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Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts 

„Silava”, reģ.Nr.  
181014, MVK-lielais

Metodes koku augšanas apstākļu 
uzlabošanas pasākumu 
plānošanai un kvalitātes kontrolei

Rīgas iela 111, 
Salaspils

Pētījuma mērķis ir izstrādāt rīkus KAAU pasākumu plānošanai (piemērotu mežaudžu identificēšanai, 
augsnes ielabošanas līdzekļu veida un devu novērtēšanai, kā arī papildus veicamo darbību 
raksturošanai), kvalitātes kontroles rīkus un tehnisko risinājumu augu barības vielu nogādāšanai mežā. 
Plānošanas rīku izstrādē izmantosim LVMI Silava iestrādnes multispektrālo satelītattēlu analīzē, kā arī 
Zviedrijas mežzinātnes institūta Skogforsk 2010.-2014. gadā īstenotā pētījuma “The STIG project” 
iestrādnes LiDAR datu izmantošanai mežsaimniecības darbu plānošanā, kas daļēji ieviestas ražošanā 
kokmateriālu pievešanas plānošanas programmā “Best Way”. KAAU pasākumu plānošanas rīkos 
izmantosim zviedru pētījuma komponentes, kas saistītas ar pārmitro vietu identificēšanu un reljefa 
analīzi. Sadarbību ar Zviedrijas un citu Ziemeļvalstu zinātniekiem nodrošināsim ar SNS sadarbības 
programmas NB-NORD starpniecību. Kvalitātes kontroles rīku izstrādāšanā izmantosim LVMI Silava 
meža augsnes sagatavošanas kvalitātes monitoringa iestrādnes, izmantojot tehnikas sekošanas datus un 
pētījuma ietvaros adaptējamus tehniskos risinājumus ienesto barības vielu daudzuma noteikšanai.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

Jā 565,262- 320,503- 65/40 grants

2

Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts 

„Silava”, reģ.Nr.  
181014, MVK-lielais

Metodes selekcijas rezultātu 
efektīvai praktiskai izmantošanai 
un adaptācijas pārbaudēm lapu 
kokiem

Rīgas iela 111, 
Salaspils

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģijas, kuru izmantošana lapu koku reproduktīvā materiāla pavairošanā 
un atlasē nodrošinātu meža un lauksaimnieciskajai ražošanai maz piemērotajās platī bās ierīkoto 
stādījumu ražības paaugstināšanu.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

Jā 557,195- 315,930- 65/40 grants

3
AS "Latvijas Finieris", 
reģ.Nr. 40003094173, 

MVK-lielais

Rūpnieciskas betulīna ražošanas 
iespējas no bērza pārstrādes 
atlikumiem

Finiera iela 6, 
Rīga

Bērza mizas ārējais baltais slānis jeb tāss pēc sava ķīmiskā sastāva ir unikāls dabas produkts, kas satur 
lielu daudzumu (~35% no a.s. masas) vērtīgu ekstraktvielu (betulīns). Projekta mērķis ir attīstīt jaunu 
tehnoloģiju, nokomplektēt piltoiekārtu un pielāgot pilotiekārtas režīmus augstas pievienotās vērtības 
produkta bērza tāss ekstraktvielu (betulīna) iegūšanai rūpnieciskam līmenim kosmētikas tirgum. Pētījumu 
laikā ir paredzēts veikt betulīna iznākuma un sastāva pētījumus atkarībā no izejmateriāla sagatavošanas 
metodikas, kā arī betulīna ražošanas iekārtas attīstīšana un ražošanai optimālo režīmu izpēte. Balstoties 
uz iegūtajiem datiem, eksperimentālās izstrādes ietvaros veiks betulīna testa partiju saražošanu un tā 
fizikālo īpašību pielāgošanu kosmētikas izejvielu tirgum.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

Jā 207,500- 121,906- 65/40 grants

4
AS "Latvijas Finieris", 
reģ.Nr. 40003094173, 

MVK-lielais

Jauni saplākšņa 
kompozītmateriāli.

Finiera iela 6, 
Rīga

Projekta mērķis - izstrādāt tirgū pieprasītus jaunus kompozītmateriālus, kā arī uzlabotu esošās plātņu 
īpašības atbilstoši tirgus pieprasījumam. Mērķa sasniegšanai apvienot zinātnieku, saplākšņu ražotāju un 
galapatērētājus u.c. industrijas kompetences inovatīvu risinājumu izstrādei.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

Jā 468,100- 280,860- 65/40 grants

5
AS "Latvijas Finieris", 
reģ.Nr. 40003094173, 

MVK-lielais

Uzlabotas kvalitātes 
impregnēšanas sveķu izstrāde to 
izmantošana impregnētu filmu 
pārklājumu ražošanai.

