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Ievads 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir dibināts 1946. gadā, un pašlaik tā ir 
Latvijā lielākā zinātniskā institūcija, kas veic nodarbojas ar pētniecību koksnes un 
koksnes materiālu jomā, biorafinēšanā un ķīmisko savienojumu jomā, kā arī zaļās ķīmijas 
produktu, polimēru no koksnes un augu valsts biomasas jomā. Institūtā strādā 39 
darbinieki ar zinātnisko grādu ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs.1 

Laikā, kad aizvien lielāku nozīmi ieņem viedās specializācijas jautājums, 
nepieciešams izvērtēt valstī esošos potenciālos zinātnes attīstības virzienus, izpētot 
vēsturiskos zinātnes attīstības soļus, apzinot pieejamos cilvēkresursus, kapitāla resursus, 
un pats svarīgākais, pieejamo intelektuālo īpašumu un pieredzi. 2014. gadā meži klāja 
49,5% Latvijas teritorijas.2 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana ar 1892 
uzņēmumiem un 1,95 miljardu euro apgrozījumu 2014. gadā bija lielākā apstrādes 
rūpniecības nozare Latvijā3. Līdz ar to mežs ir uzskatāms par vienu no vērtīgākajiem 
Latvijas dabas resursiem. Jāņem vērā arī RIS3 noteiktās viedās specializācijas jomas un 
virzieni. Latvijas tautsaimniecības transformācija līdz 2020. gadam notiks, investējot trīs 
stratēģiski  svarīgos virzienos: 

 ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības 
nozarēs;  

 izaugsme nozarēs, kur iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību;  

 nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības 
transformācijā),  

izvirzot septiņas prioritātes: 

 augstas pievienotās vērtības produkti; 
 produktīva inovāciju sistēma,  
 energoefektivitāte,  
 moderna IKT,  
 moderna izglītība,  
 zināšanu bāze  
 policentriska attīstība. 

un nosakot piecas specializācijas jomas:  

 zināšanu ietilpīga bioekonomika;  
 biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;  
 informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;  
 viedā enerģētika; 
 viedie materiāli,  tehnoloģijas un inženiersistēmas.4 

RIS3 noteiktie stratēģiskie virzieni, prioritātes un specializācijas jomas atbilst 
LVKĶI plānotajam attīstības modelim. 2015. – 2020. gadu periodā Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts plāno īstenot attīstības projektu „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 
ekselences attīstība” saskaņā ar LVKĶI 31.08.2015. apstiprināto Pētniecības programmu 
un Stratēģiju. Attīstības projekta ietvaros plānota pilotiekārtu iegāde un zinātniskās 
infrastruktūras izveide ar kopējo investīciju apjomu 3’704’729 EUR. 

                                                             
1 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=2 
2 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/skoleniem/dzives_darbibas_vide/2_28_0.pdf 
3 Centrālā Statistikas pārvalde, 2015 
4 http://www.ris3.lv/pazinojumi-un-jaunumi 
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Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt attīstības projekta sociāli – ekonomisko ietekmi 
uz Latvijas tautsaimniecību līdz 2030. gadam. 

Izmantotās pētniecības metodes:  

Pētījumā izmantotas sekundārās pētniecības metodes, veikta šādu dokumentu un 
informācijas avotu analīze: 

1. LVKĶI 31.08.2015. apstiprinātās Pētniecības programmas analīze; 
2. LVKĶI Stratēģijas projekta uz 21.09.2017. analīze; 
3. LVKĶI Attīstības projekta „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 

ekselences attīstība” analīze, kas iesniegts Valsts Izglītības un attīstības 
aģentūrā apakšaktivitātes 2.1.1.3.3. „Zinātnisko institūciju institucionālās 
kapacitātes attīstība” ietvaros’; 

4. LVKĶI 2014., 2015. un 2016. gada pārskatu analīze; 
5. Projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/013 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 

pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide”; 
6. LR statistikas datubāzēs publicēto datu analīze par tautsaimniecības un 

ražošanas nozaru procesiem, kā ar pētniecības procesu statistikas analīze; 
7. Viedās specializācijas stratēģijas analīze. 

Veikta arī citu publiski pieejamo datu analīze. 

