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• Rezultāta īss apraksts:

Veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un sagatavoti priekšlikumi, un uzstādījumi vairākslāņu lapkoku 
produktu un lielizmēra nesošo konstrukciju rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm. 
Validētas 4 tehnoloģijas un izgatavoti 3 līmētu koka izstrādājumu prototipi.

Ir veikta priekšizpēte un validētas tehnoloģijas sekojošos produktu attīstības virzienos:

- videi draudzīgi vairākslāņu lapkoku parketa produktu risinājumi un to apdares veidi ar augstiem noturības 
un ilgtspējas rādītājiem;

- līmēti, plati augstas kvalitātes vairākslāņu apdares lapkoku dēļi ar samazinātu līmes šuves atslāņošanos un 
paaugstinātu formas stabilitāti ekspluatācijai ekstrēmos ekspluatācijas apstākļos;

- optimālas materiālietilpības, paaugstinātas stiprības un dekoratīvi, pret atmosfēras iedarbi noturīgi 
līmētas lielizmēra koksnes konstrukcijas.

• Investīcijas (Finanšu ieguldījums projektā):

• Rezultāta sasniegšanai ieguldīts: 1 091 500.67 eiro (97% no 1 116 532.04 eiro),

• Atšķirība no plānotā: - 25 031.37 eiro
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• Papildus informācija par sasniegto rezultātu:

Pētījuma rezultāti daļēji jau ir komercializējušies attiecībā uz rūpnieciskā pētījuma rezultātā

validētajām vairākslāņu parketa un vairākslāņu apses koksnes paneļu ražošanas tehnoloģijām,

kuras tika validētas pētniecības projekta pirmajos etapos. Pētījuma rezultātu komercializēšanos

uzskatāmi uzrāda neto apgrozījuma pieaugums 2018.gadā attiecībā pret iepriekšējiem periodiem,

piemēram, SIA “Amber Wood” un SIA “4 Plus” par 17%*. Kā arī gūtās atziņas rūpniecisko pētījumu

un eksperimentālo izstrādņu laikā ir ļāvušas jau pārsniegt 250 000 eiro inovatīvu koka konstrukciju

ražošanas apjomu gadā**. Papildus iepriekš minētajam, jau arī komercializācijai tiek gatavotas

eksperimentālo izstrādņu pētījumu atziņas, kas 2019.gadā tiks piedāvātas produktu veidā un

ieviestas īstenotajos būvniecības projektos.
* Prognozētais neto apgrozījums 2018.gadā SIA “Amber Wood” 4.2 milj. eiro, un SIA “4 Plus” 6.5 milj. eiro.

** SIA “Marko KEA” meitas uzņēmuma SIA “IKTK” eksperimentālās rūpnīcas ražotās pret atmosfēras iedarbību noturīgas 
līmētas koka konstrukcijas, piemēram:

Jelgavā, Pasta salas estrādes jumts un publiskās slidotavas jumts, kas būvēts no liekti līmēta koka konstrukcijām;

Norvēģijā ir uzbūvēts 41 metru garš slēpotāju tilts. Tas atrodas Beitolstenas apgabalā krasi mainīgos un skarbos vides 
apstākļos. Līmētās koka konstrukcijas izgatavotas no impregnēta koksnes materiāla;

Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, estrāde, kas būvēta no liekti līmēta koka konstrukcijām.
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“Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju validācija augstas pievienotās vērtības koksnes 

produktu ražošanai”

1.starpposma rezultāts:

(TEP) Tehniski ekonomiskā 

priekšizpētes atskaite

2.starpposma rezultāts:

(RP-1) Validēta divslāņu 

parketa līmēšanas un virsmas 

apdares tehnoloģija 

3.starpposma rezultāts:

(RP-2) Validēta vairākslāņu 

apses koksnes apdares 

materiālu līmēšanas 

tehnoloģija;

(RP-3) Validēta līmēto koka 

konstruktīvo elementu 

aplīmēšanas tehnoloģija 

4.starpposma rezultāts:

(RP-4) Validēta līmētu siju pret 

atmosfēras iedarbību 

noturīgas apstrādes 

tehnoloģija

5.starpposma rezultāts:

(EI-3) Paaugstinātas stiprības 

un atmosfēras noturīgu līmētu 

siju eksperimentāli prototipi ;

(EI-1) Līmētu grīdas materiālu 

eksperimentāls prototips;

(EI-2) Līmētu apdares 

materiālu eksperimentāls 

prototips

1.aktiv.(TEP) M, AW, 4P; J
2.aktiv.(RP_1), AW, 4P; 

6.aktiv.(RP_4), M, J

3.aktiv.(RP-2), AW, 4P; 

5.aktiv.(RP-3), M, AW, 4P

4.aktiv.(EI-1 un EI-2), AW, 4P;

7.aktiv.(RP-4), M, J

4.aktiv.(EI-1 un EI-2), AW, 4P 

(piezīme: 4.aktiv. pagarināta 

pēc 10.10.2017. iesnieguma)

8.aktiv.(EI-3), M, J

01.07.16. -

30.09.16.

