
Meža Nozares Kompetences Centrs 

kā veiksmes stāsts Valsts inovāciju politikā  

Uldis SPULLE, Zināšanās balstīta meža nozare, 26/01/2021



Senāk – līdz 2015 (MNKC 1.kārta)

Tērvetes gājēju pāreja



Kompetences centru programma
Meža nozares kompetences centrs 

(MNKC) http://mnkc.lv/aktualitates

IT Kompetences centrs (ITKC)
http://www.itkc.lv/

Farmācijas, biomedicīnas un 

tehnoloģiju Kompetences centrs 

(FBMTKC)
https://fbmtkc.lv/2020/08/13/uzsaukums-jaunu-

petijumu-pieteikumam/

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu 

ražošanas nozares kompetences 

centrs (LEO KC)
https://www.leopc.lv/uzaicinajums-petijuma-

ideju-pieteiksanai/

Enerģētikas un transporta 

kompetences centrs (ETKC) http://www.etkc.lv/index.html

Latvijas Pārtikas kompetences 

centrs (LPKC) https://www.lpkc.lv/pieteiksanas-kartiba-kc

Viedo materiālu un tehnoloģiju 

kompetences centrs (VMKC) https://vmtkc.lv/uzsaukums-jaunu-petijumu-

pieteikumam/

Mašīnbūves kompetences centrs 

(MKC)

https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/komp

etences-centrs

http://mnkc.lv/aktualitates
http://www.itkc.lv/
https://fbmtkc.lv/2020/08/13/uzsaukums-jaunu-petijumu-pieteikumam/
https://www.leopc.lv/uzaicinajums-petijuma-ideju-pieteiksanai/
http://www.etkc.lv/index.html
https://www.lpkc.lv/pieteiksanas-kartiba-kc
https://vmtkc.lv/uzsaukums-jaunu-petijumu-pieteikumam/
https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/kompetences-centrs


MNKC Pētījumu virzieni un sadarbības partneri



Pavisam nesen 2016-2018  (MNKC 2.kārta)
Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apstrādes 

tehnoloģiju validācija augstas pievienotās vērtības koksnes 

produktu ražošanai



Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un īpaši platu 

masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļu māju prototipēšana

Pavisam nesen 2016-2018  (MNKC 2.kārta)



Publiski pieejama meža nozarei radītā MT sistēma tekstu, dokumentu, 

tīmekļa lapu un terminu tulkošanai

https://mezi-mt.tilde.lv

Pavisam nesen 2016-2018  (MNKC 2.kārta)

Meža nozares komunikācijas tehnoloģijas

https://mezi-mt.tilde.lv/


Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)



Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)

MNKC pētījumi aptver visas 5 Latvijā definētās viedās specializācijas jomas:

1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika

2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

4. Viedā enerģētika

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas



Projektu  (2016-2021) attīstība skaitļos un faktos (2.kārta un 4.kārta)

Nosaukums 2.kārta 4.kārta

Projekta apmērs, milj.EUR, t.sk: 5,2 8,2

-ERAF līdzfinansējums 3,0 4,7

-Privātais ieguldījums pētniecībā 2,2 3,5

Atbalstīto komersantu skaits 12 14

Pētījumu skaits 14 24

Jaunradītie produkti un tehnoloģija 28 30

Komersantu skaits, kas pēc pētniecības projekta 

pabeigšanas sekmīgi ieviesuši saimnieciskajā darbībā 

jaunradītos produktus/ tehnoloģijas

9 

Komersantu kopējais apgrozījums (samazinās) 2018.g-831 milj., 2020.g- 720 milj.

Komersantu apgrozījums no jaunā prod/tehn. (palielinās) 2018.g- 830 tūkst., 2020.g.-7,5 

milj.EUR

Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos 48 darbinieki

Pētījumu projektos iesaistīto doktorantu/doktori 36 

Koppublikācijas/ konferences un praktiski semināri 42 /9 32

Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)



 Uz 2020. gada decembri ievērtējot cirtes veidu, bonitātes klasi un augšanas reģionu 

atkarībā no koku sugas (P, E, B, A, Ma, Ba, Oz, Os) ir uzmērīti 75 līdz 90% no 

plānotā parauglaukumu (cirsmu) apjoma.