Pētījumā lietotie termini un saīsinājumi: 

Attīstības projekts – Projekts „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences 
attīstība” 

DU – Daugavpils Universitāte 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

EUR – euro 

IKP – iekšzemes kopprodukts 

LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

LR – Latvijas Republika 

LU – Latvijas Universitāte 

LVKĶI – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija 

MeKA - Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

OSI – Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

PLE – pilna laika ekvivalents 

RA – Rēzeknes Augstskola 

RIS3 – Viedās specializācijas stratēģija 

R&D – Research and Development (Pētniecība un attīstība) 

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte 

VIAA – Valsts Izglītības attīstības aģentūra  
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1. Projekta kopsavilkums 

Jauno tehnoloģiju pārbaudes uz pilotiekārtām ir svarīgs agrīnās pārbaudes 
posms, kuru nevar veikt ar esošajām laboratorijas iekārtām, ko izmanto zinātniskajos 
pētījumos, un kuru tilpums ir 1-10 litru. Šīs sistēmas ir samērā augsti automatizētas un 
tās ir sākums lielākām pilotiekārtām vai rūpnieciskiem prototipiem. Īpaši tas attiecas uz 
tehnoloģijas gatavības līmeni TRL 4 (t.i tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veicot 
galveno tehnoloģisko komponentu integrāciju, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas 
vidē) un augstāk, kas būtu kā maza industriāla sistēma un modelētu rūpnieciskas iekārtas 
darbību un ir viena no inovāciju šaurākajām vietām. Tas ir skaidrojams ar to, ka šo iekārtu 
izgatavošana parasti ir saistīta ar lieliem kapitālizdevumiem, parasti tās ir nestandarta, to 
atsevišķiem komplektējošiem mezgliem nav analogu pēc konstrukcijas vai jaudas. Taču 
galvenā problēma ir nepietiekami finansiālie līdzekļi, jo komersanti nav gatavi piedalīties 
vai pilnībā finansēt šo izpētes stadiju, ja tās sekmīga darbība nav nodemonstrēta praksē, 
jo pastāv augsts risks tālākā tehnoloģiju pārnesē. 

Būtiskas problēmas rodas arī ar izejvielu sagatavošanu, jo sekmīgai eksperimentu 
veikšanai vairs nepietiek ar vienu vai dažiem kilogramiem, bet izejvielu apjoms var 
sasniegt pat 100 un vairāk kilogramus, kuru sagatavošana ar parastajām laboratorijas 
iekārtām var aizņemt pat nedēļas. Līdz ar to zinātniskais personāls ir spiests veikt 
vajadzīgu, bet mazkvalificētu darbu. Kā rāda LVKĶI pieredze, ražojošie uzņēmumi nevar 
pat par samaksu sagatavot nepieciešamās izejvielas, jo bieži tas kavē ražošanas ciklu. 

Lai daļēji novērstu augšminētās problēmas, LVKĶI savā perspektīvajā attīstībā 
paredz izveidot kompleksu tehnoloģisko angāru, kurā koncentrētu iekārtas, kuras 
nodrošinātu tehnoloģiju demonstrāciju darbībā, un kalpotu kā prototips tālākai pārnesei 
rūpnieciskā vidē. Tehnoloģiskā angāra izvietošanai pašreizējā situācijā ir piemērotas 
divas LVKĶI piederošās būves (skat. attēlu Nr. 1). 

1. Darbnīcas. Ēkas (kadastra nr. 01001150309013) galvenais izmantošanas 
veids ir noteikts kā 1251 – rūpnieciskās ražošanas ēka, un tā sastāv no vienstāvu ēkas ar 
pagrabu ar kopējo platību 1163,3m2. Ēkas pagrabtelpās ir izvietoti kompresori 
centralizētai saspiestā gaisa padevei, kā arī bumbu dzirnavas un pneimoimpulsu 
žāvētavas pilotiekārta. Pirmajā stāvā 3. un 4. telpā atrodas institūta darbnīcas, kurā 
atrodas virpa, frēze, urbjmašīna un argona metināmais agregāts. Telpās 5. un 6. izvietota 
galdnieku darbnīca ar aprīkojumu, kas paredzēts koksnes un polimeru materiālu paraugu 
izgatavošanai. Vēl šeit izvietotas Celulozes un bioinženierijas laboratoriju darba telpas. 
Pārējā platība tiek iznomāta, bet lielākā daļa atrodas LZA Fizikālās enerģētikas institūta 
lietošanā. 

2. Noliktava Ēkas (kadastra nr. 01001150309014) galvenais izmantošanas veids 
ir noteikts kā 1252 – noliktavas ēka, un tā sastāv no vienstāvu ēkas ar pagrabu un kopējo 
platību 455,1 m2. Ēkā atrodas LVKĶI ķimikāliju noliktava, bet tās lielākā daļa (90%) 
atrodas Latvijas Organiskās sintēzes institūta un LZA Fizikālās enerģētikas institūta 
lietošanā. 

Darbnīcu korpuss pašlaik tiek aktīvi izmantots, un līdz ar to nebūtu racionāli to 
pilnībā izmantot šīm vajadzībām. Tomēr zem darbnīcām atrodas mašīnzāle ar izmēriem 
12 x 22 m, kuru iespējams izmantot iekārtu izvietošanai. Savukārt sakarā ar to, ka Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts ir paredzējis pārcelt sev piederošo noliktavu uz savu 
teritoriju, bet LVKĶI noliktava nav lietojama bez kapitālās pārbūves, kā arī to platība ir 
pārāk liela pašreizējā situācijā, racionāls risinājums būtu pašreiz esošo noliktavu korpusa 
vietā uzcelt tehnoloģisko angāru ar izmēriem 18 x26 m, kurš būtu sadalīts divās sekcijās: 
1) koksnes izejvielu sagatavošanas sekcija; 2) tehnoloģisko iekārtu sekcija.  
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Attēls Nr. 1. Tehnoloģiskā angāra (pilotiekārtu parka) izvietojuma shēma 

Kopējās orientējošās angāra projektēšanas un būvniecības izmaksas saskaņā ar 
sākotnēji veikto cenu aptauju – 737’967,66 EUR. 