Finiera iela 6, 
Rīga

Ar dažādu ķīmisku piedevu palīdzību uzlabot esošo impregnēšanas sveķu īpašības, t.sk., sacietēšanas 
ātrumu, plūstamību, UV noturību, pielāgojot sveķu īpašības (viskozitāti, sausnes saturu u.c.) lielāka 
ātruma un citas tehnoloģijas izmatošanai. Izpētīt un atrast piemērotāko krāsvielu un saistvielu apdrukātas 
impregnētās filmas ražošanai. Veikt eksperimentālo izstrādi, nodrošinot vienlaicīgu filmas 
pamatmateriāla drukāšanu un impregnēšanu gan vienā ciklā , gan atsevišķi.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

indiv. 474,300- 118,575- -/40 grants

6
SIA "Troja", reģ.Nr. 
40003093873, MVK-

lielais

Paaugstinātas tecētspējas 
poliolefīnu-koksnes kompozīcija.

Bauskas iela 
143, Rīga

Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida 
ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un 
noturību pret ārējas vides aspektiem.

01.07.2016
.

-31.12.2017
.

Jā 252,736- 138,716- 65/40 grants



7

Marko Kea; SIA 
Jaunzeltiņi; 4 Plus; SIA 

Amber Wood; VMK-
vidējais, mazais

Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši 
dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju 
validācija augstas pievienotās 
vērtības koksnes produktu 
ražošanai

Ražotne Marko, 
Stopiņu nov.; 
Rundāles iela 
11, Mežciems, 
Jaunsvirlaukas 
pag,; Abavu iela 
6B, Valmiera; 
Birztalu iela 9, 
Rīga

Lapkoksnes produktu attīstībā līmēšana ir viens no inovāciju virzieniem, tādēļ projekta gaitā tiks izpētīti 
vairākslāņu kompozītmateriālu konstruktīvie un tehnoloģiskie risinājumi projekta īstenotāju ražoto 
produktu pilnveidei. Otrs lapkoksnes produktu inovāciju virziens, ko plānots īstenot ar rūpniecisko 
pētījumu, ir virsmu dekoratīvā apstrāde un aizsardzība, jo, pieaugot vides un izmantošanas drošuma 
prasībām, mainās prasības līdz šim izmantotajiem līdzekļiem. Pētījuma gaitā tiks izpētītas priekšizpētē 
identificētās jaunākās līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas un tajās izmantotie materiāli, ar mērķi 
atrast labākos risinājumus, kā arī tiks izstrādātas vadlīnijas eksperimentālai izstrādnei kādā no lapkoku 
koksnes izmantošanas jomām. Pētījumā tiks validētas līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas 
parketa un agresīvā vidē (pirts) lietojamu lapkoksnes materiālu izgatavošanai. Nesošo koksnes 
konstrukciju līmēšanā galvenais izaicinājums ir konstrukciju stiprības nodrošināšana, bet ne mazāk 
svarīga ir izvirza virsmu aizsardzība dažādiem izmantošanas apstākļiem. Priekšizpētes gaitā tiks izpētītas 
iespējas pastiprināt līmētās konstrukcijas ar armējošiem materiāliem un veidot kompozītus no dažādām 
koku sugām. Šim nolūkam tik validētas jaunākās līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas un 
kombinējot dažādus materiālus, ar mērķi atrast labākos risinājumus dažādiem lielizmēra līmēto koka 
konstrukciju izmantošanas veidiem. Pētījuma gaitā tiks izstrādātas vadlīnijas eksperimentālai izstrādnei 
kādā no izmantošanas jomām. Pētījumā tiks validētas līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas nesošo 
un dekoratīvo būvkonstrukciju izgatavošanai.

01.07.2016
.

-31.12.2018
.