 Izvērtēti faktiski izmatotie (ATP* fails un VMF MI 07.06 instrukcija) un teorētiski 

iespējamie (“Skogforsk” 2004) mizas redukcijas vienādojumi harvesteriem un 

automatizētām uzmērīšanas ierīcēm, novērtējot šo algoritmu ietekmi uz tilpuma 

noteikšanas precizitāti.

 Tiek pārskatīti mizas redukcijas lineāro funkciju koeficientu vērtības ATP* failā un 

VMF MI 07.06 instrukcijā, lai uzlabotu apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas 

precizitāti bez mizas.

 Tiek izstrādāti jauni mizas redukcijas algoritmi, lai uzlabotu tilpuma noteikšanas 

precizitāti priedes un bērza apaļiem kokmateriāliem (īpaši stumbra resgaļa 

nogriežņiem).

• Šobrīd Latvijā lielākoties izmanto pielāgotus mizas reducēšanas algoritmus gan harvesteros, 
gan automatizētās uzmērīšanas ierīcēs, tādēļ tiek īstenots pētījuma projekts "Automatizēto 
uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte“

• Projekta mērķis ir izvērtēt esošos mizas reducēšanas algoritmus, novērtējot to ietekmi uz 
tilpuma noteikšanas precizitāti, un izstrādāt nepieciešamās korekcijas.

• Tāpat projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas matemātiskas funkcijas mizas dubultbiezuma
novērtēšanai, kā rezultātā būs iespējams uzlabot apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas 
precizitāti bez mizas.

Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)
Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto 

mizas vienādojumu izpēte



Mērķis - Izstrādāt tehnisko risinājumu, 

tai skaitā informāciju sistēmas 

funkcionalitāti, automatizētai apaļo 

kokmateriālu grupveida uzmērīšanas 

parametru noteikšanai, tādējādi 

paaugstinot grupveida uzmērīšanas 

efektivitāti

Projekts tuvojas noslēgumam, plānots pabeigt

šā gada 1 ceturksnī. Notiek sistēmu kalibrācija

mērījumu precizitātei

Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)
Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas



Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)
Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā

apstrāde



Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)
Līmētās logu sagataves no ātraudzīgām koku sugām



Līmēto koka konstrukciju pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka 

konstrukciju materiālos

Šobrīd 2019... (MNKC 4.kārta)



InoVĀCIJAS!
vai tomēr...

InoLATVIJAS!!!

“Inovācijas attīstība ir viena no valsts ekonomikas prioritātēm, kas nodrošinās Latvijas straujāku

tautsaimniecības un produktivitātes izaugsmi. Tādēļ svarīgi jau laicīgi paredzēt Latvijas konkurētspējīgāko

nozaru attīstību nākotnē un īstenot aktuālas, praksē pārbaudītas pieejas. Latvijas un OECD sadarbības projektā

izstrādāsim konkurētspējīgāko nozaru nākotnes scenārijus, lai turpmāk, mazinot riskus, ka uz jaunajiem

apstākļiem pasaulē tikai reaģējam, varētu jau proaktīvi rīkoties saskaņā ar tiem,” uzsver ekonomikas ministrs

Jānis Vitenbergs.

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/latvija-

istenos-pasaules-jaunakas-pieejas-

inovaciju-veicinasana

Vai būs nākamais 2022... (MNKC 5.kārta)



Pateicos par 

Jūsu veltīto uzmanību!
un...

esam 5. kārtas gaidībās!

Atrodamies: Dzērbenes ielā 27, Rīga, LV-1006, Latvijā

Rakstiet e-pastā: birojs@mnkc.lv

Apmeklējiet mājaslapā: http://mnkc.lv/

CFLA projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004