01.10.16. -

31.12.16.

01.01.17. -

31.03.17.

01.04.17. -

30.06.17.

01.07.17. -

30.09.17.

01.10.17. -

31.12.17.

01.01.18. -

31.03.18.

01.04.18. -

30.06.18.

01.07.18. -

30.09.18.

01.10.18. -

31.12.18.

2016.g. 2.pusgads 2017.g. 1.pusgads 2017.g. 2.pusgads 2018.g. 1.pusgads 2018.g. 2.pusgads

Sasniegtie  starpposmu rezultāti

Sasniegtie starpposmu rezultāti

EI-1 Pagarināts

EI-2 Pagarināts

Pašreizējā atrašanās vieta pētniecības projekta realizācijā
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Pētniecības projekta Nr.P7 rezultāta atskaite

Atsauces uz projekta realizācijas gaitu un rezultātiem

Nr. Projekta realizācijas gaitas un rezultātu apraksts Saite/Links

1 Laikraksti: Meža nozare par patiesi nozīmīgu inovāciju atzīst SIA Amber

Wood jauno divslāņu grīdas dēļu prototipa savienojumu, kas ļauj šo produktu 

ražot teju vai neierobežotā garumā

https://drive.google.com/

open?id=15AtyTlzcfH-

gYwDimX0ikCy0gLIQV6PL

2 Laikraksti: MNKC pētniecības projekta īstenošanas laikā, paralēli pētniecības 

darbam, realizētie nozīmīgākie SIA Marko KEA metas uzņēmuma SIA IKTK 

eksperimentālās rūpnīcas līmētu atmosfēras noturīgu lielizmēra līmētu siju projekti

https://drive.google.com/

open?id=1TRC8baYR4QJn

OC-CGbn76-R1X2KwUXyj

3 Televīzija: «Vides Fakti» televīzijā par estrādes jumtu un publiskās slidotavas jumtu, 

kas būvēts no liekti līmēta koka konstrukcijām Jelgavā, Pasta salā.

https://www.youtube.com

/watch?v=j1paM1hcHiU

4 Televīzija: «Vides Fakti» televīzijā par koksnes materiālu pētniecību un testēšanu,

un par lielizmēra konstrukciju savienojošo elementu testēšanu.

https://www.youtube.com

/watch?v=Nm4OFONAezo

5 Publikācija: «Analysis of the stiffness and load-bearing capacity of glued laminated 

timber beams reinforced with strands»

http://iopscience.iop.org/

article/10.1088/1757-

899X/251/1/012104

6 Publikācija: «Effect of environmental temperature on bending strength of the 

finger jointed aspen lumber»

https://dspace.emu.ee/x

mlui/handle/10492/4453
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Nr. Projekta realizācijas gaitas un rezultātu apraksts Saite/Links

7 Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) SIA «Marko KEA» https://drive.google.com/open?id=0B8wB8F

iJGM7WM1RHN1FjdFpPaDA

8 Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) SIA «Amber Wood» https://drive.google.com/open?id=0B8wB8F

iJGM7Wa1g3UGxubmt2RGs

9 Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) SIA «4 Plus» https://drive.google.com/open?id=0B8wB8F

iJGM7WbDBEa2dSX0d1UW8

10 Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) SIA «Jaunzeltiņi» https://drive.google.com/open?id=0B8wB8F

iJGM7WX2FHdG5LYmN3Q0E

11 Validēta divslāņu parketa līmēšanas un virsmas apdares tehnoloģija (RP-1) https://drive.google.com/open?id=0B8wB8F

iJGM7WM3p0RDg0OC1oRjA

12 Validēta vairākslāņu apses koksnes apdares materiālu līmēšanas tehnoloģija 

(RP-2) un

validēta līmēto koka konstruktīvo elementu aplīmēšanas tehnoloģija (RP-3)

https://drive.google.com/open?id=1fg-

UG__zOR_zrFK6uiGnG5-yXwScjeGo

13 Validēta līmētu siju pret atmosfēras iedarbību noturīgas apstrādes tehnoloģija 

(RP-4)

https://drive.google.com/open?id=1nwzYw3

SmL_PDfACIHFQ3CEUYO-wWhuBA

14 Publicitāte par pētniecības projekta realizācijas progresu. Saite/Links visa 

pētniecības projekta realizācijas laikā bija ievietota projekta realizētāju mājas 

lapā

https://drive.google.com/file/d/0B8wB8FiJG

M7WUU9WSl96REhaVTA/view

Pētniecības projekta Nr.P7 rezultāta atskaite
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Pētījuma aktivitātes un rezultāti (1/3)
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Optimistiskais scenārijs Pesimistiskais scenārijs

1. aktivitāte „Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši 

dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju priekšizpēte”.

