju 

to pārtraukt, ņemot vērā 

iespējamas grūtības piegādes 

un maksājumu turpināšanā,  

kā arī Starptautisko sankciju 

paplašināšanos nākotnē (t.sk. 

ētiskos un reputācijas 

aspektus); 

Vienlaikus tiks izvērtēta kara 

seku ietekme uz to līgumu 

izpildi, kur iesaistīti Ukrainas, 

kā arī citi uzņēmumi. 
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6. Kompetences centra vīzija par ilgtspēju 

Kompetences centrs nodrošina pēctecību, kā arī zināšanu un kompetenču pārņemšanu no 

iepriekšējā periodā gūtās pieredzes. Tiks īstenota KC atbilstīgo jomu kompetenču akumulēšana un 

nodrošināti ilgtermiņa uzturēšanas pasākumi, ņemot vērā, ka MNKC ir sadarbības platforma starp 

komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām (zinātniskajām institūcijām). 

Lai nodrošinātu Kompetences centrā īstenoto projektu ilgtspēju, tiks ievērots horizontālais princips 

“Ilgtspējīga attīstība” (t.sk. ekoinovatīvu tehnoloģiju ieviešana un attīstība), kā arī starpnozaru un 

starptautiskā sadarbība zināšanu efektīvai pārnesei, akumulēšanai un inovāciju stimulēšanai. Arī 

dalībnieku atlases procesā tiks pievērsta pastiprināta pētījumu projektu ilgtspējai, tādējādi veicinot 

kvalitatīva privātā līdzfinansējuma piesaisti kompetences ilgtspējas nodrošināšanai. Tiks veikts 

ilgtspējas rādītāju monitorings. 

Kompetences centra ilgtspējas jautājumus var sadalīt sekojošās komponentēs: 

 Kompetences centra, kā sadarbības platformas ilgtspēja: 

 Sadarbības platformas ilgtspēja neatkarīgi no juridiskās vienības ietvara; 

 Sadarbības platformas ilgtspēja konkrētas juridiskās vienības ietvaros; 

 Kompetences centra ietekme uz tautsaimniecības konkurētspēju un šīs ietekmes 

noturīgums; 

 Tirgus spēlētāju paradumu (uzvedības) maiņa Kompetences centra ietekmē 

un šīs maiņas noturīgums; 

 Sadarbības noturīgums; 

 P&A&I ieguldījumu noturīgums; 

 Produktu groza maiņas jautājumos un zināšanu ietilpības noturīgums; 

 Ilgtermiņa plānošanas jautājumos; 

 Kompetences centrā veikto pētījumu rezultātu ietekme uz konkurētspēju, šo pētījumu 

rezultātu, produktu prototipu dzīves cikls; 

 Kompetences centrā veikto pētījumu akumulēšana un uzturēšana ilgtermiņā. 

Kompetences centra kā konkrētas juridiskas personas ilgtspēja ir jautājums, kas pamatā saistīts ar 

juridiskā ietvara ierobežojumiem. Konkrēti Kompetences centra juridiskā forma ir Sabiedrība ar 

Ierobežotu Atbildību, kuru regulē komerclikums. No Kompetences centra viedokļa ierobežojumi, ko 

nosaka Sabiedrības ar Ierobežotu atbildību forma, ir būtiski, lai būtu pamatoti, konkrētajā gadījumā, 

veidot jaunu juridisko personu paralēli saglabājot iepriekšējo, lai ne tikai faktiski, bet arī formāli 

nodrošinātu iepriekšējās juridiskās personas ietvaros radīto rezultātu ilgtspēju plānotajā termiņā. 

Proti, pamata problēma ir tāda, ka Komerclikums neparedz efektīvu mehānismu, lai Sabiedrības 

daļas pārņemtu no tādiem dibinātājiem, kuriem nav intereses, spēju, vēlmes realizēt projektus vai 

piedalīties Kompetences centra darbībā, ja šie dibinātāji nevēlas šīs daļas nodot. Rezultātā 

Kompetences centrā ir virkne dibinātāju, kuru intereses kādā brīdī atšķiras no Kompetences centra 

mērķiem, vai kuri atrodas maksātnespējas situācijā. Kompetences centrs plāno veikt juridisko analīzi, 

lai vidējā termiņā izvērtētu citu juridisku risinājumu, sadarbības platformas labākai juridiskās vienības 

ilgtspējai, līdzsvarojot Kompetences centra vajadzības ar saprātīgu un iespējami vienkāršu 

pārvaldības modeli. 

Atrisinot juridiskos ierobežojumus, Kompetences centrs kā sadarbības platforma var turpināt 

darbību arī kā juridiska vienība, turpinot piesaistīt privāto un publisko finansējumu, konkurētspējas 

celšanai vajadzīgu pētījumu veikšanai. 
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Kompetences centrs turpinās nodrošināt sadarbības modeļus starp Komercsabiedrībām un 

Pētniecības un Zināšanu izplatīšanas organizācijām. Jebkuras labas sadarbības galvenais 

priekšnosacījums (jeb “atslēgas kompetence”) ir uzticība. Uzticību vislabāk veido veiksmīgi īstenoti, 

kopīgi darbi. Kompetences centru pieredze parāda, ka šāda atbalsta struktūrai var kalpot kā 

platforma pirmās sadarbības uzsākšanai, kas ir izšķirošs solis uzticības izveidošanai. Pēc pirmā 

projekta sadarbība turpinās arī bez Kompetences centra līdzdalības, kas ir būtisks ilgtspējas rādītājs. 

Tīklošanās rezultātā iegūtās uzticības efekti ir jūtami arī plašākā mērogā. T.i. arī iesaistīto 

komercsabiedrību partneri un pētniecības organizāciju partneri ir atvērtāki sadarbībai kopīgos 

projektos, komunikācijai ar zināšanu izplatīšanas institūcijām un starptautiskajos pasākumos.  

Kompetences centra ietekmi uz tautsaimniecību ilgtspēju nosaka tas, cik pozitīvs efekts uz 

Sadarbības partneru konkurētspēju, eksportspēju un komercializācijas iespējām ir Kompetences 

centrā veiktajiem pētījumiem. T.i. ilgtspējas pamatā ir Sadarbības partneru motivācija turpināt 

pētījumus, orientēt savu saimniecisko darbību uz augstākas pievienotās vērtības produktiem un 

inovācijām, tai skaitā ieguldot privāto finansējumu šādos saimnieciskās darbības pasākumos. 

Kompetences centrs nevar tieši kontrolēt komercsabiedrību uzvedību, tomēr ar projektu atlases 

kritērijiem, tas var būtiski stimulēt ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu. Ilgtspēju var palielināt 

nodrošinot, ka atbalstu saņem Sadarbības partneri un tādi projekti, kuri ieveros ilgtspējīgas un uz 

eko-inovācijām orientētus attīstības principus arī ārpus kompetences centra, kā arī tos, kuri ir spējīgi 

veiksmīgi komercializēt savu pētījumu rezultātus.   

Tāpēc saistībā ar Kompetences centra ilgtspēju projektu atlases padome, izvērtējot projektu, atbild 

uz šādu jautājumu - Vai uzņēmuma kapacitāte ļauj uzturēt rezultātus un gūt ilgstošu komerciālu 

labumu no pētījuma rezultātiem? 

Eksperti izskata projektu kā atbildes uz sekojošiem pakārtotiem jautājumiem: 

o Vai uzņēmumam pieaugs apgrozījums, nodarbināto skaits? 

o Vai uzņēmums turpinās ieguldīt P&A? Vai tas ir ticami? 

o Vai produkts nonāks tirgū? Kad? 

o Vai rezultāts var novest pie kopīgas vai atsevišķas zinātniskās publikācijas? 

o Vai produkts vai tehnoloģija ticami var tikt licencēts citiem komersantiem vai patentēts ar 

starptautisku patentu? 

Izvērtējot projektus, papildus tiek ņemti vērā arī projekta iznākuma rādītāji, kas ir sekojoši:  

 Būtisks uzņēmumu pašu ieguldījums P&A otrajā gadā pēc projekta pabeigšanas 

o Ticamākais rādītājs par šādu ieguldījumu stabilitāti ir izveidotās P&A darba vietas 

uzņēmumā; 

 Produkti un tehnoloģijas, kuri nonāk reālā tirgū uzreiz pēc projekta pabeigšanas 

o Uzņēmums jau iepriekš ir laidis tirgū jaunus produktus; 

 KC ietvaros radīto tehnoloģiju un produktu licences  

o Uzņēmums jau iepriekš ir licencējis; 

 Sadarbības apjoms starp pētniecības organizāciju un komersantu 

o Projektā ir iesaistītas PO; 

 Koppublikāciju skaits ar PO 

o Tiek plānotas publikācijas; 

 Projektos iesaistīto doktorantu skaits 

 Apgrozījuma pieaugums komersantos pēc projekta pabeigšanas 

o Uzņēmumam ir tendence augt; 

 Nodarbinātības pieaugums komersantos pēc projekta pabeigšanas 

o Uzņēmumam ir tendence augt; 

 Turpmāku starptautisko programmu finansējuma potenciāls 
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Saņemot pozitīvu atbildi uz šiem jautājumiem, būtiski tiek samazināti riski saistībā ar pētniecības 

projekta ilgtspēju, kas nodrošina arī ticamāku paša kompetences centra mērķa sasniegšanas 

iespējamību, kā arī ilgtspēju. 

Savukārt saimnieciskās darbības veicēju pelnītspēja no projektu rezultātiem, turklāt nodrošina 

produktu groza izmaiņas, kas prasa tālākus ieguldījumus P&A. 

6.1. KOMPETENCES CENTRA VĪZIJA PAR PRIVĀTĀ LĪDZFINANSĒJUMA PIESAISTI 

Kompetences centra projektu atlases padome priekšroku dod projektiem, kam ir augstāks 

eksperimentālo izstrāžu īpatsvars, tādējādi nodrošinot pēc iespējas lielāku privātā līdzfinansējuma 

apmēru.  

Atlases procesā tiek verificēts projektu īstenotāju un to īstenoto projektu ilgtspējīgas finansēšanas 

potenciāls. Novērtēšana tiek veikta, izmantojot konkrētus nozares un mikrolīmeņa kritērijus: 

piemēram, uzņēmuma dalība iepriekšējos KC programmu projektos, komercializācijas un 

eksportspējas pieredze un līdz ar to veiksmīgs jaunu ideju attīstīšanas potenciāls, esošie 

uzņēmējdarbības attīstības un finansiālās stabilitātes rādītāji; kāds ir šāda uzņēmuma nozares 

potenciāls; visbeidzot tiek skatīti jaunuzņēmumi ar perspektīvu ideju potenciālu (skat. aprakstu 

iepriekš). Visu šo kritēriju kopums dod iespēju paredzēt potenciālo Sadarbības partneru, projektu 

īstenotāju, iespējas un potenciālu arī turpmāk finansēt pētniecības projektu gaitā iegūtos rezultātus, 

kā arī citas idejas ārpus Kompetences centra, tādējādi palielinot privātā sektora ieguldījumus P&A. 

7. Kompetences centrā atbalstāmo projektu atlases principi un 

kritēriji 

7.1. KOMPETENCES CENTRA INSTITUCIONĀLĀ UZBŪVE 

Projektu atlases sistēma un kritēriji ir svarīga komponente Kompetences centra iznākuma rādītāju 

sasniegšanai, risku vadībai un mērķu sasniegšanai. Projektu atlases kritērijos būtisks uzsvars tiek likts 

uz komandu, uzņēmuma kapacitāti un projekta vispārējo kvalitāti. Projekta ideja un tās potenciāls 

tiek izvērtēts tikai pēc pārliecības iegūšanas par to, ka idejas var tikt realizētas, un projekta pietecēja 

spējas atbilst tā ambīcijām. Tas atbilst mūsdienīgai projektu vadības un investīciju praksei un 

dinamiskai tehnoloģiskai videi. Mūsdienās lielākā daļa inovāciju projektu, projekta gaitā meklējot 

labākos risinājumus, kardināli maina, gan izvirzītos jautājumus, hipotēzes, gan risinājumus. 

Kompetences centrs, vērtējot projektus, balstās uz regulāru monitoringu un tuvākās perspektīvas 

darbības plāniem, nevis uz detalizētu ilgtermiņa pētniecības plānu, ko vairākumā gadījumā reālajā 

dzīvē nav iespējams iegūt. 