Projekta investīciju pozīcijas: 

1. Esošās ēkas ventilācijas sistēmas izbūve 

Kopējās izmaksas – 610’415,60 EUR 

2. Tehnoloģiskā angāra (pilotiekārtu parka) izbūve 

Kopējās izmaksas – 737’967,66 EUR 
 
3.  Zinātnes infrastruktūras iekārtu iegādes izmaksas 

Materiālu sagatavošanas iecirknis 
 

Iekārta Izmaksas, EUR 
Rupjās dzirnavas 15000 
Vibrodzirnavas 37600 
Augstas ražības rupjais sijātājs 15000 
Augstas ražības smalkais sijātājs 10000 
Nepārtrauktās darbības smalkais vibrosijātājs 19360 

Žāvētava 24200 
Palīgiekārtas (3) 75000 
Izsmidzināšanas žāvētava 21175 
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Vakuumietvaicētājs 36300 
Filtrprese 10000 
Klimatiskās kameras 72600 

 

Koksnes aizsardzības laboratorija 
 

Iekārta Izmaksas 
Kondicionēšanas sistēmas iekārta 12100 
Kondicionieri 38115 
Koksnes impregnēšanas iekārta 79860 
Iekārta nedestruktīvai materiāla testēšanai 18500 

Digitālā mikroskopa kamera 11100 

Minireaktors HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu 7500 
 

Polimēru laboratorija 
 

Iekārta Izmaksas 
Poliuretāna materiālu samaisīšanas un injicēšanas iekārta 114500 
Testēšanas aprīkojums 36800 
Mucu maisītājs 6500 
Presforma un darba galds 24000 

 

Lignīna ķīmijas laboratorija 
 

Iekārta Izmaksas 
Universāla testēšana mašīna koksnes-polimēra kompozītmateriālu 
mehānisku īpašību izpētei 

42300 

Triecienviskozītātes mērīšanai iekārta ar aksesuāriem 39900 
Ekstrakcijas iekārta (ar 10 L ekstrakcijas šūnu) 99850 

 

Celulozes laboratorija 
 

Iekārta Izmaksas 
Plānu materiālu optiskais gluduma mērītājs 69750 
Homogenizētājs 35500 
Mikroskops 9860 

 

Biorafinēšanas laboratorija 
 

Iekārta Izmaksas 
Elektrovērpšana 96800 
Tvaika sprādziena priekšapstrādes iekārta 121000 
Hidrauliskā prese 250000 
Filtrējoša centrifūga suspensiju filtrēšanai ar vertikālu asi un 
produkta izkraušanu no augšas 

91800 

Ekstrakcijas iecirknis  145200 
Nepārtrauktas darbības tuneļkrāsns 84700 

 

Bioinženierijas laboratorija 
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Iekārta Izmaksas 
Fermentācijas līnija 115000 
Biomasas izdalīšanas un apstrādes līnija 95000 

 

Ventilācijas iekārtas 
 

Iekārta Izmaksas 
Ventilācijas iekārtu komplekts 229900 

 

Zinātnes infrastruktūras iekārtu iegādes izmaksas kopā – 2’211’770,00 EUR. 

4. Citas izmaksas 

Projekta vadības, projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas – 
144’575,74 EUR. 

 

 

Attēls Nr. 2. Projekta investīciju shēma   

Projekta investīcijas

3`704`729 EUR

Esošās ēkas 
ventilācijas izbūve

840'315,60 EUR

Ventilācvijas sistēmas 
izbūve

610'415,60

Ventilācijas iekārtas

229'900,00 EUR

Pilotiekārtu parka 
izveide

2'719'837,66

Angāra būvniecība 
737'967,66 EUR

Koksnes izejvielu 
sag.sekcija 

336'235,00 EUR

Tehnoloģisko iekārtu 
sekcija

1'645'635,00 EUR

Projekta vadība, u.c. 
izmaksas

144'575,74
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2. Esošās situācijas novērtējums 

2.1. Koksnes ķīmijas un polimēru ķīmijas nozaru pētniecības attīstības 
tendences Latvijā 

Ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozare piedzīvo visstraujāko attīstību - 
ķīmijas rūpniecības apgrozījums 2013.gadā bija 572 miljoni eiro, bet 2023.gadā 
apgrozījums tiek prognozēts divreiz lielāks.5 Ķīmijas industrija ražošanas sektorā Latvijā 
ir ceturtā lielākā, nodarbināto skaits ķīmijas industrijā ir aptuveni 4600, kas ir vairāk nekā 
3% no ražošanas rūpniecības Latvijā.6 Tās apakšnozares - koksnes ķīmijas un polimēru 
ķīmijas pētījumi ieņem svarīgu lomu Latvijas pētniecībā. To spilgti apliecina fakts, ka 
starp LZA nosauktajiem 11 ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2015. gadā, 
divi pētījumi ir izstrādāti par koksnes un augu biomasas izmantošanu, tai skaitā viens no 
tiem veikts LVKĶI.  