1.Starpposma rezultāts: Tehniski ekonomiskā 

priekšizpētes atskaite.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Tehniski 

ekonomiskā priekšizpēte ir veikta. Papildus 

informācija 1.starpposma rezultātu 

prezentācijā.

2. aktivitāte „Divslāņu parketa līmēšanas un apdares 

tehnoloģija”.

2.starpposma rezultāts: Validēta divslāņu parketa 

līmēšanas un virsmas apdares tehnoloģija.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Divslāņu 

parketa līmēšanas un virsmas apdares 

tehnoloģija ir validēta. Rezultāti atbilst 

plānotajam. Papildus informācija 

2.starpposma rezultātu prezentācijā.
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Pētījuma aktivitātes un rezultāti (2/3)
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Optimistiskais scenārijs Pesimistiskais scenārijs

3. aktivitāte „Vairākslāņu apses koksnes apdares materiālu 

līmēšanas tehnoloģija”.

3.starpposma rezultāts: Validēta vairākslāņu apses koksnes 

apdares materiālu līmēšanas tehnoloģija.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Vairākslāņu 

apses koksnes apdares materiālu līmēšanas 

tehnoloģija ir validēta. Rezultāti atbilst 

plānotajam. Papildus informācija 

3.starpposma rezultātu prezentācijā.

4. aktivitāte „Līmētu grīdas un apdares materiālu 

eksperimentālās izstrādes”.

5.Starpposma rezultāts: Līmētu grīdas un apdares materiālu 

eksperimentāli prototipi.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Pētījuma 

rezultātā ir radīti līmētu grīdas un apdares 

materiālu prototipi. Rezultāti atbilst 

plānotajam. Papildus informācija pētījuma 

projekta rezultātu atskaitē.

5. aktivitāte „Līmēto koka konstruktīvo elementu aplīmēšanas 

tehnoloģija”.

3.Starpposma rezultāts: Validēta līmēto koka konstruktīvo 

elementu aplīmēšanas tehnoloģija.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Līmēto koka 

konstruktīvo elementu aplīmēšanas 

tehnoloģija ir validēta. Rezultāti atbilst 

plānotajam. Papildus informācija 

3.starpposma rezultātu prezentācijā.
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Pētījuma aktivitātes un rezultāti (3/3)
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Optimistiskais scenārijs Pesimistiskais scenārijs

6. un 7.aktivitāte „Līmētu siju pret atmosfēras 

iedarbību noturīgas apstrādes tehnoloģija” I un II 

etaps.

4.Starpposma rezultāts: Validēta līmētu siju pret 

atmosfēras iedarbību noturīgas apstrādes 

tehnoloģija.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Līmētu siju pret 

atmosfēras iedarbību noturīgas apstrādes 

tehnoloģija ir validēta. Rezultāti atbilst 

plānotajam. Papildus informācija prezentācijā.

8. aktivitāte „Paaugstinātas stiprības un 

atmosfēras noturīgu līmētu siju eksperimentālās 

izstrādes”.

5.Starpposma rezultāts: Paaugstinātas stiprības un 

atmosfēras noturīgu līmētu siju eksperimentāli 

prototipi.

Risku nav, jo uzdevums izpildīts. Pētījuma 

rezultātā ir radīti paaugstinātas stiprības un 

atmosfēras noturīgu līmētu siju eksperimentāli 

prototipi. Rezultāti atbilst plānotajam. Papildus 

informācija pētījuma projekta rezultātu atskaitē.
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Pētījuma iznākuma komercializācijas potenciāls
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Optimistiskais 

scenārijs

Pesimistiskais 

scenārijs

Vairākslāņu parketa ražošanā validētās tehnoloģijas 

inovatīvu produktu ražošanas apjoms pieaugs vismaz par 

300 000

eiro gadā

Riski nav. 

Plānotais ir 

sasniegts.

Vairākslāņu apses koksnes paneļu līmēšanas tehnoloģija dos 

vismaz

150 000

eiro gadā

Riski nav. 

Plānotais ir 

sasniegts.

Validētas tehnoloģijas un prototipu eksperimentālās 

izstrādnes ļaus projekta beigās sasniegt, inovatīvu 

konstrukciju ražošanas apjomu, vismaz 

250 000

eiro gadā

Riski nav. 

Plānotais ir 

sasniegts.

Pētniecības projekta Nr.P7 rezultāta atskaite

Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/16/A/009, Pētniecības projekts  Nr. P7



Pateicos par uzmanību!
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