Kompetences centra vadības uzdevumi ir nodrošināt: 

- efektīvu un caurredzamu projektu atlasi atbilstoši kritērijiem, kas nodrošina 

Kompetences centra mērķu sasniegšanu; 

- efektīvu Kompetences centra konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu Sadarbības 

partneriem un potenciālajiem Sadarbības partneriem; 

- ikdienas jautājumu risināšanu, t. sk., grāmatvedība, lietvedība; 

- visas Kompetences centra un projektu dokumentācijas apkopošanu un pārbaudi, 

kā arī iesniegšanu Institūcijās; 

- regulāras projektu atlases padomes sasaukšanu un atlases padomes darbību; 

- atskaišu pieņemšanu no Sadarbības partneriem; 

- piegādātāju un konsultantu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; 

- citas vispārējās uzņēmuma vadības funkcijas. 
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Kompetences centra pienākumi: 

- vadīt kompetences centra projektu un nodrošināt tajā noteikto mērķu sasniegšanu, 

tai skaitā koordinēt visu kompetences centra projektā iekļauto pētniecības projektu 

īstenošanu; 

- īstenot apstiprināto kompetences centra projektu; 

- dokumentēt un uzglabāt pētniecības projektu iesniegumu apstiprināšanas un 

noraidīšanas iemeslu; 

- sagatavot un uzglabāt visu pētniecības projektu atlases pamatojošo dokumentāciju, 

tai skaitā dokumentēt pētniecības projektu atlases padomes darbu; 

- iesniegt CFLA maksājumu pieprasījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar CFLA, 

ne biežāk kā reizi ceturksnī, iekļaujot tikai tādus sadarbības partnera pētniecības 

projekta izdevumus, kuri ir faktiski izlietoti pētniecības projektā un kurus ir izvērtējis 

un apstiprinājis kompetences centrs un pētniecības projektu atlases padome; 

- izveidot pētniecības projektu atlases padomi, iespēju robežās ieaicinot atklātā 

konkursā vai veicot tirgus izpēti, ja tiek slēgts uzņēmuma līgums; 

- 15 darbdienu laikā no pētniecības projektu atlases sēdes dienas rakstiski informēt 

sadarbības partnerus par apstiprināto vai noraidīto pētniecības projektu, sniedzot 

skaidrojumu par noraidīšanas iemesliem un apstrīdēšanas iespējām; 

- iesniegt Vadības informācijas sistēmā tā līguma kopiju vai līguma izrakstu par 

pētniecības projekta apstiprināšanu, kas noslēgts starp kompetences centru un 

sadarbības partneri; 

- pēc pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā Atveseļošanas fonda sadarbības 

partneru sarakstu, norādot sadarbības partnera nosaukumu un reģistrācijas 

numuru, pētniecības projekta nosaukumu un īsu pētniecības projekta aprakstu; 

- pārbaudīt, novērst un labot interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu pirms 

pētniecības projektu atlases padomes sēdes, kurā tiks izskatīti pētniecības projekti. 

Visu īstenošanas laiku nodrošināt pārbaužu dokumentēšanu un apliecinājuma par 

interešu konflikta nepieļaušanu parakstīšanu pirms pētniecības projektu atlases 

padomes sēdes, ja nepieciešams, novēršot vai labojot identificētos riskus vai 

konstatēto interešu konfliktu; 

- pētniecības projekta apstiprināšanas gadījumā pārbaudīt dubultā finansējuma 

neesību pirms pētniecības projekta apstiprināšanas un visā tā īstenošanas laikā, 

nodrošinot pārbaužu dokumentēšanu; 

- pirms iesniegšanas Ekonomikas ministrijā un CFLA pārbaudīt atskaites punktus un 

mērķus pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā veikt datu ticamības pārbaudes; 

- noslēgt līgumu ar sadarbības partneri par pētniecības projekta īstenošanu; 

- nodrošināt nozares interešu pārstāvniecību starptautiskajās Eiropas kopējo interešu 

projektu darba grupās, nodrošinot komunikāciju ar potenciālajiem pētniecības 

projekta pieteicējiem; 

- iesaistīties viedās specializācijas stratēģiju izstrādē viedo specializāciju  jomu 

vadības grupās 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana 

caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība 

un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas  "Pilnvērtīga inovāciju 

sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros; 

- iesniegt iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas 

ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko 

iepirkumu regulējumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai 

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem"; 
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- izveidot iekšējās kontroles sistēmu, iekļaujot nosacījumus par pārbaudīšanas, 

novēršanas un labošanas nosacījumiem attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu 

konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī iekļaujot nosacījumus 

par apstākļu noteikšanu un identificēšanu, kas izraisa vai var izraisīt to iestāšanos, 

novērtēšanu un labošanu; 

- izstrādāt pētniecības projektu atlases kritērijus; 

- pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami 

pētījuma rezultātu sasniegšanai un ka šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, 

un pētniecības projekta izdevumi ir veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un 

efektivitātes principu; 

- iesniegt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar pētniecības projekta 

īstenošanu, tai skaitā lai pierādītu, ka pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami 

pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, un 

pētniecības izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 

principu; 

- līdz 2026. gada 30. jūnijam apstiprināt pētniecības projektus par vismaz 2 815 000 

euro no 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes 

paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas 

"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas 

"Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi 

kompetences centru ietvaros” 102. punktā minētā finansējuma; 

- reģistrēt visus saņemtos pētniecības projekta iesniegumus un rakstiski informēt 

iesniedzēju, nosūtot elektronisko apstiprinājumu par saņemto pētniecības projektu; 

- veikt komercdarbības atbalsta piešķiršanas priekšizvērtējumu pirms atbalstītā 

pētniecības projekta saraksta iesniegšanas CFLA. 

Kompetences centram ir tiesības piekļūt ar pētniecības projektu īstenošanu saistītās izmaksas 

pamatojošu dokumentu oriģināliem un doties uz pētniecības projekta īstenošanas vietu, lai gūtu 

pārliecību par kompetences centrā iesniegtā pētniecības projekta atbilstību. 

7.1.1. KOMPETENCES CENTRA VADĪTĀJA LOMA 

Kompetences centra ikdienas funkcijas veic valde. Valde pārstāv Kompetences centru attiecībā pret 

trešajām personām, apstiprina saimnieciskos līgumus, maksājumus un veic pārējās uzņēmuma 

valdes funkcijas, ko paredz likumdošana. Valdes dalībnieki ikdienā veic arī citas organizatoriskas 

funkcijas, kas saistītas ar KC darbību un projektu īstenotāju darbību koordinēšanu.   

Kompetences centra vadītāja kompetencē ir lēmumi, kas saistīti ar Kompetences centra 

pētnieciskajiem projektiem. Kompetences centra vadītāja loma paredz arī priekšizvērtēt iesniegtos 

projektus un projektu atskaites ar mērķi identificēt potenciālus riskus, ja tādi rodas. Kompetences 

centra vadītājs sadala Zinātnisko virzienu vadītāju kompetences, deleģējot tiem konkrētu, to jomai 

piekrītošu, Pētniecības projektu atskaišu vai pieteikumu izskatīšanu un analīzi. Kompetences centra 

vadītājs nodrošina projektu atlases padomes sēžu vadību. 

7.1.2. KOMPETENCES CENTRA ZINĀTNISKO VIRZIENU VADĪTĀJU LOMA 

Zinātnisko virzienu vadītāji veic to jomām piekrītošu Pētniecības projektu pieteikumu analīzi, kā arī 

plāno pētniecības programmu. Pētniecības programma pamatā sastāv no konkrētai jomai 

piekrītošiem apstiprinātiem projektiem un, gadījumā, ja zinātnisko virzienu vadītāji konstatē, ka 

iesniegtie projekti neatbilst pētniecības jomai un Kompetences centra stratēģijai, tie par šo 

neatbilstību informē Projektu atlases padomi.  
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Zinātnisko virzienu vadītāji to kompetences ietvaros arī konsultē Sadarbības partnerus, kuri īsteno 

piekrītošās jomās projektus, kā arī proaktīvi meklē ambiciozus un daudzsološus projektus tiem 

piekrītošajā industrijā, popularizējot iespēju komercsabiedrībām veikt P&A balstītu attīstības 

izrāvienu, izmantojot Kompetences centra atbalstu. Zinātnisko virzienu vadītāju funkcija ir tikai 

atrast, identificēt, konsultēt un uzaicināt iesniegt projektu Kompetences centrā. Visiem projektiem 

Kompetences centrā atlases padomē tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme. 

Zinātnisko virzienu vadītāji, kopā ar Kompetences centra vadītāju pieņem lēmumus par finansējuma 

apstādināšanu projektiem, ja tie acīmredzami nesasniedz mērķus vai rada riskus Kompetences 

centram. Šāds lēmums jāapstiprina valdei. Ja atbildīgais zinātnisko virzienu vadītājs kopā ar 

Kompetences centra vadītāju nevar pieņemt projekta apstādināšanas lēmumu, tad tie šo lēmumu 

var deleģēt nākošajai projektu atlases padomes sēdei. 

Zinātnisko virzienu vadītāji projektu izmaiņu gadījumā izvērtē, vai Sadarbības partneru pieteiktās 

izmaiņas nodrošina līdzvērtīgus rezultātus un kvalitāti iepriekš apstiprinātam projektam. 

7.1.3. PROJEKTU ATLASES PADOMES SASTĀVS UN LOMA 

Projektu atlases padomes koleģiāli pieņem lēmumus par projektu apstiprināšanu, izmantojot 

Zinātnisko virzienu vadītāju un finanšu ekspertu sniegtos atzinumus. 

Pētniecības projektu atlases padomē iekļauj vismaz šādus dalībniekus: 

 vairākus nozares komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo 

sabiedrību pārstāvjus, kuri ieguvuši augstāko izglītību attiecīgajā nozarē vai augstāko 

izglītību un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā nozarē; 

 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjus, kuri ieguvuši maģistra vai 

zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē; 

 virziena zinātniskos vadītājus; 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvi; 

 citu nozaru kompetences centru, sadarbības tīklu, asociāciju vai citu organizāciju pārstāvjus, 

ja par to nolemj pētniecības projektu atlases padome. 

Pētniecības projektu atlases padomei ir šādi uzdevumi, kas jāveic kompetences centra ietvaros: 

 pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto 

investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls; 

 pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra 

attīstības stratēģijai; 

 pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā; 

 lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā; 

 lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu; 

 uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu 

rādītāji; 

 uzraudzīt, lai tiktu sasniegti 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes 

paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju 

pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments 

inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 12. 

punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji; 

 ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma 

iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un 

pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā; 

https://m.likumi.lv/ta/id/333825-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-51r-reformu-un-investiciju-virziena-produktivitates-paaugstinasana-caur-investiciju-apjoma-palielinasanu-pampa-511r-reformas-inovaciju-parvaldiba-un-privato-pampa-investiciju-motivacija-5112i-investicijas-atbalsta-instruments-inovaciju-klasteru-attistibai-istenosanas-noteikumi-kompetences-centru-ietvaros#p12
https://m.likumi.lv/ta/id/333825-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-51r-reformu-un-investiciju-virziena-produktivitates-paaugstinasana-caur-investiciju-apjoma-palielinasanu-pampa-511r-reformas-inovaciju-parvaldiba-un-privato-pampa-investiciju-motivacija-5112i-investicijas-atbalsta-instruments-inovaciju-klasteru-attistibai-istenosanas-noteikumi-kompetences-centru-ietvaros#p12
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 pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas 

neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās 

darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem 

pētniecības projektu pieteicējiem; 

 nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu; 

 nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība 

un vienlīdzīgu iespēju princips; 

 nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu 

apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz 

visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 

Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu; 

 pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami 

pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī 

pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 

principu; 

 nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu 

atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu 

konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības 

projektu atlases padomē. 

Saskaņā ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma 

palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 

5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi 

kompetences centru ietvaros”, 18.08.2022. MNKC mājaslapā tika publicēts sludinājums par konkursu 

uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļa amatu. 

Atbilstoši saņemtajiem CV un pieteikumiem, tika izvērtēti projektu atlases padomes dalībnieki un 

izveidota pētniecības projektu atlases padome, ko pārstāv:  

 Zinātnisko virzienu vadītāji: 

o Bruno Andersons - zinātniskā virziena vadītājs, virziens - Jauni koksnes 

materiāli un tehnoloģijas – ar balsstiesībām; 

o Āris Jansons - zinātniskā virziena vadītājs, virziens - Meža kapitālvērtības 

palielināšana un mežsaimniecība - ar balsstiesībām; 

o Uldis Spulle - zinātniskā virziena vadītājs interešu konflikta situācijās, 

virziens - Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība un Jauni 

koksnes materiāli un tehnoloģijas - ar balsstiesībām; 

 Nozares komersanti: 

o Artūrs Veispāls– nozares komersants - ar balsstiesībām; 

o Inguss Virsis – nozares komersants - ar balsstiesībām; 

o Kristaps Ceplis – nozares komersants - ar balsstiesībām; 

 Starpnozaru eksperti: 

o Andris Ziemelis - starpnozaru eksperts – ar balsstiesībām, ņemot vērā 

kandidāta 30 gadu pieredzi un zinātnieka kompetenci ar meža nozari 

saistītās jomās;  

o Toms Grīnfelds - starpnozaru eksperts - bez balsstiesībām. Pētniecības 

projektu atlases padome nepieciešamības gadījumā var piešķirt ekspertam 

balsstiesības (saskaņā ar MK noteikumu Nr.418 73.punktu). 

o Ingus Skaistkalns - starpnozaru eksperts - bez balsstiesībām. Pētniecības 

projektu atlases padome nepieciešamības gadījumā var piešķirt ekspertam 

balsstiesības (saskaņā ar MK noteikumu Nr.418 73.punktu) 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvis – ar balsstiesībām. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Padomes sastāvs ir optimāls, lai profesionāli izvērtētu kompetences centrā iesniegtos 

pētniecības projektus, kā arī izvērtētu  pētniecības projektos sasniegtos starpposmu rezultātu 

rādītājus projektu īstenošanas laikā. Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti citi eksperti. 