Viens no sasniegumiem ir LVKĶI izstrādātais inovatīvais process kurināmo 
granulu ieguvei ar uzlabotām īpašībām. Process ietver augu biomasas granulu 
pirmsapstrādi mikroviļņu laukā un turpmāku to virsmas modificēšanu ar dabiskās 
izcelsmes atstrādātām eļļām (pārtikas eļļas) vai ar atstrādātiem naftas produktiem, 
tādejādi būtiski palielinot granulētās augu biomasas vērtību kā kurināmam, uzlabojot arī 
citu patēriņu raksturlielumus. Modificēto granulu degšanas īpatnību izpēte salīdzinājumā 
ar neapstrādātajām granulām uzrādīja iegūtās siltuma enerģijas pieaugumu (līdz 40%), 
pilnīgāku sadegšanu, un kaitīgās emisijas samazināšanos. Apstrādātās granulas atšķirībā 
no neapstrādātām granulām ilgstošā kontaktā ar ūdeni ir izturīgas. Nepieciešamie 
pētījumi un procesa režīmu pilnveidošana ir veikta oriģinālās Latvijas Valsts Koksnes 
ķīmijas institūtā izveidotās iekārtās.  

Otrs svarīgākais 2015. gada koksnes un augu biomasas izmantošanas pētījums 
izstrādāts RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtā, 
proti, izstrādāti jauni katalītiskie procesi biomasas konversijai degvielās. Darbs ietver 
pētījumus ar mērķi uzlabot biodīzeļdegvielas ražošanas procesu, kā arī rezultāti iegūti arī 
jaunu biodegvielu sintēzes metožu izstrādē, tajā skaitā rapšu eļļas pilnā katalītiskā 
hidrogenēšanā un mazvērtīgas biomasas (ūdens attīrīšanas dūņu, salmu, koksnes 
pārstrādes atlikumu) katalītiskā pirolīzē un katalītiskā solvosašķidrināšanā.7 

Latvijā iespējams identificēt virkni zinātnisko institūciju, kuras nodarbojas ar 
pētījumiem koksnes, koksnes materiālu, zaļās ķīmijas un biomateriālu jomā, kas apliecina 
vēsturisku pieredzi un resursu pieejamību šī zinātnes virziena attīstībai Latvijā. 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

LVKĶI dibināts. 1946.gadā un ir vadošais koksnes zinātnes centrs Latvijā. Tas ir 
izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts, kurš 
darbojas saskaņā ar 2005.gada 5.maijā pieņemto "Zinātniskās darbības likumu", tā 
grozījumiem 05.07.2007 un "Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts"" nolikumu. KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu 
mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no 
koksnes un citas biomasas. KĶI vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes 
resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.8 

LVKĶI nolikums paredz, ka institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai 
zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas 

                                                             
5 http://www.medicine.lv/raksti/asociacijas-vaditajs-kimijas-un-farmacijas-nozare-

piedzivo-strauju-attistibu 
6 http://www.lakifa.lv/lv/par-nozari/ 
7 http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3008&Itemid=87 
8 Mājaslapa http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=2  

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=2
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zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes ķīmijas un polimēru 
ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās 
kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās 
darbības virzieniem.9 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā darbojas deviņas laboratorijas, kurās tiek 
veikti zinātniskie pētījumi – bioinženierijas laboratorija, biokompozītu laboratorija, 
biomasas eko-efektīvas izmantošanas laboratorija, celulozes laboratorija, koksnes 
bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija, lignīna ķīmijas laboratorija, polimēru 
laboratorija, polisaharīdu laboratorija, kā arī tehnoloģisko pētījumu daļa.10 

2016. gadā LVKĶI kopumā bija nodarbināti 116 darbinieki, bet PLE izteiksmē tie 
bija 81,38 PLE. Tomēr katra iesaistītā speciālista zināšanas un pieredzes ir unikālas, un 
LVKĶI piesaistīto speciālistu skaits ir Latvijā lielākais šajā pētniecības virzienā.  2016. 
gadā institūtā strādāja 64 zinātnieki, 42 darbinieki atbilda zinātnes tehniskā personāla 
statusam, 24 darbinieki – zinātni apkalpojošā personāla statusam. 