Jā 1,116,532- 738,452-75;80/50;60 grants

8

Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts 

„Silava”, reģ.Nr.  
181014, MVK-lielais

Sakņu piepes izraisītās sporu 
infekcijas ierobežošana skuju 
koku audzēs

Rīgas iela 111, 
Salaspils

Latvijā sakņu piepes Heterobasidion spp. izraisītie zaudējumi egļu audzēs galvenās cirtes aprites laikā 
sastāda vidēji 800 - 4790 eiro uz ha atkarībā no audzes vecuma un krājas (Gaitnieks et al. 2008). Skuju 
koku audzēs Latvijā sastopamas divas Heterobasidion kompleksa sēņu sugas: H. annosum un H. 
parviporum; egļu audzēs trupi pamatā izraisa H. parviporum (Arhipova et al. 2011). Lai ierobežotu svaigu 
skuju koku celmu inficēšanos ar sakņu piepes sporām, plaši tiek izmantoti bioloģiskie preparāti, kas satur 
lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea sporas (Holdenrieder and Greig 1998). Celmu apstrāde ar 
bioloģiskajiem preparātiem atmaksājas gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā aspekta (Sierota 2001). Sēņu 
savstarpējo konkurenci koksnē, tātad arī bioloģiskā preparāta efektivitāti lielā mērā ietekmē micēlija 
attīstības sekmes celmos (Holmer and Stenlid 1993). Micēlija attīstību veicina celmu apklāšana (Cech et 
al. 2008), kas ir problemātiska izstrādājot cirsmas ar harvesteru (šajā procesā, vienlaicīgi ar koku 
zāģēšanu, tiek izsmidzināts bioloģiskais preparāts). Latvijā 50% mežu apsaimnieko AS “Latvijas valsts 
meži”, kur celmu apstrāde krājas kopšanas cirtēs ir obligāta. Privātajos mežos celmu apstrāde 
mežizstrādes laikā netiek praktizēta un privātajos mežos mežizstrāde ļoti bieži tiek veikta samērā nelielās 
platībās, izmantojot rokas motorzāģus. Šajā procesā ir iespējams veikt arī celmu manuālo apstrādi, 
izmantojot LVMI Silava izstrādāto bioloģisko preparātu. Mūsu darba mērķis ir izstrādāt efektīvu 
bioloģisko preparātu skuju koku celmu aizsardzībai pret sakņu piepes sporu infekciju, kā arī aprobēt 
metodiku celmu apstrādei, lai stimulētu P. gigantea micēlija attīstību.

01.01.2017.
-31.12.2018

.
Jā 200,100- 112,490- 65/40 grants

9

WWL Houses SIA, reģ.
Nr.43603025196 ; 
Arccon SIA, reģ.Nr.

40003963491

Daudzstāvu koka moduļu māju 
ražošanas iespēju izpēte un īpaši 
platu masīvkoksnes un koksnes 
līmēto plātņu moduļa māju 
prototipēšana

Jelgavas iela 27, 
Kalnciems

Daudzstāvu koka moduļu māju izturības aprēķinu veikšana un konstruktīvo elementu projektēšana, un 
īpaši platu moduļu māju projektēšana un prototipu izgatavošana, izmēģinot atšķirīgu koksnes materiālu 
pielietojumu.

01.01.2017.
-31.12.2018

.
Jā 301,016- 216,339- 80/60 grants

12

Mežsaimniecības 
pakalpojumu 

kooperatīvā sabiedrība 
"L.V.Mežs", reģ.Nr.

40103652735

Kompleksas mežsaimniecības 
pakalpojumu sistēmas aprobācija

Kārļzemnieki, 
Krustiņi, 
Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

Daudzstāvu koka moduļu māju izturības aprēķinu veikšana un konstruktīvo elementu projektēšana, un 
īpaši platu moduļu māju projektēšana un prototipu izgatavošana, izmēģinot atšķirīgu koksnes materiālu 
pielietojumu.

01.01.2017.
-31.12.2018

.
Jā 318,180- 190,908- -/60 grants
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Tilde SIA, reģ.Nr.

40003027238, MVK-
vidējais

Meža nozares komunikācijas 
tehnoloģijas

Vienības gatve 
75, Rīga

Meža nozares eksporta apjoms sasniedz divus miljardus EUR jeb gandrīz 20% no Latvijas kopējā 
eksporta. Līdz ar to Latvijas meža nozarei ir nepieciešamība gan komunicēt ar partneriem, gan izplatīt 
informāciju par sevi un iespējām, ko uzņēmums var sniegt potenciālajiem sadarbības partneriem. 
Daudzvalodu komunikācija var radīt sarežģījumus eksportētājiem. Profesionālie tulkošanas un 
lokalizācijas pakalpojumi, kā arī daudzvalodu servisa sniegšana ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process, kas 
ne vienmēr sakrīt ar eksportēšanas procesa raito tempu. Turklāt meža nozarei ir sava specifiskā 
terminoloģija, līdz ar to vispārējie tulkošanas pakalpojumi bieži vien nesniedz vēlamo kvalitāti. Mūsu 
risinājums valodu šķēršļu pārvarēšanai meža nozares eksporta aktivitātēs ir radīt meža nozarei īpaši 
izveidotas daudzvalodu komunikāciju tehnoloģijas – meža nozares mašīntulku, kas ļaus automātiski 
iztulkot nepieciešamo nozares specifisko dokumentāciju ar nozarei pielāgotas mašīntulkošanas 
sistēmām.