Padomes sastāva izmaiņas tiks saskaņotas ar Sadarbības iestādi (CFLA). 

 

7.1.4. PĒC KĀDIEM PRINCIPIEM TIKS LEMTS VAI PIESAISTĪT PĒTNIECĪBAS PROJEKTA VĒRTĒŠANĀ 

STARPTAUTISKOS VAI VIETĒJOS EKSPERTUS 

Projektu vērtēšanas sākuma fāzēs un pirms katra etapa var tikt piesaistīti eksperti, kuru uzdevums ir: 

 sniegt izvērtējumu par projekta riskiem no finanšu viedokļa; 

 sniegt izvērtējumu par projekta iesniedzēja finanšu kapacitāti, tirgus pozīciju un projekta 

samērīgumu; 

 sniegt izvērtējumu un vajadzības gadījumā konsultācijas par izmaksu attiecināmību 

atbilstoši P&A izmaksu klasifikācijai un dokumentu prasībām; 

 sniegt izvērtējumu un konsultācijas iepirkumu jautājumos, lai veiktie iepirkumi atbilstu 

dokumentu prasībām; 

 sniegt izvērtējumu, vai projektu starprezultātos nav acīmredzamas plaģiāta pazīmes vai citas 

acīmredzamas problēmas. 

Ārējo ekspertu viedoklis ir rekomendējoša rakstura un to izmantošanas mērķis ir samazināt projektu 

atlases padomes un Zinātnisko virzienu vadītāju noslodzi tehniskos, finanšu un juridiskos 

jautājumos. 

Ekonomikas ministrija pētniecības projektu vērtēšanai var piesaistīt starptautiskos vai vietējos 

ekspertus. Ja tiek slēgta vienošanās ar Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā 

zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības un attīstības 

jomā, kas saistīti ar pētniecības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu 

projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, tad tiek piemērota normatīvajos aktos 

publisko iepirkumu jomā noteiktā izņēmuma procedūra. Par eksperta piesaisti pētniecības projekta 

vērtēšanai lemj pētniecības projektu atlases padomes ietvaros. Pēc eksperta vērtējuma saņemšanas 

pētniecības projekts tiek atkārtoti skatīts pētniecības projektu atlases padomē un padome lemj par 

pētniecības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Starpnozaru ekspertus (jeb citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju un, ja 

nepieciešams, arī citu organizāciju pārstāvjus) piesaista gadījumos, ja esošajai KC atlases padomei 

nav pietiekama kompetence starpnozaru projektu izvērtēšanā.  

Starptautiskos ekspertus plānots piesaistīt tikai gadījumos, kad ir sarežģīti, jomas vai konkrētas nišas 

specifiski jautājumi, kuros vai nu esošie eksperti atrodas interešu konfliktā vai arī nav vietējo ekspertu 

ar atbilstošu kvalifikāciju. Starptautiskos ekspertus plānots piesaistīt gadījumos, ja jāveic projekta 

ekspertīze, lai izvērtētu tā apstādināšanas iespēju, bet vietējie eksperti ir iesaistīti projektā un 

atradīsies acīmredzamā interešu konfliktā.  

7.2. CIK BIEŽI PLĀNOTAS KOMPETENCES CENTRA PROJEKTA ATLASES PADOMES SĒDES (ŠĪ 

INFORMĀCIJA IR NEPIECIEŠAMA, LAI EKONOMIKAS MINISTRIJAS PĀRSTĀVJI VARĒTU 

PLĀNOT NOSLODZI DALĪBAI PROJEKTU ATLASES PADOMES SĒDĒS) 

Projektu atlasei ir izveidota projektu atlases padome, kas tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne 

retāk kā reizi 3 mēnešos, ar mērķi apstiprināt jaunus projektus vai izmaiņas esošajos projektos, kā 

arī, lai izvērtētu apstiprināto projektu starpposma un gala rezultātus. 
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7.3. PROJEKTU ATLASES PRINCIPI 

Projektu izvērtēšanas mērķis ir atlasīt labākos projektus, kuru mērķi un būtība atbilst Kompetences 

centra stratēģijai un mērķiem, un kuri ir ar lielāko ticamību šādus mērķus varētu sasniegt.  

0. Posms. Projektu izvērtēšana sākuma posmos ir interaktīvs un neformāls process, kura mērķis ir 

izvairīties no projekta sliktāka vērtējuma formālu nepilnību dēļ. 

1. Posms. Projekta formālās izvērtēšanas pirmajā posmā pievērsta pastiprināta uzmanība projekta 

iesniedzēja kapacitātei un finanšu potenciālam īstenot projektu, projekta risku iespējamībai attiecībā 

pret Kompetences Centru vai citiem KC partneriem. Ja šādi riski pastāv, attiecīgie projekti tālāk 

vērtēti netiek. Šāda pirmā posma ietvaros tiek sākotnēji izvērtēta projektu atbilstība valsts atbalsta 

nosacījumiem, lai mazinātu neatbilstošu uzdevumu iestāšanās risku. Nepieciešamības gadījumā pēc 

KC vadības, piesaistīto ekspertu un/vai atsevišķu atlases padomes pārstāvju, kas ir veikuši projekta 

izvērtēšanu, rekomendācijām un/vai piezīmēm, tiek veiktas izmaiņas projekta saturā un/vai 

finansēšanas plānā (tāmē). Pārskatītie projekti atbilstoši tiek virzīti uz 2. posma izskatīšanu, kas notiek 

projektu atlases padomes sēdes laikā.  

2. Posms. Šajā posmā iesniegtie projekti tiek skatīti projektu atlases padomes sēdes laikā atbilstoši 

projektu atlases un apstiprināšanas kritērijiem. Projektā norādītie iznākuma rādītāji tiek vērtēti un 

salīdzināti tikai tiem projektiem, kuri rada pārliecību par projekta vispārējo kvalitāti, atbilstību 

programmai un komandas spēju šo projektu realizēt. Ar atlases padomes lēmumu apstiprinātie 

projekti tiek virzīti tālāk uz izskatīšanu Sadarbības iestādē. 

Tiek īstenoti apstiprinātie pētniecības projekti, par kuriem saņemts sadarbības iestādes lēmums par 

valsts atbalsta piešķiršanu.  
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7.3.1. PROJEKTU APSTIPRINĀŠANAS PROCESS 

 

7.3.2. PROJEKTU ATLASES KRITĒRIJI 
Pētniecības projekta atbilstība kompetences centra 

izstrādātajiem pētniecības projektu atlases kritērijiem 
Vērtējums 

1. Vai pētniecības projektam ir piešķirts 

izcilības zīmogs Eiropas Savienības 

pētniecības un inovāciju programmā 

"Apvārsnis 2020" 

 Jā/Nē 

Kritērijs nav izslēdzošs 

2. Horizontālā principa “Ilgtspējīga 

attīstība” nodrošināšana, papildus 

punktus piešķirot pētniecības 

projektiem par eko-inovatīvu 

tehnoloģiju attīstību un ieviešanu 

 Jā/Nē;  

Kritērijs nav izslēdzošs 

Iesniegšana (0.Posms)

• Pārrunas, ja nepieciešams

• Projekts tiek iesniegts KC

• Aizpildīti projekta dati 

• Iesniegta finanšu informācija

• Iesniegti uzņēmuma finanšu dati par uzņēmumu (gada pārskats)

• Pārbaudīts GNU statuss

Administratīvais vērtējums (1.Posms)

• KC izvērtē formālo atbilstību KC noteikumiem 

• KC iespēju robežās novērtē paredzēto P&A izmaksu attiecināmību

• KC sagatavo piezīmes par projektu ar kurām vispirms tiek iepazīstināts 

iesniedzējs

Ekspertu un/vai atsevišku atlases padomes pārstāvju 

vērtējums (1.Posms)

• Eksperts/Padomes pārstāvis par projektu sniedz savu atsevišķo 

vērtējumu un piezīmes

• Eksperts/Padomes pārstāvja vērtējums tiek apkopots un sniegtas 

rekomendācijas nepieciešamajām projektu izmaiņām (ja attiecināms)

Prezentācija projektu atlases padomē (2.Posms)

• Pieteiktie (t.sk. pārskatītie) projekti tiek iesniegti un prezentēti 

• Ja vairāki projekti konkurē par vienu finansējumu un saņem vienu 

vērtējumu, tad tie tiek noraidīti visi informējot par to projekta 

iesniedzējus un dodot tiem iespēju iesniegt finansējuma korekcijas 

atkārtotai vērtēšanai. 

Projektu atlases padomes lēmums par īstenošanu (2. 

Posms)

• Ja projekts tiek apstiprināts ar nosacījumu, lēmumu par nosacījumu 

izpildi pieņem valde.

• Atlases padomes lēmums tiek nosūtīts Sadarbības iestādei CFLA
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3. Vai pētniecības projekts atbilst viedās 

specializācijas jomām vai 

uzņēmējdarbības atklājuma procesā 

noteiktajai specializācijas jomai vai 

apakšjomai 

 Jā/Nē 

Kritērijs ir izslēdzošs, projektu 

tālāk nevērtē 

4. Vai pētniecības projekts atbilst 4.-7. 

tehnoloģiskās gatavības līmenim 

 Jā/Nē 

Kritērijs ir izslēdzošs, var lemt 

samazināt projektu par 

neatbilstošo daļu 

5. Pētījuma kvalitātes vērtējums:  Vērtē 0-5 punktu skalā.  

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 

punkti 

6. Pētījuma ietekmes vērtējums:  Vērtē 0-5 punktu skalā.  

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 

punkti 

7. Pētījuma izpildes vērtējums: 

 

 Vērtē 0-5 punktu skalā.  

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 

punkti 

8. Pētījuma atbilstība kompetences centra 

pētniecības virzienam 

 Jā/Nē 

Kritērijs ir izslēdzošs 

9. Principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" 

ievērošana 

 Jā/Nē 

Kritērijs ir izslēdzošs 

10. Projekta iesniedzēja pozitīvs saistību 

izpildes disciplīnas vērtējums: 

 Jā/Nē 

Kritērijs ir izslēdzošs.  

Ja izvērtējumā par iesniedzēja 

iepriekšējo darbību tiek 

konstatēts risks, ka tas var 

labticīgi nepildīt uzņemtos 

pienākumus projekta laikā un 

pēc projekta pabeigšanas un 

finansējuma saņemšanas, vai arī 

risks, ka uzņēmums var izbeigt 

savu darbību. 

Kopā  (Max. 15. punkti) 

Projektus vērtē projektu atlases padomes eksperti (jeb projektu atlases padomes atsevišķi pārstāvji), 

katru projektu izskatot kompleksi. 

Ekspertu vērtējumā tiek izmantoti arī finanšu un citi kvantitatīvi kritēriji. Tie tiek izmantoti, vērtējot 

kopēju kontekstu, t.i., katrs no tiem atsevišķi ņemot nav ne izslēdzošs, ne atbalstošs. 

Atlases posmā projekti tiek izvērtēti 3 kategorijās ar mērķi projektā meklēt atbildes uz kategorijā 

uzdodamajiem jautājumiem, kas ir kvalitātes kritēriji, kuros katram vērtējumam jāpārsniedz vērtība 

2, skalā no 0 līdz 5.  

Projektu vērtēšanai eksperti vadās gan pēc programmas vadlīnijām, gan katrā kategorijā rodot 

atbildes uz attiecīgajiem uzdodamajiem jautājumiem. Projektā var nebūt atbildes uz visiem 

kategorijā uzdotajiem jautājumiem, tomēr, atbildot pozitīvi uz lielāku skaitu jautājumu, eksperti 

projektu var novērtēt ar lielāku punktu skaitu. Ņemot vērā, ka inovāciju projekti ir saistīti ir 

ievērojamu kompetenci projekta realizētāja pusē un specifiskām tirgus zināšanām, tiek salīdzināti 

tikai vienlaicīgi – vienā kārtā vērtētie projekti. T.i., ja projekts tiek pārcelts uz nākošo projektu atlases 

padomes sēdi, tas atkal tiek salīdzināts ar visiem pieteiktajiem projektiem un tam punkti tiek 

novērtēti no jauna. Šādas sistēmas mērķis ir atlasīt projektus, kas visticamāk sasniegs Kompetences 

centra un programmas mērķus un nodrošinās vislabākos rādītājus. 
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Pētījuma kvalitātes vērtējums (Vērtē 0-5 punktu skalā; Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti): 

i. Vai projektam ir piešķirts izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

programmā "Apvārsnis 2020? 

ii. Vai tēma ir aktuāla un tai ir komerciāls pielietojums, kā arī projekta izmaksas atbilst 

projekta rezultāta komerciālajam potenciālam? 

iii. Vai projektā ir identificējama novitāte? 

iv. Vai projektā meklētās tehnoloģijas vai attīstāmie produkti risina aktuālās problēmas? 

v. Vai uzņēmuma finanšu kapacitāte ļauj uzturēt rezultātus un gūt komerciālu labumu no 

pētījuma rezultātiem? 

vi. Vai projektā ir paredzama doktorantu piesaiste pētījumiem? 

vii. Vai projektā ir paredzēta starpnozaru sadarbība? Kādā apmērā? 

viii. Vai projektā ir paredzēta starptautiskā sadarbība? Kādā apmērā? 