2017. gadā LV KĶI akadēmiskajos amatos ir ievēlēti 69 zinātnieki, tai skaitā 17 
vadošie pētnieki, 34 pētnieki un 18 zinātniskie asistenti. Starp vadošajiem pētniekiem ir 
2 LZA akadēmiķi (B.Andersons, N.Vederņikovs) un 4 korespondētājlocekļi (U.Cābulis, 
T.Dižbite, J.Grāvītis, A.Žūriņš). Pavisam institūtā 2017.gadā strādā 41 zinātņu doktors, no 
tiem 32 ievēlēti zinātniskā amatā, un 21 doktoranti. Institūtā ir nodrošināts dzimumu 
līdzsvars – sievietes ar Doktora zinātnisko grādu institūtā ir 17, savukārt vīrieši - 24.11 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

OSI ir valsts zinātniskais institūts, kas veic pētījumus farmakoloģijā, organiskajā 
ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. OSI specializācija ir zāļu 
konstruēšana un oriģinālu tehnoloģiju radīšana zināmu zāļu vielu iegūšanai.12 Ar 
Pētījuma jomu saistītie OSI pētnieciskās darbības virzieni organiskajā ķīmijā ir: 

 dabasvielu sintēze; 
 jauni materiāli; 
 sintēzes metodoloģija.13 

Precīzi zinātniskās darbības resursi minētajos virzienos nav zināmi, taču kopumā 
OSI ir nodarbināti 110 kvalificēti pētnieki, tam pieder plaša spektra pētnieciskā 
aparatūra, kas nepieciešama pētījumu veikšanai organiskajā un medicīnas ķīmijā, 
farmakoloģijā un analītiskajā ķīmijā, kā arī ir pieejamas 2424 m2 laboratoriju telpas.14 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

LVKĶI ir izveidojusies sadarbība pētniecības jomā ar LLU Meža fakultāti un LLU 
Pārtikas tehnoloģijas fakultāti.15 LLU Meža fakultāte ir vienīgā fakultāte Latvijā, kur 
iespējams iegūt augstāko izglītību mežu zinātnē un mežu inženierijā. Arī LLU Meža 
fakultātes zinātniskā darbība ir vairāk saistīta ar mežu zinātni un inženieriju.16 Savukārt 
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē ir arī ķīmijas katedra, kuras pētniecisko virzienu vidū 
ir arī koksnes ķīmiskā modificēšana un aizsardzība.17 

                                                             
9 Nolikums, 2.pants http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16 
10 Laboratorijas http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=93 
11 LVKĶI pārskats par darbiniekiem, 2016 
12 http://www.osi.lv/fakti/ 
13 http://www.osi.lv/organiska-kimija/ 
14 http://www.osi.lv/resursi/ 
15 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=153 
16 http://www.mf.llu.lv/starptautiska-sadarbiba 
17 http://www.ptf.llu.lv/projekti-un-petijumu-virzieni-kimijas-katedra 
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Latvijas Universitāte  

Pētniecības jomā LVKĶI sadarbojas ar trīs LU institūtiem18: 

1) LU Bioloģijas institūtu, kura galvenie darbības virzieni ir Latvijas dabas resursu 
izpēte, to racionāla izmantošana, vides un ekoloģijas problēmas, dabas aizsardzība; augu 
un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes izpēte;19 

2) LU Cietvielu fizikas institūtu, kura pētniecības virzienu vidū ir ar koksnes 
ķīmijas un biomateriālu pētniecību saistītie organisko materiālu pētījumi un jaunu 
materiālu pētījumi;20 

3) LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, kurš veic fundamentālus un 
lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā un ar tām saistītajās 
starpnozarēs. Institūtā tiek arī izstrādātas jaunas optiskās metodes un ierīces 
izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā. Līdz ar to tā darbība ir cieši 
saistīta ar jaunu materiālu izpēti.21 

Rīgas Tehniskā universitāte 

LVKĶI sadarbojas ar 2 RTU fakultātēm un 2 pētnieciskajiem institūtiem22: 

1) RTU Transporta un mašīnzinību fakultāti, kura pētniecības virzienu vidū ir 
jaunu materiālu izpēte;23 

2) RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāti, kuras zinātniski pētnieciskā 
darba galvenie virzieni ir organiskie savienojumi un materiāli fotonikai un 
optoelektronikai; degvielu ķīmija (biodegvielas, diodīzelis, bioetanols); organiskā sintēze; 
vides ķīmija un vides tehnoloģija;24 

3) RTU Polimērmateriālu institūtu, kas veic zinātniskos pētījumus 
kompozītmateriālu veidošanās mehānisma izzināšanai, izstrādā šo materiālu iegūšanas, 
pārstrādes un reciklēšanas tehnoloģiskos procesus25; 

4) RTU Neorganiskās ķīmijas institūtu, kas veic teorētiskus un praktiskus 
pētījumus neorganiskajā ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā un materiālzinātnēs.26 