01.05.2017
.

-31.10.201
8.

Jā 212,496- 116,817- 75/50 grants

14
EKJU SIA, reģ.Nr.

40003051329, MVK-
vidējais

Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte 
un eksperimentālās uzklāšanas 
sistēmas izveides nosacījumu 
izstrāde SIA "EKJU"

Cecīļu iela 12, 
Ieriķi, Drabešu 
pag, Amatas 
nov.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar zinātniekiem, veikt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti un izstrādāt 
tehnoloģiskos procesus un nosacījumus eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas 
prototipa izstrādei. Teorētiski projekta īstenotājiem ir zināmas lineļļas fizikāli ķīmiskās īpašības, bet, lai 
izgatavotu ražošanas vajadzībām atbilstošu rūpnieciski mērogojamu lineļļas uzklāšanas iekārtu, 
nepieciešama padziļināta produktu izpēte un tai sekojoša tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Šobrīd ne 
Latvijā, ne pasaulē nav iespējams iegādāties gatavu lineļļas uzklāšanas iekārtu, jo tām nav bijis ne 
rūpnieciska, ne komerciāla pieprasījuma. Ekoloģiskās būvniecības un dārzu labiekārtošanas tendences ir 
aktualizējušas šo jautājumu un radījušas nepieciešamību pēc rūpnieciskas iekārtas. Projekta rezultātā 
tiktu veikta padziļināta lineļļas produktu izpēte un izstrādāta tehnoloģiskā shēma un rasējumi lineļļas 
uzklāšanas eksperimentālās iekārtas izgatavošanai. Realizējot šo projektu uzņēmumi iegūs zinātniski 
pamatotus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī eksperimentālās iekārtas rasējumu, kas būs par pamatu 
iekārtas izgatavošanai tuvāko gadu laikā.

01.11.2017.
-31.12.2018

.
Jā 231,648- 150,576- 75/50 grants

15
SIA "Troja", reģ.Nr. 
40003093873, MVK-

lielais

Dažādu veidu poliolefīnu matricu - 
koksnes kompozīcijas

Bauskas iela 
143, Rīga

Izmantojot dažādu veidu poliolefīnus un kombinējot tos ar rūpnieciskiem kokrūpniecības ražošanas 
atlikumiem, kā arī dažāda veida ķīmiskām piedevām, iespējams iegūt kompozīcijas ar paaugstinātu cietību vai 
stiprību. Papildus izpētot novecināšanu un tās ietekmi uz kompozīcijas noturību.

19.01.2018.
-31.12.2018

.
Jā 123,112- 69,202- 65/40 grants

16
VMF Latvia SIA, reģ.Nr. 

40003405130, MVK-
vidējais

Apaļo kokmateriālu 
automatizētās uzmērīšanas datu 

vadības sistēma

Skaistkalnes iela 
1, Rīga

Lai veicinātu ne tikai SIA VMF LATVIA, bet visas meža nozares konkurētspēju, stabilitāti un rentabilitāti, 
projekta ievaros tiks radīts risinājums apaļo kokmateriālu automatizēto uzmērīšanas ierīču mērījumu datu 
plūsmas optimizācijai un automatizācijai. Tiks radīta informācijas sistēma, kas spēs pārveidot dažādus 
automātiskās uzmērīšanas ierīcēs izmantotus datu apmaiņas risinājumus vienotā, strukturētā formā, kalpojot 
par pamatu automatizētai uzmērīšanas rezultātu sagatavošanai. Informācijas sistēmas un uzmērīšanas 
procesa atbalsta funkciju nodrošināšanai, tiks pētīta apaļo kokmateriālu automātisko uzmērīšanas ierīču 
tilpuma noteikšanas kvalitāte, sniedzot pamatojumu korektīvām darbībām dažādos apaļo kokmateriālu 
automatizētas uzmērīšanas procesa posmos – mērierīču darbībā, ekspertu rīcībā, datu plūsmā, aprēķinos.

13.03.2018
.

-31.12.2018
.

Jā 144,409- 76,258- 60/35 grants