Minimālās prasības, lai iegūtu 2 punktus - Produkts vai tehnoloģija ir uzņēmuma esošās produktu 

līnijas vai atsevišķa produkta atvasinājums/ papildinājums, veicot vismaz dažus būtiskus 

uzlabojumus. 

 

Pētījuma ietekmes vērtējums (Vērtē 0-5 punktu skalā; Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti): 

i. Vai projekta finanšu un aktivitāšu apjoms, kā arī rezultātā vajadzīgās investīcijas ir 

samērīgas ar uzņēmuma finanšu un cilvēkresursu spējām? Vai projekts nerada finanšu 

riskus, kā, piemēram, neattiecināmība vai uzņēmuma dzīvotspēja? 

ii. Vai uzņēmumam ir kapacitāte, kompetence un tirgus pozīcija komerciāla labuma 

gūšanai no rezultātiem?  

iii. Vai uzņēmumam ir izpratne un alternatīvas iegūtās kompetences izmantošanai, ja 

konkrētā pētījuma rezultāts nav komerciāli veiksmīgs? 

iv. Vai projekts spēj ticami radīt taustāmus rezultātus neilgi pēc uzsākšanas (prototipu vai 

tā komponentes)? 

v. Vai uzņēmums ir pazīstams/nozīmīgs nozares spēlētājs? 

vi. Vai projekts ir saistīts ar eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu? 

vii. Vai ir ticamas uzņēmuma turpmāk pašu ieguldījums P&A pēc projekta beigām? 

viii. Vai ir paredzams un ir ticams nodarbinātības pieaugums komersantā? 

ix. Vai ir paredzams un ir ticams apgrozījuma pieaugums komersantā? 

x. Vai projektā ir ticama produktu un tehnoloģiju licencēšana? 

xi. Vai projekta rezultātā palielinās komersanta vai tā piesaistītās PO spējas piesaistīt 

starptautisko finansējumu? 

Minimālās prasības, lai iegūtu 2 punktus - Produkts vai tehnoloģija ir uzņēmuma esošās produktu 

līnijas vai atsevišķa produkta atvasinājums/ papildinājums, veicot vismaz dažus būtiskus 

uzlabojumus. 

 

Pētījuma izpildes vērtējums (Vērtē 0-5 punktu skalā; Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti): 

i. Vai uzņēmums spēj demonstrēt pieredzi jaunu produktu radīšanā? Vai uzņēmums 

regulāri rada jaunus produktus un noved tos līdz tirgum? 

ii. Vai uzņēmuma rīcībā ir komanda projekta realizācijai un ir skaidrs plāns trūkstošo 

kompetenču veidošanai un attīstībai? Vai projekts uzlabo komandas spējas? 

iii. Vai pētījuma izmaksās ir augsts īpatsvars personāla izdevumiem (rada P&A darba 

vietas, prognozējami izdevumi) 

iv. Vai projekts ir atbilstoši plānots? Vai komersantam ir skaidrs, uz kādiem principiem tiks 

pieņemti ar projekta gaitu saistītie lēmumi? 
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Minimālās prasības, lai iegūtu 2 punktus - Projekta rezultāti rada pārliecību par investīcijas atdevi un 

rezultātu komercializācijas (eksportspējas) spēju 5 gadu laikā. 

 

Principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošana: 

Kritērijs tiek vērtēts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (2020. gada 

18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 

2019/2088 (Dokuments attiecas uz EEZ) 17.pantā norādītajiem kritērijiem. 

Kritērijā tiek piemērots vērtējums “Nē”, ja ņemot vērā pētniecības laikā vai projekta rezultātā radīto 

produktu un pakalpojumu aprites ciklu, tostarp atziņas, kas gūtas no esošiem aprites cikla 

izvērtējumiem, uzskata, ka minētā darbība būtiski kaitē: 

 klimata pārmaiņu mazināšanai, ja minētās darbības rezultātā rodas ievērojamas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas; 

 spējai pielāgoties klimata pārmaiņām, ja minētās darbības rezultātā rodas vēl 

nelabvēlīgāka ietekme uz pašreizējo klimatu un gaidāmo nākotnes klimatu, uz pašu 

darbību vai uz iedzīvotājiem, dabu vai aktīviem; 

 ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu izmantošanai un aizsardzībai, ja minētā darbība 

kaitē: 

o ūdensobjektu labam stāvoklim vai to labam ekoloģiskajam potenciālam, 

ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus; vai 

o jūras ūdeņu labam vides stāvoklim; 

 aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un reciklēšanai, ja: 

o minētās darbības rezultātā vienā vai vairākos produktu aprites cikla posmos 

rodas būtiski efektivitātes trūkumi materiālu izmantošanā vai tādu dabas 

resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, 

izejvielas, ūdens un zeme, tostarp produktu ilgizturības, remontējamības, 

modernizējamības, atkārtotas lietojamības vai reciklējamības ziņā; 

o minētās darbības rezultātā būtiski palielinās atkritumu rašanās, 

sadedzināšana vai apglabāšana, izņemot nepārstrādājamu bīstamo atkritumu 

sadedzināšanu; vai 

o atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt būtisku un ilgtermiņa kaitējumu 

videi; 

 piesārņojuma novēršanai un kontrolei, ja minētās darbības rezultātā būtiski palielinās 

piesārņotāju emisijas gaisā, ūdenī vai zemē salīdzinājumā ar situāciju pirms darbības 

sākšanas; vai 

 bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, ja minētā 

darbība: 

o būtiski kaitē ekosistēmu labam stāvoklim un izturētspējai; vai 

o kaitē dzīvotņu un sugu, tostarp Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu, 

aizsardzības statusam. 
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Novērtējot darbību pēc izklāstītajiem kritērijiem, ņem vērā gan pašas darbības ietekmi uz vidi, gan 

minētās darbības radīto produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, jo īpaši 

apsverot minēto produktu un pakalpojumu ražošanu, izmantošanu un aprites cikla beigas. 

7.3.3. NOSACĪJUMI, LAI PĒTNIECĪBAS PROJEKTS TIKTU APSTIPRINĀTS 

1. Jāsaņem pozitīvs vērtējums izslēdzošajos vērtēšanas kritērijos; 

2. Vērtējums vismaz "2" ir jāsaņem katrā kvalitatīvajā kritērija vērtējumā; 

3. Kvalitatīvo kritēriju vērtējumā tiek salīdzināti pētniecības projekti savā starpā vienas projektu 

atlases padomes sēdes ietvaros. 

Ja vairākiem pētniecības projektiem ir vienāds punktu skaits, bet pieejamais finansējums nav 

pietiekošs visu pētniecības projektu apstiprināšanai, tad papildus tiek pielietoti sekojoši principi: 

 priekšroka tiek dota pētniecības projektiem, kuros ir paredzēta starpnozaru un/vai 

starptautiska sadarbība; 

 priekšroka tiek dota pētniecības projektiem par eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstību 

un ieviešanu; 

 priekšroka tiek dota pētniecības projektiem, kam ir piešķirts izcilības zīmogs Eiropas 

Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis Eiropa”; 

 tiek vērtēts iesaistīto sadarbības partneru kompetences palielinājums: 

o kompetences palielinājumu demonstrē lielāks tādu izmaksu īpatsvars, kas 

ir saistītas ar zināšanu apstrādes, ieguves vai veidošanas aktivitātēm pašā 

uzņēmumā vai ar pētniecības projektu saistītā pētniecības organizācijā; 

 tiek vērtēts tuvums rezultātam – inovācijai: 

o prioritāri atbalsta pētniecības projektu ar augstāku TRL līmeni, vai pēc 

augstāka eksperimentālās izstrādes izmaksu īpatsvara pret kopējo projekta 

budžetu; 

 tiek vērtēta spēja sasniegt pozitīvu rezultātu: 

o pētniecības projektā ir demonstrēta pieeja un uzņēmuma kapacitāte, kas 

ticami noved pie jaunas tehnoloģijas vai produkta. Jaunu produktu skaits 

un to potenciālā ietekme uz nozares uzņēmumu Latvijā attiecībā pret 

pieprasīto finansējumu; 

o iespējami un ticami intelektuālā īpašuma objekti; 

o pētniecības projekta ietvaros radītajam produktam ir pozitīvs eksportspējas 

potenciāls un/vai ievērojama ietekme uz Latvijas tautsaimniecību (tās 

transformāciju); 

Ja pētniecības projektiem pēc papildus principu piemērošanas ir vienāds punktu skaits, tad visi 

vienādo punktu skaita pētniecības projektu pieteicēji netiek apstiprināti un var atkārtoti iesniegt 

precizētos pētniecības projekta pieteikumus. 

Tiek ievērots, ka:  

Atbalsts tiek sniegts tikai tādām pētniecības projekta darbībām, kas tiek uzsāktas pēc pētniecības 

projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē. Izmaksu attiecināmība sākas no 

projekta iesnieguma vai pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē, 

tiks īstenots apstiprinātais pētniecības projektu, par kuru saņemts sadarbības iestādes lēmums par 

valsts atbalsta piešķiršanu, 

Kompetences centra projektu atlases padomes lēmums par pētījuma pieteikuma virzību uz 

sadarbības iestādi stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, 

Kompetences centra projektu atlases padome izvērtē sadarbības partneru atbilstību valsts atbalsta 

nosacījumiem, lai pētījuma projekta ieviešanas stadijā samazinātu neatbilstošu izdevumu iestāšanās 

risku un efektivizētu pētījumu projektu izvērtēšanas procesu, 
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Kompetences centra projektu atlases padome pozitīvo lēmumu par pētījuma pieteikuma virzību un 

tā pielikumus (iesniegtā pētījuma pieteikumu veidlapa, izmaksu tāme, mazo un vidēju uzņēmumu 

deklarācija) nosūta apstiprināšanai sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par 

kompetences centra projektu atlases padomes apstiprināto pētījumu pieteikumu projektu. 

7.3.4. NORAIDĀMIE PROJEKTU PIETEIKUMI UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 

Meža nozares kompetences centra pētniecības projektu atlases process ir izveidots maksimāli 

atvērts komunikācijai un sadarbībai potenciālajiem Sadarbības partneriem, jo interesentiem ir 

pieejama ekspertīze un konsultācijas: 

 gan no kompetences centra vadības puses, kas pirmsšķietami spēj sniegt atgriezenisko saiti 

par pētniecības projekta ideju, iespējamiem riskiem un sniegt ieteikumus; 

 gan no piesaistītajiem ekspertiem, kas spēj pirmsšķietami izvērtēt uzņēmuma finanšu spējas, 

idejas atbilstību normatīvajiem regulējumiem, valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un 

P&A darbību atbilstībai EK regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem. 

Sagatavošanās posmā (0. posms un 1.posms saskaņā ar “Kārtību, kādā kompetences centrs izvērtē 

pētniecības projektu pieteikumus”) ir pieejamas konsultācijas un palīdzība katram interesentam bez 

maksas. Šādas rīcības mērķis ir minimizēt iespēju pētniecības projektam tikt noraidītam 2.posmā jeb 

projektu atlases padomes sēdes laikā formālu nepilnību dēļ. Padomes sēdē vērtēšanai tiek piedāvāti 

formāli atbilstoši pētījumi tādā mērā, lai padomē esošie nozares eksperti un zinātnieki spētu 

koncentrēties uz projekta kvalitatīvo kritēriju izvērtējumu, patieso risku izvērtējumu un potenciālā 

Sadarbības partnera noderīgu rekomendāciju sniegšanai. 