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava” 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir Latvijas mežzinātnes centrs, kura 
darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt 
inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un 
konkurētspēju.27 Pētniecība un zināšanu pārnese LVMI “Silava” noris 6 pētniecības 
virzienos: 

 meža kapitālvērtības palielināšana,  
 mežsaimniecības un vides mijiedarbība, 
 meža nekoksnes (non-timber) servisi, 
 kokaugu stādījumi ārpus meža, 
 meža tehnikas attīstība, 

                                                             
18 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=153 
19 http://old.kimijas-sk.lv/izzinas_materiali/kimijas_zinatne_latvija/ 
20 http://www.cfi.lu.lv/par/attistiba/ 
21 http://old.kimijas-sk.lv/izzinas_materiali/kimijas_zinatne_latvija/ 
22 http://www.kki.lv/index.php?id=153 
23 http://www.tmf.rtu.lv/index.php?m0=25&rid=4&mid=20 
24 http://www.ktf.rtu.lv/?page_id=38 
25 http://www2.ktf.rtu.lv/PMI/htm/zinatne.html 
26 http://old.kimijas-sk.lv/izzinas_materiali/kimijas_zinatne_latvija/ 
27 Par institūtu http://www.silava.lv/main/par-instittu.aspx 
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 meža ekoloģija (meža audzēšanas pētījumu atbalstam);  
 produkti no augoša meža,  
 medību fauna un medniecība.28 

LVMI “Silava” pētniecības apakšvirzieni ietver arī tādus pētījuma objektus kā 
biomasas ķīmiskā sastāva analīze, meža nekoksnes produktu (zalenis, miza u.c.) 
izmantošana - resursi, lietošanas vērtība, ekoloģiskie aspekti, bezatlikumu pārstrādes 
tehnoloģijas, produkti un to izmantošana, utt.29 “Silava” ir radījusi arī vairākus tirgus 
produktus - uztura bagātinātājus, izejvielas farmācijai un kosmētikai, kas radīti no koka 
zaleņa ekstraktvielām.30 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts 

MeKA ir dibināts 2006. gadā, un tas nodarbojas ar pētniecību, testēšanu, 
tālākizglītības pakalpojumiem, kā arī tirgus analītiku. Ar pētniecību nodarbojas Meža 
un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKPZPC), kas ir MeKA 
struktūrvienība.31 MKPZPC pētniecības virzienu vidū ir arī koksnes materiāli un 
tehnoloģijas. MKPZPC pēta koksni kā konstrukcijas materiālu, zāģmateriālu kvalitāti, 
saplākšņu kvalitāti, mazvērtīgas koksnes pielietojuma jautājumus, veic koksnes līdzsvara 
mitruma pētījumus, u.c.32 MKPZPC kopumā ir nodarbināti 17 zinātnieki, no tiem sešiem 
ir doktora grāds.33 

Iepriekš minētās zinātniskās institūcijas nav uzskatāmas par LVKĶI 
konkurentiem, bet gan par sadarbības partneriem vienota koksnes, biomateriālu un zaļās 
ķīmijas virziena attīstībā Latvijā, tādējādi panākot Latvijas zinātnisko institūtu 
specializāciju šajā virzienā. Koksnes, koksnes ķīmijas un biomateriālu virziena pētījumi 
Latvijā ir bijuši aktuāli jau no 20.gs. četrdesmitajiem gadiem, turklāt to attīstība turpinās 
arī mūsdienās daudzpusīgā veidā. Latvijā šis virziens tiek pētīts sākot ar dabas resursu 
aizsardzības jautājumiem, līdz pat biomateriālu un farmakoloģisko preparātu izstrādi 
ķīmiskās sintēzes ceļā.  

 

2.2. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta mijiedarbība ar nozaru 
uzņēmumiem un organizācijām 

LVKĶI ir izveidojis nozīmīgu sadarbības tīklu ar dažādām asociācijām, institūtiem, 
biedrībām, izpētes institūtiem un augstskolām. LVKĶI ir zinātniskais partneris Baltijas 
jūras reģiona koksnes modifikācijas tīklam (Wood Modification Network in the Baltic Sea 
Region), kas specializējas koksnes transformācijas un modifikācijas pētījumos. Tā mērķis 
ir attīstīt augsti tehnoloģiskus un enerģētiski efektīvus procesus, kas ļautu ražot no 
koksnes inovatīvus produktus un nodrošinātu šādas ražošanas augstu ilgtspējību. Veiktie 
pētījumi ir orientēti uz to jautājumu risināšanu, kuri ir aktuāli industrijai un 
uzņēmumiem. Tīkls apvieno 6 partnerus no 4 Baltijas jūras valstīm (Latvija, Polija, 
Zviedrija, Vācija). LVKĶI darbojas arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu koksnes materiālu 
zinātnes un tehnoloģiju tīklā (Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and 
Engineering (WSE)), kas veicina sadarbību starp zinātniekiem, kuri veic pētījumus 
koksnes zinātnē un izstrādā jaunas tehnoloģijas. Tīkla organizētās gadskārtējās 
sanāksmes kalpo kā informācijas apmaiņas platforma par jaunākajiem pētījumiem šajā 