Sagatavošanās posmā uz konkrētu projektu atlases padomes sēdi, kurā pieejams finansējums 

jauniem pētniecības projektiem, kompetences centra vadība patur iespējas visiem Sadarbības 

partneriem ieteikt samazināt pētniecības projektu budžetus līdz tādam apmēram, lai iespējami 

lielākam potenciālo Sadarbības partneru skaitam brīvais finansējums pietiktu ideju īstenošanai. Šādu 

rekomendāciju sniegšana potenciālajiem Sadarbības partneriem ir atbalstāma, ja tas samazina 

iespēju, ka kopējais pētniecības projektu portfelis, kas tiek piedāvāts konkrētai projektu atlases 

padomes sēdei, pārsniedz brīvo pieejamo finansējumu, piemēram, par dažiem tūkstošiem. Šādā 

gadījumā pētniecības projekts, kurš saņemtu zemāko novērtējumu projektu atlases padomē tiktu 

noraidīts nepietiekoša finansējuma dēļ. Kompetences centra vadībai nav tiesības atklāt citu 

potenciālo Sadarbības partneru budžetu apmērus vai idejas. Katrs potenciālais sadarbības ir tiesīgs 

gan ņemt, gan neņemt vērā kompetences centra vadības ieteikumus, kas vērsti virzienā uz projekta 

apjoma un/vai budžeta samazināšanu. Šādu ieteikumu raksturs nav vērsts uz projekta iespējamā 

kvalitātes vērtējuma ietekmēšanu vai iespējamu samazināšanu. 
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Projektu atlases padome (2.posms saskaņā ar “Kārtību, kādā kompetences centrs izvērtē pētniecības 

projektu pieteikumus”) ir tiesīga pēc pētniecības projekta prezentācijas un aizstāvēšanas atgriezt to 

iesniedzējam, norādot uz konkrētiem trūkumiem pētījumā, kas būtu novēršami. Katram 

potenciālajam Sadarbības partnerim ir tiesības pēc pētniecības projekta noraidījuma vai tā 

atgriešanas pārstrādei no projektu atlases padomes puses neierobežota skaita reižu pretendēt uz 

kompetences centra finansējumu, kamēr vien tāds ir pieejams. 

Atgriežoties sagatavošanās posmā (0.posmā vai 1.posmā) potenciālajam sadarbības partnerim, kas 

saņēmis noraidījumu vai atgrieztu projektu pārstrādei, ir pieejama gan kompetences centra vadība 

un piesaistītie finanšu eksperti pētniecības projekta pilnveidošanas pārrunāšanai, kā arī no projektu 

atlases padomes saņemto norādījumu pārrunāšanai. 

Šāda interaktīva pieeja pētniecības atlasei ir vērsta uz to, lai nozares Sadarbības partneriem palīdzētu 

to ideju realizēšanā, novērstu formālo prasību citādu interpretāciju un nodrošinātu iespējami 

kvalitatīvāku pētniecības projektu realizāciju kompetences centra ietvaros. 

Darbs ar potenciālajiem Sadarbības partneriem un atvērta komunikācija arī likvidē nepieciešamību 

pēc formāla pārsūdzības procesa ieviešanas. Šādu formālu pārsūdzību procesu jēga būtu gadījumā, 

ja kompetences centrs nepiedalītos sarunās ar potenciālajiem sadarbības partneriem par prasību un 

nosacījumu izskaidrošanu, kā arī savlaicīgu risku izcelšanu un iespējas došanu tos novērst pirms to 

iestāšanās.  

Kompetences centrs projektu atlases padomes jaunu pētniecības projektu izvērtēšanā sasauc pēc 

nepieciešamības, kamēr vien ir pieejams brīvs finansējums. Attiecīgi, ja kāds no potenciālajiem 

Sadarbības partneriem saņem noradījumu vai savu pētniecības projekta pieteikumu uzlabošanai, 

projektu atlases padome sanāk pēc nepieciešamības, tiklīdz norādītie trūkumi no potenciālā 

Sadarbības partnera puses ir novērsti un joprojām kompetences centrā ir pieejams brīvs finansējums. 

Šāda rīcība ir gan potenciālā Sadarbības partnera interesēs, gan kompetences centra interesēs, lai 

nodrošinātu gan iespējami kvalitatīvāku pētniecības projektu realizēšanu kompetences centra 

ietvaros, gan nodrošinātu kompetences centra mērķu sasniegšanu nepieciešamajā apjomā un 

termiņā. 
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7.3.5. PROJEKTU ATSKAITES, UZRAUDZĪBA, FINANSĒJUMA PĀRTRAUKŠANA VAI PROJEKTA IZMAIŅAS 

Sadarbības partneri ir savu pētniecības projektu ietvaros atbildīgi par izmaksu attiecināmību, 

aktivitāšu atbilstību P&A aktivitātēm un iepirkumu pareizību. Lai nodrošinātu projektu pārraudzību 

Kompetences centrs: 

 Pieprasa katram Sadarbības partnerim iepirkumu plānu nākošajam projekta periodam; 

 Ik ceturksni par katru projektu pieprasa īsu kopsavilkumu, nepārsniedzot A4 lapu, kurā 

jāraksturo projekta progress, galvenie rezultāti un finanšu kopsavilkums; 

 Lai nodrošinātu izmaksu un aktivitāšu attiecināmību, Sadarbības partneriem ir pieejami 

Kompetences centra piesaistīto finanšu un vadības ekspertu pakalpojumi, kuru mērķis ir 

nodrošināt kļūdu novēršanu projektu realizācijas laikā, kas var radīt negatīvas finanšu sekas 

Sadarbības partnerim vai Kompetences centram. 

Gadījumos, kad zinātniskā padome vai piesaistītie eksperti atskaitēs konstatē neatbilstības projekta 

mērķiem, P&A izmaksām vai būtiskus riskus, tiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no 

Sadarbības partnera. 

Ja papildus informācijas iegūšanas procesā netiek iegūta pārliecība, ka projekts ir labi pārvaldīts vai 

tas sasniegs rezultātus, konsultāciju procesā tiek piedāvāts novērst konstatētās neatbilstības.  

Ja konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst, par to tiek ziņots Kompetences centra 

vadītājam, kuram kopā ar atbilstošo Zinātnisko vadītāju ir tiesības lemt par: 

a) Projekta apstādināšanu, noslēdzot to vietā, kur konstatētas problēmas. Ja projektā 

nav finanšu pārkāpumu, bet ir konstatēta tehniska neiespējamība, vai projekts 

zaudējis jēgu citu iemeslu dēļ, tad Sadarbības partnerim tiek piešķirta iespēja 

iesniegt citu, līdzvērtīgu projektu, kura līdzvērtību ar sākotnējo izvērtē zinātniskā 

virziena vadītājs. 

b) Maksājumu apstādināšanu – ja projektā ir konstatēti finanšu pārkāpumi; 

Sadarbības partnerim ir tiesības un pienākums ierosināt tā Pētniecības projekta izmaiņas, tikko tas 

konstatē, ka sākotnējais projekts zaudējis vērtību vai būtisku tā daļu. Šādā gadījumā Sadarbības 

partneris iesniedz Kompetences centrā: 

a) Nepieciešamās izmaiņas, ja tas vēlas izmainīt pētniecības virzienu veidā, kas saglabā 

projektā paredzētos rādītājus un projekta kvalitāti līdzvērtīgu esošajai; 

b) Pieteikumu, ka projekts tiek pārtraukts, iesniedzot atskaiti par paveikto un pamatojumu, 

kāpēc projekts ir zaudējis vērtību, un to turpināt ir neracionāli. 

Šādu pieteikumu sākotnējā izskatīšana ir jomai piekrītošā Zinātniskā virziena vadītāja uzdevums, 

kur uz Zinātniskā virziena vadītāja slēdziena pamata lēmumu pieņem Kompetences centra projekta 

vadītājs. 

Ja lēmums ir pārtraukt projektu, tad neapgūtais finansējums ir pieejams nākamajā projektu atlases 

padomē pieteiktajiem projektiem uz vienlīdzīgiem principiem. 

Visos projekta izmaiņu gadījumos pēc projekta izmaiņu vai apstrādināšanas lēmuma Kompetences 

centrā atbilstošais lēmums tiek saskaņots ar CFLA. 

7.3.6. PAPILDINTENSITĀTES PIEŠĶIRŠANA 

7.3.6.1. PAPILDINTENSITĀTE PAR PĒTĪJUMA REZULTĀTU PUBLICĒŠANU 

Eksperti izvērtē, vai pētījuma projektā paredzētie darbi potenciāli spēj radīt zinātnisko rakstu tādā 

kvalitātē, lai nodrošinātu citējamību MK noteikumos paredzētajā līmenī. 

Ja ekspertu vērtējums ir pozitīvs, papildintensitāti piešķir projekta sākumā, ja tiek izpildīts sekojošs 

nosacījums: 
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 pētniecības projekta rezultāti pieņemti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas 

indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai 

izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of 

Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, un publikācijas 

autors ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 

pētnieks vai publikācija ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pētnieku 

koppublikācija. 

Ja nosacījums netiek izpildīti, papildintensitāte par pētījuma rezultātu publicēšanu netiek piemērota 

projekta sākumā. Ja pētījuma laikā tiek radīti zinātniskie raksti, kas tiek indeksēti Web of Science, 

SCOPUS, ERIH (A vai B) vai ScienceDirect| Elsevier datu bāzēs, pētījumam tiek piešķirta papildu 

intensitāte, ja KC ir pieejams brīvs finansējums. Finansējuma pārdalē priekšroka tiek dota esošo 

projektu papidintensitātes piemērošanai, nevis jaunu projektu uzsākšanai. 

7.3.6.2. PAPILDINTENSITĀTE PAR EFEKTĪVU SADARBĪBU 

Eksperti izvērtē katra pētījuma īstenotāja spēju finansēt pētījuma izmaksas. Papildintensitāte tiek 

piešķirta, ja ekspertu vērtējums ir pozitīvs un īstenotāji ir spējīgi prezentēt vienošanos par 

finansējuma attiecību un pētījuma rezultātā rādītā intelektuālā īpašuma sadali: 

 pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība ar vismaz vienu sīko (mikro), mazo vai 

vidējo komersantu un viens komersants nesedz vairāk par 70 % no kopējām attiecināmajām 

izmaksām; 

 pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība ar vismaz vienu pētniecības un zināšanu 

izplatīšanas organizāciju, un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija sedz vismaz 

10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt sava pētījuma 

rezultātus. 

Projektu atlases padome kontrolē plānotās finansēšanas attiecības izpildi projekta laikā, veicot 

analīzi pētījuma vidū (atbilstoši iesniegtajam laika grafikam) vai sešu mēnešu laikā pēc projekta 

uzsākšanas. Ja plānotā finansēšanas proporcija starp pētījuma īstenotājiem netiek ievērota, 

papildintensitāte par efektīvu sadarbību tiek atcelta. 

7.3.6.3. PAPILDINTENSITĀTES IZMAKSA 

Kompetences centrs pieprasījumu par papildintensitāti iesniedz pēc projekta noslēguma vai 

piemēro katrā maksājuma pieprasījumā, ja to atļauj CFLA nosacījumi. Abos gadījumos ERAF atbalsta 

apjoms, kas saistīts ar papildintensitāti, īstenotājiem tiek izmaksāts pēc projekta noslēguma un MK 

noteikumos minēto nosacījumu izpildes. Pētījuma publicēšanas gadījumā papildintensitāte 

projektam tiek piemērota pēc abu publikāciju pieņemšanu publicēšanā. 

 

8. Cita būtiska informācija 

8.1. KOMPETENCES CENTRA DARBĪBAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2007.-2013. G. PERIODA 

PROGRAMMAS IETVAROS 

Kompetences centrs kā sadarbības platforma jau ir pierādījis savu ilgtspēju, jo Kompetences centrs 

ir tiešs pēctecis SIA “MNKC”. Kompetences centra dalībnieki, valde un Sadarbības partneru kodols ir 

tas pats, kas esošajā, iepriekšējā periodā atbalstu saņēmušajā Kompetences centrā. Virkne projektu 

izmanto iepriekš veikto pētījumu rezultātus un Sadarbības partneri plāno turpināt attīstīt produktus, 

kuru attīstība ir sākta Kompetences centrā, kas saņēma atbalstu iepriekšējā plānošanas periodā. 



 

 

Lapa 78 no 88 
       

Būtiskākā pozitīvā MNKC pieredze bija iespēja atbalstīt P&A projektus veidā, kas ir vistuvākais 

biznesa videi – t.i. salīdzinoši vienkārša atsevišķu projektu uzsākšanas, izmaiņu un pārtraukšanas 

procedūra, kas ļauj uzņēmumiem veikt reālas, tirgū balstītas inovācijas, veikt tieši tik kursa, produkta, 

īpašību un pētāmo jautājumu izmaiņas, cik prasa projekta vajadzības, neierobežojoties ar 

pārmērīgām birokrātiskām izmaksām. 

MNKC pozitīvā pieredze: 

- Vairāk nekā 75% no visiem pētniecības projektiem īstenoti sadarbībā ar pētniecības 

organizācijām; 

- Apvienojušies dažāda lieluma uzņēmumi un Pētniecības organizācijas – izveidojusies 

sadarbība tiek turpināta arī ārpus Kompetences centra; 

- Vairumā gadījumos pētījumi tiek turpināti, paplašināti un padziļināti, kas galu galā noved 

pie jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādāšanas; 

- Daudzi uzņēmēji ieguvuši pieredzi darbam ar ERAF projektiem un vēlas to turpināt, līdz ar 

to ir novērojama pēctecība starp iepriekšējā un šajā programmā iesaistītajiem 

komersantiem; 

- No 10 sākumā pieteiktajiem pētījumiem MNKC veiksmīgi īstenoja visus, papildinot pētījumu 

programmu ar vēl 9 projektiem īstenošanas laikā, jo uzņēmēju interese par pētījumu 

īstenošanu pieauga ar katru projekta gadu; 

- Tika izveidotas vairāk nekā 200 jaunas darba vietas (gan KC, gan finansētāju uzņēmumos); 

- Tika nodrošināta projektu izpildes kontrole ceturkšņa ietvaros, kas ļāva savlaicīgi konstatēt 

novirzes no projektu paredzētā realizācijas laika un apjoma, lai, nepieciešamības gadījumā, 

veiktu projekta izmaiņas. 

MNKC negatīvā pieredze: 

- Projekta īstenošanas laikā darbības noteikumu izmaiņas, kas sarežģīja tā īstenošanas gaitu 

un veicināja uzņēmēju neuzticības un piesardzības palielināšanos (īpaši tiem, kuri bija 

iesaistījušies ERAF projektos pirmo reizi); 

- Atskaišu izskatīšanas aizkavēšanās būtiski apgrūtināja Kompetences centra darbu; 

- MNKC sadarbības partneru (pārsvarā zinātnisko institūciju) iekšējā grāmatvedība sākotnēji 

nebija piemērota programmas atskaites sistēmai, kas savukārt radīja ieilgušas diskusijas par 

nelielu izmaksu pozīciju atbilstību programmas nosacījumiem; 

- Ilgtermiņa projekti bez caurskatāmiem starprezultātiem apgrūtināja projektu progresa 

izvērtēšanu gan MNKC, gan sadarbības iestādei.  

- Nepietiekama komunikācija ar sadarbības iestādi, lai nodrošinātu abpusēju izpratni par 

projekta veiktajām pētniecības darbībām un uzraudzības metodiku.  

8.2. KOMPETENCES CENTRA DARBĪBAS PAŠNOVĒRTĒJUMS EIROPAS SAVIENĪBAS 

STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014.-2020.G. PLĀNOŠANAS PERIODA 

PROGRAMMAS IETVAROS 
MNKC kompetences centra pieredze otrajā kārtā ir pozitīva. Laika periodā no 2016./2017. gads 

centrs ir sniedzis atbalstu vismaz 12 komersantiem, veicinot to nodarbinātības pieaugumu par 9 

darbiniekiem. Pētniecības projektos (no uzņēmumiem vai uz ārpakalpojuma līguma pamata) tika 

iesaistīti vismaz 46 doktoranti, un veiktas 21 koppublikācija atbalstītajiem komersantiem, 

sadarbojoties ar pētniecības organizācijām.  

Ceturtajā kārtā tika atbalstīti 14 komersanti, kas īstenoja 24 pētniecības projektus.  
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9. Darbības sadarbības uzsākšanai ar līdzīgām organizācijām 

MNKC ir un tiek paredzēta arī turpmāka sadarbība ar līdzīgām organizācijām, tādām kā nozarei 

aktuālie klasteri (piemēram, Latvijas Koka būvniecības klasteris), klasteru apvienības, nozaru 

asociācijas (piemēram, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Kokrūpniecības federācija u. tml.) 

un citām jomas attīstības tendences ietekmējošām organizācijām (piem., Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera); kā arī veiks šādu organizāciju un starpnozaru sadarbības iespēju regulāru 

apzināšanu (piemēram, sadarbības stiprināšana ar līdzīgu kompetences centru Igaunijā - The Centre 

of Competence for Wood Processing and Furniture Manufacturing, http://tsenter.ee)  

Sadarbības paplašināšana ir paredzēta gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. MNKC veicinās 

internacionalizācijas darbības un pētniecības projektu īstenotāju dalību starptautiskajos 

uzsaukumos (piem., BSR Innovation Express, Horizon 2020, COSME, u.c.), kā arī dalību citu Baltijas un 

citu valstu radniecīgo klasteru organizāciju starptautiskajos pasākumos (piemēram, ko organizē 

European Forest Institute EFI network, Forest-Based Sector Technology Platform FTP u.tml. Saite uz 

piemēriem). 

MNKC aktuālā informācija tiks regulāri publicēta mājaslapā un komunicēta dalībniekiem 

kompetences centra sanāksmju laikā. 

Dalība (t.sk. organizatoriskā darbība) nozarei aktuālos vietēja līmeņa pasākumos kā nozares 

asociāciju, Ekonomikas ministrijas, LTRK, nozares uzņēmumu un augstākās izglītības iestāžu 

organizētajos vietējas un starptautiskas nozīmes pasākumos, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības 

un meža zinātņu akadēmijas un LLU Meža fakultātes ikgadēji rīkoto zinātnisko konferenci “Research 

for Rural Development” un sekciju “Meža zinātne un augstākā izglītība – nozares attīstītībai”, LLU 

rīkoto starptautisko konferenci “Engineering for Rural Development”, “Zināšanās balstīta meža 

nozare” Dalība starptautiskās nozīmes jomas pasākumos, piemēram, IUFRO organizācijas 

organizētās konferences (saite uz kalendāru), European Wood-based Panel Symposium, pasākumi 

Interreg programmas ietvaros, pasākumi LAD ietvaros u.c. pasākumi ES fondu aktivitāšu un 

programmu ietvaros. Tiks veicināta dalība arī starpnozaru pasākumos, īpaši saistībā ar tehnoloģiju 

efektīvāku lietošanu (līdzīgas kā bija 2017./2018. gadā Magnetic Latvia, DigiMeetUp, INTER-COMP-

INNO utt.). Tāpat sadarbības partneri saņems informatīvo atbalstu par paredzamām starptautiskām 

izstādēm un to apmeklēšanas iespējām, kas veicinātu jaunas starptautiskas sadarbības un zināšanu 

pārneses iespējas.  

Tiks paplašināta starpnozaru sadarbība, padziļinot kontaktus ar aktuālo nozaru asociācijām IT jomas 

klasteri un IKT jomas asociācijām, Viedo materiālu kompetences centru, ar mēbeļu rūpniecību un 

būvniecību saistītām organizācijām, Viedās enerģētikas kompetences centru utt. Tiks stiprināta 

sadarbība ar zinātniskajām institūcijām, kas specializējas daudzveidīgās Zināšanu ietilpīgas 

bioekonomikas jomās, biotehnoloģijās un ķīmiskajā apstrādē (t.sk. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts u. tml.).  

MNKC dalības apskats 2019-2021 pasākumos, KC programmas 4.kārtas ietvaros: 

 

NR. 

pk 

 

Pasākums 

 

Datums  

 

Rīkotāji  

 

Dalība no MNKC 

1 DeepTechAtelier 2020, 

starptautisks 

03.04.2020- 

Atcelts Covid19 

dēļ 

EM, LIAA, 8 KC K.Klauss, Silava P10, 

Ā.Jansons 

2 DeepTechAtelier 2020, 

starptautisks 

11-13.06.2020.  

tiešsaitē 

LIAA Kā klausītāji 

3 Zināšanās balstīta meža 

nozare 2020 

26.-27.01.2021. 

tiešsaitē 

Silava, Latvijas Finieris, 

LVM, MNKC 

U.Spulle, EKJU, Silava, 

MeKA  

http://tsenter.ee/en/
http://tsenter.ee/en/
https://www.ifsa.net/documentation/useful-links/forest-related-organizations/
https://www.ifsa.net/documentation/useful-links/forest-related-organizations/
https://www.iufro.org/events/calendar/current/
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4 FF314: Kompetences centri. 

Inovācijas izaugsmei un 

eksportam 

25.02.2021. 

tiešsaitē 

8 KC, Fidea -  Eiropas 

industriju dienu 2021 

ietvaros 

Biedrība “Zaļās 

mājas”, Silava, 

Funduss 

5 Meža nozares konference 

2021 

27.10.2021. 

tiešsaitē 

Biedrība “Zaļās mājas”, LLU 

Meža fak. 

U.Spulle 

6 SilvaTech  12.08.2021, 

tiešsaitē 

LVM ar akceleratoru 

“Startup Wise Guys” (SWG) 

Kā klausītāji 

7 UPWOOD (Erasmus+ projekta 

ietvaros) 

24.02.2022, 

Zoom 

Liepājas Valsts tehnikums, 

MNKC , LKBKlasteris, 

Latvijas Koksnes kvalitātes 

ekspertu savienība 

U.Spulle, MeKA 

8 OECD un OPSI 12.04.2022, 

tiešsaitē 

LIAA EKJU, U,Spulle- Kā 

klausītāji 

 

Projekta īstenošanas laikā tiek plānota MNKC dalība starptautisku zinātnisko konferenču rīkošanā: 

o Visu 8 kompetences centru rīkotās konferences 2023. un 2026.gadā; 

o ‘’Zināšanās balstīta meža nozare’’ (Knowledge based Forest Sector) (janvāris 2026.); 

o Starptautiskā meža nozares konference – novembris 2023 vai 2024; 

o IUFRO2024 – pasaules kongress Stokholmā. Tā ietvaros plānota arī tūre uz Latviju, 

plānots informatīvs atbalsts par MNKC; 

o Seminārs “Koks būvniecībā - vienu soli tuvāk nākotnei” - lekciju cikls attālinātā 

formātā. 

Kompetences centrs paredzēs vismaz vienu organizētu konferenci un semināru katru gadu, 

lai nodrošinātu sadarbību ar līdzīgām organizācijām (t.sk. tiks paredzēta dalība Latvijas vai 

ārvalstu konferencēs un semināros, veicinot starptautisku sadarbību).  

10. Starpnozaru atbalstāmie virzieni  

Uzsākot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena 

"Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas 

"Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta 

instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanu kompetences centrā, starpnozaru projektu 

īstenošanai tiks pievērsta lielāka uzmanība, nodrošinot, ka starpnozaru projektu īstenošanai tiks 

novirzīti vismaz 25% no piešķirtā finansējuma. MNKC ietvaros lielāka uzmanība tiks pievērsta 

vairākām nozarēm:  

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (t.sk. NACE 62, 63 2 red.) 

- Būvniecība un inženierbūvniecība (t.sk. NACE 41, 42 red.) 

- Mašīnbūve (t.sk. NACE 28)  

- Loģistika (t.sk. NACE 52.10 2 red.)  

- Ķīmisko vielu nozares uzņēmumi (t.sk. NACE 20 red.) 

- Elektronisko iekārtu ražotāji un citi iekārtu ražotāji (t.sk. NACE 25.1, 26, 28 2 red.)  

- Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (piem., NACE 71.12, 71.2, 72, 73, 

NACE 86.12 2 red. u.c.)  
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģijām ir izteikta horizontāla ietekme, kas var veicināt 

tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības produkcijas ražošanu. Pielietojot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, var efektīvi risināt meža kapitālvērtības 

palielināšanas un efektīvākas mežsaimniecības jautājumus, nodrošināt kvalitatīvus un datorizētus 

monitoringa risinājumus, veicināt resursu izlietošanas uzskaites, sagādes un piegādes procesu 

datorizēšanu, kas ļautu veikt meža resursu plānošanu no vietēja līmeņa līdz pat valsts līmenim. Lai 

veicinātu attiecīgās nozares piesaistīšanu, ir paredzama sadarbības attīstīšana ar attiecīgajām 

nozares asociācijām, klasteriem, klasteru apvienībām (piemēram, LIKTA), kā arī individuāla attiecīgo 

nozaru saimnieciskās darbības veicēju uzrunāšana.  

Dgitalizācijas jomā - būtiski veidot atbalsta, sadarbības un koordinācijas sistēmu, kura sekmē jaunu, 

uz lietotāju centrētu produktu, pakalpojumu un risinājumu attīstīšanu, kas sniedz 

pienesumu resursefektivitātes, dekarbonizācijas un enerģētiskās drošības mērķu sasniegšanai, kā arī 

uzņēmējdarbības energoefektivitātes uzlabošanai, modernizācijai un konkurētspējas 

paaugstināšanai. 

Digitālajiem risinājumiem ir jāspēj veicināt nozares uzņēmumu transformāciju uz augstāku 

pievienoto vērtību un lielāku resursefektivitāti, tostarp nodrošinot nozares uzņēmumu procesu 

digitalizāciju, sekmējot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. 

Būvniecības un inženierbūvniecības nozares ir cieši saistītas ar mežsaimniecību un mežizstrādi, jo 

koksne nereti tiek pielietota kā izejmateriāls eko-tehnoloģisku risinājumu veidošanai šajās jomās 

sākot ar dažāda pielietojuma ēku būvniecību un beidzot ar inženierbūvniecības risinājumiem (t.sk. 

tiltu būvniecībā, kuģubūvē utt.). Līdz ar to uzņēmumiem, kas ražo šāda pielietojuma materiālus, ir 

jādomā par risinājumiem to izturības un funkcionālā pielietojumā.  