                                                             
28 Pētījumi http://www.silava.lv/petijumi.aspx  
29 Pētniecības apakšvirzieni http://www.silava.lv/petijumi/darbbas-virzieni.aspx 
30 

http://www.silava.lv/userfiles/file/ERAF%20Daugavietis%20127/2012_03_09_MZ%20diena_zi
nojums.pdf 

31 http://e-koks.lv/lv/petnieciba/ 
32 http://e-koks.lv/lv/petnieciba/koksnes-materiali-un-tehnologijas/ 
33 https://dochub.com/sigitalise/KMZ52M/mkpzpc_gada_parskats_2014?pg=8 

http://www.silava.lv/petijumi.aspx
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nozarē Ziemeļvalstu un  Baltijas valstu speciālistu starpā. Tīkls apvieno 17 partnerus no 
7 Ziemeļvalstīm (tai skaitā no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas) un 3 Baltijas 
valstīm - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Atsevišķi LVKĶI pētnieki ir biedri Eiropas 
Savienības pētniecības darba grupās, starptautiskās biedrībās, padomēs un asociācijās. 
LVKĶI arī sadarbojas ar 38 dažādām universitātēm, augstskolu fakultātēm pētniecības 
institūtiem Eiropā, Japānā un Krievijā. Vietējā sadarbība attīstījusies ar Rīgas Tehnisko 
universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un citām 
pētniecības iestādēm.34 

LVKĶI ir Latvijā nozīmīgs partneris tiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras 
darbojas koksnes, koksnes materiālu, biomateriālu un zaļās ķīmijas jomā. Turklāt 
jāizvērtē LVKĶI sadarbības iespējas ar dažāda tipa organizācijām, tostarp zinātniskajām 
institūcijām, augstskolām, kompetences centriem, asociācijām un uzņēmumiem. 

Attēlā Nr. 3 atspoguļota LVKĶI mijiedarbība ar dažādiem nozares spēlētājiem. 

 

Attēls Nr. 3. LVKĶI un pārējo nozaru spēlētāju mijiedarbība  

Sekmīga LVKĶI darbība un Attīstības projekta īstenošana ir iespējama tikai ar visu 
būtiskāko nozares spēlētāju mijiedarbību: lai gan LVKĶI ir vadošā zinātniskā institūcija 
koksnes un koka materiālu un „zaļās” ķīmijas jomā, ir plānota cieša sadarbība ar 2.1. 
nodaļā aplūkotajām zinātniskajām institūcijām specifisku pētījumu veikšanā, tādējādi 
uzlabojot konkurētspēju attiecīgajās nozarēs. Tāpat plānota darbaspēka piesaiste no 
Latvijas labākajām augstskolām, tostarp piesaistot jaunos zinātniekus un zinātniski 
tehnisko personālu. Būtiskāko ienākumu plūsmu no pamatdarbības plānots piesaistīt no 
nozaru komersantiem, izstrādājot pasūtījuma pētījumus konkurētu problēmu risināšanā, 
kas tiks veikti ciešā sadarbībā ar nozaru komersantiem, kā arī īstenojot zināšanu pārnesi, 
pārsvarā tehnoloģiju licenču veidā. Ļoti svarīga ir sadarbība ar nozaru asociācijām un 
kompetences centriem, te minami tādi sadarbības partneri kā Latvijas Kokrūpniecības 
federācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija, u.c. Šo organizāciju 
uzdevums ir definēt nozarēs pastāvošās problēmas, kā arī kalpot par platformu nozaru 
komersantu un zinātnisko institūciju sadarbības uzsākšanai. 

                                                             
34 Zinātniskā sadarbība http://www.kki.lv/index.php?id=153 

• Nozaru vajadzību 
apzināšana

• Platforma, kur 
tiekas 
komersanti un ZI

•Pasūtījuma 
pētījumi

•Zināšanu 
pārnese

• Zinātniskā 
personāla 
piesaiste

• Sadarbība 
pētniecības 
projektos 

•Vadošā zinātniskā 
institūcija nozarēs

•Ekselence 
pētniecības jomā

LVKĶI

Augstskolas, 
citas 

zinātniskās 
institūcijas

Nozaru 
asociācijas un 
kompetences 

centri

Nozaru 
komersanti



 14 

LVKĶI Stratēģijā 2015. – 2020. gadam norādīts, ka LVKĶI, balstoties uz uzkrāto 
zināšanu bāzi, kā arī mežizstrādes un koksnes pārstrādes industrijas pieprasījumu 
pētniecībai, ir noteicis trīs ekselences virzienus:  

1. Koksnes un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām būvniecībai: koksnes 
aizsardzība, modificēšana, restaurācija, apkope. 