Mašīnbūves uzņēmumu ieguldījums starpnozaru sadarbībā ir saistīts ar augsti tehnoloģiju 

mežizstrādes, transportēšanas un loģistikas iekārtu nodrošināšanu (t.sk. traktori, multifunkcionāli 

harvesteri u.tml.), kas veicina mežsaimniecības procesu kvalitatīvu izpildi, gan koksnes labāku 

pirmapstrādi un loģistikas procesu uz nākamajiem piegādes ķēdes posmiem.  

Loģistikas nozare var tik uztverta plašāka mērogā (ņemot vērā visus sagādes un gatavās produkcijas 

vērtības ķēdes elementus) vai šaurākā mērogā (koncentrējoties uz noliktavas un uzglabāšanas 

darbībām). Efektīvs loģistikas pieprasījums skar eko-tehnoloģisku produktu ražotājus, kā arī visus 

koksnes pārstrādes uzņēmumus, kuri risina koksnes mobilizācijas jautājumus. Starpnozaru ciešāka 

sadarbība var veicināt meža saimniecības nozaru efektivitātes un konkurētspējas jautājumu 

risināšanu. Lai veicinātu attiecīgās nozares piesaistīšanu, ir plānots arī turpmāk attīstīt sadarbību ar 

attiecīgajām nozares asociācijām, klasteriem, klasteru apvienībām (piemēram, Latvijas Loģistikas 

asociāciju u.tml.), kā arī individuāli uzrunāt attiecīgās jomas saimnieciskās darbības veicējus. 

Ķīmisko vielu pārstrādes un ražošanas uzņēmumiem ir nozīme, piemēram, koksnes efektīvas 

apstrādes un līdz ar to ilgtspējas palielināšanai dažādās konstrukcijās – sākot ar mēbeļu ražošanu 

un beidzot ar ēku būvniecību un inženierbūvniecību. Tāpat šīs nozares uzņēmumi ir pastarpināti 

iesaistīti sīkas produkcijas iepakojumu izstrādē. Ņemot vērā to, ka ķīmijas pārstrādes uzņēmumi ir 

uzskatāmi par vidēji augsto tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem, sadarbības stiprināšanai ir nozīme arī, 

veicinot MNKC ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķa vērtību sasniegšanā.  

Elektronikas nozaru ražotiem produktiem ir raksturīga augsta pievienotā vērtība, līdz ar to 

sadarbības veicināšana ar šo nozari ir būtiska, lai sasniegtu Latvijas Viedās specializācijas rādītāju 

mērķu vērtības, tai skaitā “augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvars Latvijas preču 

eksportā ir 31%”. Starpnozaru sadarbība ar šo nozari ir būtiska, lai nodrošinātu ilgtspējīgus un 

inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus enerģijas ražošanai, sadalei un pārvadei, kas ir būtiska izmaksu 

pozīcija ražošanas uzņēmumiem visās nozarēs. Lai veicinātu attiecīgās nozares piesaistīšanu, ir 

plānots arī turpmāk attīstīt sadarbību ar attiecīgajām nozares asociācijām, klasteriem, klasteru 

apvienībām (piemēram, LEEA, LETERA u.tml.), kā arī individuāli uzrunāt attiecīgās jomas 

saimnieciskās darbības veicējus.  
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Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi paredz plašāku sadarbību ar 

mežsaimniecības nozarei aktuālajām pētniecības iestādēm Latvijā un ārpus tās, kā arī nozarēm, kas 

veicinātu jomas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas starptautiskajā mērogā, 

uzlabojot to prasmes eksportspējīgu inovatīvu tehnoloģiju radīšanā un attīstīšanā (tai skaitā eko-

tehnoloģiju un jaunu šķirņu pirmproduktu radīšanā).  Mežsaimniecībā un mežistrādē viens no 

būtiskiem elementiem ilgtspēja un videi draudzīga rīcība, līdz ar to uzņēmumiem ir jābūt zināšanām 

un prasmēm plānot un pārraudzīt to rīcību un ietekmi uz vidi, kā arī rast pēc iespējas kvalitatīvākas 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu mežizstrādes produkcijas izturības, lietošanas laika palielināšanu un 

koksnes lietošanas funkcionalitātes diapazona palielināšanu.  

Tiks vērtēta sadarbība arī ar citām nozarēm bez augstākminētajām, atkarībā no projektu īstenotāju 

vajadzībām un atbilstības KC darbībām.  

10.1 DARBĪBAS PLĀNS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM STARPNOZARU PĒTĪJUMU VEIKŠANAI 

Izstrādātais darbības plāns sadarbībai ar saimnieciskās darbības veicējiem starpnozaru projektu 

īstenošanā paredz šādas aktivitātes trijos sadarbības attīstības posmos.  

1. Projektu veidošanas gaitā:  

- Veicināt tādu saimnieciskās darbības veicēju sadarbību, kuru saimnieciskās darbības 

statistikas kodi (NACE kodi) atšķiras pirmajā līmenī.  

- No NACE kodu otrā līmeņa vai starplīmeņa starpnozaru sadarbības pētījumu projektus 

MNKC projektu atlases padome apstiprina tad, ja nav iesniegts starpnozaru pētījuma 

pieteikuma ar pirmā līmeņa NACE kodu. 

- Projektu sākotnējās izskatīšanas laikā tiks vērtēta projekta būtība, ņemot vērā, ka 

starpnozaru sadarbības pētījuma projekts ir divu vai vairāku dažādu nozaru (ar dažādiem 

saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem) saimnieciskās darbības veicēju 

dalīšanās vai apmaiņa ar informāciju, resursiem, tehnoloģijām, metodēm, lai kopīgi 

izstrādātu jaunu produktu vai pakalpojumu, kur, atsevišķi darbojoties, nevar sasniegt vēlamo 

rezultātu.  

- Projektu sākotnējās izskatīšanas laikā tiks vērtēta arī projektā iesaistīto uzņēmumu finanšu 

un pētnieciskā kapacitāte.  

 

2. Projektu atlases gaitā:  

- Pirmajā projektu atlases padomes sēdē dalībniekiem tiks piedāvāti izvērtēšanai vismaz trīs 

starpnozaru sadarbības projekti.  

- Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un pētniecības projektu īstenotājus investīcijas 

ietvaros, pētniecības projektu atlases padome prioritāri apstiprina starpnozaru sadarbības 

pētniecības projektus, kas atbilst pētniecības projektu vērtēšanas kārtībai. 

- Izvērtējot starpnozaru projektus, projektu atlases padomes sēdes komisijā tiks iekļauts citas 

nozares pārstāvis, gadījumā, ja izvērtējot tiks atzīts, ka esošajai atlases padomei nav 

pietiekama kompetence šāda projekta izvērtēšanai. Šāda pārstāvja iekļaušana nodrošinās 

arī sadarbību ar līdzīgām organizācijām.  

 

3. Projektu īstenošanas gaitā:  

- Tā kā starpnozaru projekti pēc savas būtības ir sarežģītāki par nozares projektiem, ar 

starpposma rezultātu palīdzību detalizēti tiks izvērtēts starpnozaru projektu īstenošanas 

progress, kā arī detektēti riska momenti, kuru novēršanā MNKC sniegs konsultatīvu atbalstu. 

- Iespēju robežās tiks organizētas stapnozaru projektu progresa prezentācijas MNKC atlases 

padomes sēdēs, lai dalītos ar pieredzi ar pārējiem. 
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- Tiks veicināti zināšanu akumulēšanas un pārneses pasākumi, kas aptver starpnozaru 

projektā iesaistīto uzņēmumu nozares. Tiks izvērtētas iespējas dalībai ārvalstu konferencēs, 

veicinot starptautisku sadarbību un efektīvu zināšanu pārnesi.  

10.2. STARPNOZARU PROJEKTU IETVARI 

Īstenojot starpnozaru sadarbības projektus, tiek paredzēti šādi iespējamie ietvari:  

- Saimnieciskās darbības veicēji var būt kā sadarbības partneri, nodrošinot efektīvu 

sadarbību, dodot ieguldījumu pētījuma īstenošanā un dalot riskus, rezultātus un intelektuālo 

īpašumu. Starp partneriem tiek noslēgta vienošanās par sadarbības nosacījumiem, saskaņā 

ar spēkā esošu LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem. 

- Saimnieciskās darbības iepirkumu procedūras rezultātā īstenotā starpnozaru 

sadarbība, paredzot to, ka saimnieciskās darbības veicēji var veikt iepirkuma procedūru 

pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas Kompetences centram, noslēdzot līgumu starp 

komersantiem pēc pētījuma pieteikuma iesniegšanas Kompetences centram. Iepirkuma 

gadījumā intelektuālais īpašums var piederēt vienam saimnieciskās darbības veicējam. 

Saimnieciskās darbības veicēji var nepiemērot iepirkuma procedūru atbilstoši Publiskā 

iepirkuma likumā minētajiem izņēmuma gadījumiem.  

- Starpnozaru sadarbība uz nodomu protokola pamata, kurā pētījuma aktivitātes tiek 

segtas no pētniecības iesniedzēja puses, kur sadarbības partneris finansējumu nesaņem, bet 

izskata nākotnes sadarbības iespējas vai bezatlīdzības ceļā piedāvā pētījuma īstenotājam 

izmantot komersanta īpašumā esošās iekārtas, tehnoloģiju un zināšanas vai speciālistus.  
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-  

11. Pielikums. Projektu īstenotāju pētniecības infrastruktūra  

Tabula 1. Projektu īstenotāju pētnieciskā infrastruktūra (pēc 2. kārtas pieteikumā esošās informācijas) 

PROJEKTU 

ĪSTENOTĀJI 

PIEEJAMĀ INFRASTRUKTŪRA 

LATVIJAS VALSTS 

MEZZINATNES 

INSTITUTS 

“SILAVA” (LVMI 

SILAVA) 

Pieejamās iekārtas 

6 zinātniskās darbības veikšanai atbilstoši aprīkotas laboratorijas: 

 Augu fizioloģijas laboratorija (laboratoriju komplekss ar 

klimata (gaisma, mitrums, temperatūra, CO2) regulēšanas 

iespējām), 

 Molekulārās ģenētikas laboratorija, 

 Meža vides laboratorija. 

 Meža mikoloģijas laboratorija, 

 Meža resursu laboratorija, 

 Meža izejvielu pārstrādes laboratorija. 

Laika posmā no 2012.gada līdz 2015.gadam LVMI Silava tika 

iegādāta un pilnveidota pētnieciskā infrastruktūra 2,5 milj. EUR 

apmērā. 

LVMI Silava nodrošina un uztur informāciju par vairāk kā 900 

zinātniskajiem objektiem kas izvietoti visā Latvijas teritorijā ar kopējo 

platību 2,2 tūkstoši ha. Zinātnisko objektu ierīkošanai, uzturēšanai un 

datu vākšanai LVMI Silava ir 41 automašīna. 

P&A personāls 

Pētījumu īstenos LVMI Silava Meža darbu un meža enerģētikas, 

Meža atjaunošanas, kā arī Mežkopības un meža ekoloģijas radošo 

grupu zinātnieki un zinātnes personāls, kā arī Meža nozares 

kompetences centrā nodarbinātie zinātnieki.   

1. Projektā kopskaitā piedalīsies  

 3 vadošie pētnieki, 

 5 pētnieki, 

 12 inženieri un tehniķi.  

2. Projektā kopā piedalīsies 

 2 vadošie pētnieki, 

 4 pētnieki, 

 10 asistenti, inženieri un tehniķi. 
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Pētnieku kapacitāti apstiprina līdz šim sekmīgi īstenotie Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda atbalstītie pētījumu projekti “Koksnes 

pelnu apstrādes un izmantošanas meža mēslošanā tehniskā un 

metodiskā risinājuma izstrādāšana” 

(2013/0065/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/034); “Ātraudzīgo koku 

sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un 

iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu 

ražošanai” (2013/0049/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/031); 

“Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju 

ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde” 

(2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118) un 

“Multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu 

sagatavošanas iekārtas prototipa izveidošana un testēšana” 

(2010/0255/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/174). 

 

Kopumā zinātnisko personālu veido 

 35 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu, 

ģeogrāfijas, ķīmijas) un  

 68 zinātņu maģistri.  

 Zinātnes tehniskais personālu veido 57 darbinieki, rēķinot 

PLE – inženieri, laboranti, tehniķi. 

A/S “LATVIJAS 

FINIERIS” 

Pieejamās infrastruktūra un P&A personāls 

AS Latvijas Finieris ir zināšanas un pieredze saplākšņu 

ražošanā,  procesu un produktu kvalitātes kontrolē un īpašību 

izvērtēšanā, ražošanā izmantoto ķīmisko materiālu izpētē, apdares 

tehnoloģiju izstrādē. Rūpnīcu laboratorijās strādā kvalificēts 

personāls, kuriem pieejamas nepieciešamās infrastruktūras  un 

iekārtu nodrošinājums, lai veiktu pētījumus un īpašību testēšanas 

jaunu produktu izstrādei un tehnoloģiju attīstīšanai. 

AS Latvijas Finieris ir ilgtermiņa pieredze sadarbībā ar Eiropas un 

nacionālajām  nozaru asociācijām un standartizācijas organizācijām, 

tādejādi iegūstot aktuālāko informāciju par nozares attīstības 

tendencēm. 

SIA “TROJA” Pieejamās iekārtas 

 Automātiskie žāvsvari  izejmateriālu un pašas kompozīcijas 

mitruma satura noteikšanai atbilstoši EN ISO 16979 

standartam. 

 Nepieciešamais ekipējums (programmējams CNC darba 

galds) fizikāli mehānisko testējami paraugu iegūšanai 

atbilstoši EN ISO 527 un EN ISO 178 standartiem, kā arī 

citiem dažādiem testiem, kur nepieciešama mehāniska 

griešana. 

 Divšneku ekstrūderūzijas līnija, piemērota polimēru-

koksnes kompozītu kausēšanai un kausējuma samaisīšanai 

vien pakāpju procesā. Ar maināmu maisīšana skrūvju 

konfigurāciju, kā arī citiem tehnoloģiskajiem parametriem – 

temperatūru, griešanās ātrumu, spiedienu utt.  Aprīkota ar 

lielprofilā ekstrūzijas galvu (1,8 m plata). Nepieciešamas 
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kompozīcijas sajaukšanai rūpnieciskā pētījuma fāzē un 

prototipu izstrādei eksperimentālajā pētījuma fāzē. 

 Viens augsta (350L) un un viens zema (150L) apgrieziena 

mikseri komponenšu sajaukšanai pirms kausēšana.  

 Polimēru materiālu drupinātājs, kas polimēru un to 

kompozītus izstrādājumus sadrupina granulās ar diametru 

10 mm, tālākai otrreizējai pārstrādei. Nepieciešams lai 

varētu veikt pētījumus ar otrreizēji pārstrādātu kompozītu.  

 Atsevišķas telpas no ražošanas pētījumu veikšanai. 

 SIA Troja, kā Latvijas Finiera meitas uzņēmuma ir arī 

veiksmīga sadarbība ar Latvijas Finiera rūpnīcas “Lignums” 

laboratoriju, kur iespējams veikt gan fizikāli mehāniskos 

testus, gan novecošanas testu, gan praktiskos testus  - 

izturība pret tvaiku, betona tests, atraušanas tests utt. 

P&A personāls 

Uzņēmumā ir nodarbināti  

 11 darbinieki ar augstāko izglītību Kokapstrādes 

tehnoloģijā, 

 1 darbinieks – Ķīmijas tehnoloģijas doktorantūras students, 

 9 darbinieki ar augstāko izglītību profesionālā jomā. 

SIA “JAUNZELTIŅI” P&A personāls 

darbinieki ar augstāko kokapstrādes inženiera izglītību un 

bakalaura vai maģistra grādu koksnes materiālu un tehnoloģiju 

jomā 

11.1. Īstenotājiem Latvijā pieejamā pētniecības infrastruktūra 

MeKA, pēc LR IZM Zinātniskā personāla datu bāzes datiem, nodarbina 15 meža nozares kvalifikācijas 

pētniekus. Zinātniskās institūcijas personālam pētījumu veikšanai ir pieejamas sekojošas iekārtas un 

mērinstrumenti: 

Koksnes un koksnes materiālu pārbaudes iekārta mehānisko īpašību noteikšanai stiepē, spiedē, liecē 

un bīdē ZWICK Z/100, saskaņā ar ISO un EN standarta prasībām: koksnes standartparaugu pārbaudi 

liecē un spiedē; saplākšņu stiprības pārbaudes liecē un spiedē; nesošām konstrukcijām paredzēto 

koksnes materiālu lieces, spiedes stiprības un elastības moduļa noteikšanu; nesošām konstrukcijām 

paredzēto zāģmateriālu stiprību; līmētas masīvkoka stiprības un elastības moduli; garumā savienotu 

koksnes materiālu ķīļsavienojumu (lameļu) stiprības pārbaudes u.c.; 

Paraugu klimatizācijas telpa, konstrukciju koksnes paraugiem, garums 4 m, platums 2 m, tilpums 33 

m3. Hidrauliskā prese JOOS, dažādu plātņu materiālu līmēšanu dažādos režīmos, līmju un režīmu 

pārbaudi atbilstoši standarta prasībām. Presēšanas cikla dati tiek nolasīti un saglabāti, kā arī pieejami 

elektronisko tabulu veidā. Koksnes žāvēšanas kameras Memmert, koksnes mitruma noteikšanai. 

Bioenerģijas jomā institūcijas testēšanas laboratorijas kapacitāte atļauj veikt biomasas paraugu 

fizikālo parametru (mitrums, blīvums, frakciju sastāvs u.c.) kā arī siltumspējas noteikšanu ar iekārtu 

Parr. 

Materiālu ugunsreakcijas pārbaudes iekārta Single Burning Item un grīdas segumu un atsevišķa 

liesmas avota pārbaudes iekārta, saskaņā ar standartu EN 13823; pēc EN ISO 11925-2 un EN ISO 

9239-1 prasībām. 
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Koksnes delaminēšanas noteikšanas iekārta un salīmēšanas īpašību noteikšanai, līmsavienojuma 

kvalitātes noteikšanai. Iekārta vecināšanas iespēju realizēšanai Weiss. Konstrukciju koksnes ķīļtapu 

stiprības stiepē noteikšanas iekārta ZumWald.  

Tāpat pieejamas arī dažādu fizikālo parametru mērīšanas (masa, laiks, gaisa plūsmas ātrums, spēks, 

temperatūra, mitruma saturs koksnē, gaisa relatīvais mitrums u.c.) iekārtas un mērinstrumenti. 

LVKĶI ir nodrošināts ar augstas kvalitātes laboratorijas un pētnieciskām iekārtām. ERAF projekta 

"Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" 2012.-

2015. gadā iegādāta zinātniskā aparatūra - 16 iekārtu komplekti. Atjaunoto zinātniski tehnisko bāzi 

veido praktiski visas koksnes izpētei nozīmīgākās zinātniski pētnieciskās iekārtas. Eksperimentālās 

iekārtas galvenajos koksnes pārstrādes virzienos (hidrolīzes, tvaika sprādziena, koksnes 

modifikācijas, pirolīzes, ekstrakcijas, ultrafiltrācijas, biotehnoloģijas, polimēru ražošanas, u.c.) ļauj 

iegūt lielāka izmēra eksperimentālos materiālus vai lielākus inovatīvu produktu daudzumus tālākai 

izpētei. Institūta stratēģijā paredzēta pilotiekārtu parka izveide, kas ļautu veikt mērogošanas 

eksperimentus pārejai no laboratorijas uz industriju. Šim nolūkam jāpapildina eksperimentālo iekārta 

klāsts ar lielāka mēroga biomasas u.c. izejvielu sagatavošanas (smalcināšanas, frakcionēšanas, 

žāvēšanas, samaisīšanas u.c.) ierīcēm.  

 

Tabula 2. LVKĶI pieejamās pētniecības iekārtas. 

Iekārta Apraksts 

1L augsta spiediena reaktors 
Reaktors var tikt izmantots  ūdeņraža, oglekļa dioksīda, 

acetilēnaparaugu modifikācijai. 

Paātrinātais šķīdinātāja ekstraktors ASE 
350 

automatizēta sistēma  organiskās / neorganiskās savienojumu 
ieguvei no dažādiem citiem un puscietiem paraugiem. 

Double-Shot Analytical Pyrolyzer 
Sistēma aprīkota ar FID detektoru un MS ļauj analizēt dabas un 
mākslīgās polimērus (piemēram, gumijas, krāsas, lakas, ogļhidrātu 
un citu). 

Multi-Shot Analytical Pyrolyzer 

Divdimensiju GC sistēma ar jonizācijas detektoru pirmajā 
hromatogrāfā un MS detektoru otrajā hromatogrāfā, automātisko 
paraugu ņemšanas ierīci katram hromatogrāfam un programmatūru, 
kas satur NIST masspektra bibliotēku. Tiek izmantota plašu paraugu 
analīzei. 

Ārējais apkures rotēja retorte 

Piemērota siltuma (torifikācijas, lēnas pirolīzes un aktivizēšanas)  
biomasas apstrādei temperatūrā 100-900 ° C. Nepārtraukta skrūves 
konveijera padeves sistēma nodrošina hermētisku izejvielu padevi, 
kur var piemērot mainīgo izejvielu transportēšanas apjomu, griežot 
ātrumu retortē un tās leņķi. Gāze (inerta vai oksidējošā) un tvaiks var 
tikt apdoti ar procesa laikā. 

Gāzes hromatogrāfa sistēma Vielu tīrības testēšanai, maisījuma sastāvdaļu šķirošanai. 

High performance liquid 
chromatography HPLC UV-DAD / FLD 

Augstas kvalitātes šķidruma hromatogrāfija (HPLC) ir izvēles metode, 
kuru izmanto  polāro un negaistošo savienojumu atdalīšanai un 
aprēķināšanai. Ir iespējams analizēt atsevišķas savienojumi ar UV vai 
fluorescences absorbciju. 

Karl-Fischer titrators 
Izmanto kulonometrisko vai tilpuma titrēšanu, lai noteiktu vielas 
daudzumu ūdens paraugā. 
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ML OXIPRES 
Bumbas metodes modifikācija, ko izmanto, lai pārbaudītu 
antioksidantu efektivitāti uz heterogēniem produktiem, kas satur 
eļļas un taukus. 

Multi-mode mikroplašlasītājs Synergy HT  
Viena - kanāla absorbcijas, fluorescences, un luminiscences 
mikroplašu lasītājs, kas izmanto duālu optikas dizainu, lai  veiktu 
mērījumus paraugiem mikroplates formātā 

Skābekļa bumbas kalorimetrs 1341 
Siltumietilpību noteikšanai cietos vai šķidros materiālos, ko var 
sadedzināt skābekļa bumbā 

Reakcijas, izotermisks un skenēšanas 
kalorimetrs C80 

Ar temperatūras diapazonu līdz 300 C un lielu šūnu klāstu 

Sorptometer 1042 

Automātisks instruments, kas spēj noteikt, pilnīgu gāzes masas 
adsorbcijas un desorbcijas izotermas; poru izmēra un poru tilpuma 
sadalījumu (pēc BJH metodes); īpatnējo virsmu (BET un Langmuira 
metodes). 

UV / VIS spektrometri kombinācijā ar 
150 mm integrējošo sfēru 
Bruker EMX EPR spektrometru (2) 

 

X-Band EPR (Elektronu Paramagnētiskas 
rezonanses) spektrometrs 

 

Laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam LVMI Silava infrastruktūrā tika ieguldīti aptuveni 3 milj. EUR, 

modernizējot un attīstot zinātnisko infrastruktūru, kura izmantojama meža nozarei nepieciešamo 

zināšanu veidošanai. Salaspilī faktiski no jauna uzbūvētas (rekonstruējot esošas būves, kurās bija 

saglabājušās vien nesošās sienas un jumts) un aprīkotas ar iekārtām 2 laboratorijas – Klimata 

laboratorija (piemērota meža selekcijas un klimata izmaiņu ietekmes uz mežsaimniecību izpētei) un 

Meža vides laboratorija (izmantojama meža enerģētikas, oglekļa piesaistes, mežkopības 

pētījumiem). Infrastruktūras izveides procesā aprīkotas arī citas mežzinātnes laboratorijas – 

molekulārās bioloģijas, meža fitopatoloģijas un mežkopības un meža resursu laboratorijas. 

2014. gada beigās LR Zemkopības ministrija apstiprināja vidēja termiņa LVMI Silava darbības un 

attīstības stratēģiju, kurā plānoti ieguldījumi nepieciešamajā zinātniskajā infrastruktūrā 3,1 milj. EUR 

apjomā. Pēc šiem ieguldījumiem zinātniskā infrastruktūra nacionālās meža zinātnes attīstībai būs 

pilnībā nokomplektēta. nepieciešami ieguldījumi tiks plānoti zinātnes infrastruktūras attīstībai 

pieejamo ERAF līdzekļu ietvaros. 

Būtisku ieguldījumu Meža nozares kompetences centra stratēģijas īstenošanā dod 2014. gadā 

izveidotā LVMI Silava un LLU pārraudzībā esoša aģentūra ‘’Meža pētīšanas stacija’’, kuras 

apsaimniekotajos mežos atrodas vairāki tūkstoši ilglaicīgi izpētes objektu, kuru atkārtota 

pārmērīšana būtiski atvieglo un paātrina KC plānoto zināšu ieguvi. Papildus meža parauglaukumiem, 

mežzinātniekiem ir iespēja izmantot Meža pētīšanas stacijas infrastruktūru, t.sk. eksperimentālo 

kokaudzētavu Jaunkalsnavā. 

-  