2. Biorafinēšana, kā metode, lai iegūtu ķīmiskos savienojumus un gala produktus 
(celulozi, papīru, sorbentus, kompozītmateriālus, utt.), lai iegūtu biodegvielu (bio-
eļļu) no koksnes un tās pārstrādes blakusproduktiem, no reciklējamiem 
materiāliem un citas biomasas. 

3. Zaļās ķīmijas produktu un polimēru ieguve no koksnes un augu valsts biomasas, 
un to pārstrādes blakusproduktiem35. 

LVKĶI noteiktās ekselences jomas sakrīt arī ar RIS3 noteiktajām specializācijas 
jomām: 

 Zināšanu ietilpīga bioekonomika; 
 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un 

biotehnoloģijas; 
 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; 
 Viedā enerģētika; 
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.36 

Ņemot vērā augstāk minētos ekselences virzienus, iespējams identificēt nozares, 
ar kurām KĶI būs cieša mijiedarbība 2015. – 2020. g. periodā, jeb LVKĶI mērķa nozares. 
Mērķa nozare – nozare, kuras vajadzībām LVKĶI veic pētniecisko darbību un tehnoloģiju 
attīstību. Attēlā Nr. 4 atspoguļotas šīs nozares ar iedalījumu pēc ekselences jomas.  

 

Attēls Nr. 4. LVKĶI mērķa nozares 2015.-2020.g. 

Tieši no Attēlā Nr. 4 norādīto nozaru komersantiem ir plānots gūt lielākos 
ieņēmumus. Būtiski, ka LVKĶI pašreizējās kompetences sakrīt ar minēto nozaru specifiku. 
T.i., nav nepieciešams resursu patēriņš jaunu zinātnes virzienu attīstībai un kompetenču 
ieguvei. Vairumā nozaru vai to specifiskās nišās jau tagad LVKĶI ir vadošais zinātniskais 
institūts Latvijā, kas spēj piedāvāt dažādus risinājumus nozarēs esošajām problēmām, 
taču problēmu risināšanu kavē infrastruktūras nepietiekamība plašāku pētījumu 
veikšanai. Papildus tam eksistē virkne nozaru, kuras šajā pētījumā netiek aplūkotas 
šaurās specifikas dēļ, taču kuras arī potenciāli var izmantot LVKĶI risinājumus savā 
darbībā. 

                                                             
35 LVKĶI Stratēģija 2015. – 2020. gadam (25.11.2015. redakcija) 
36 http://www.vraa.gov.lv/uploads/ronalda/science_link/29_04_2014_agrita_kiopa.pdf 
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Attēlā Nr. 4 aplūkotajās nozarēs pašlaik eksistē virkne problēmu, kuru risināšanā 
tiek veikti vērienīgi ieguldījumi gan no komersantu, gan zinātnisko institūciju, gan valsts 
organizāciju puses. Daļa problēmu klasificējamas kā vietējā mēroga problēmas, taču 
lielākā daļa nozaru izaicinājumu ir aplūkojami ES vai pat pasaules līmenī. Identificētie 
lielākie problēmu bloki ir: 

1. Jaunu, inovatīvu materiālu trūkums. Virkne nozaru saskaras ar 
novecojušām tehnoloģijām materiālu jomā, kas neļauj pietiekoši ātri un lēti saražot 
izturīgu, ilgi kalpojošu materiālu, kas atbilst noteiktām fizikālām un ķīmiskām īpašībām, 
tostarp noturība pret apkārtējās vides faktoriem, stingrība, cietība, izturība, svars, utt. 
Esošās tehnoloģijas un materiāli vairs neatbilst mūsdienu prasībām Ar šo problēmu 
visvairāk saskaras tādas nozares kā būvniecība, mēbeļu ražošana, koka izstrādājumu 
ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, elektronisko iekārtu ražošana. Problēmu 
risinājums ir iespējams, veicot pētījumus par jauniem materiāliem un izstrādājot jaunus 
materiālus, tostarp biorafinēšanas ceļā. 

2. Lētu izejvielu trūkums. Ar šo problēmu saskaras būvniecības nozare, 
mēbeļu ražošana, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas un dzērienu ražošana, tekstilizstrādājumu 
ražošana u.c. nozares. Tirgu pārpludina lēti izejmateriāli no mazattīstītām valstīm, kas 
nesakrīt ar šobrīd Eiropā tik ļoti pieprasītajiem fair trade principiem. Alternatīva ir lētāku 
izejvielu izstrāde, ievērojot fair trade principus, turklāt darot to augstākā kvalitātē un 
konkurējot ar cenu. Tas saistīts, piemēram, ar polimēru šķiedru ražošanu, ķīmisko 
pamatvielu ražošanu, būvkonstrukciju elementu ražošanu ar noteiktām fizikālām 
īpašībām, utt. 

3. Farmaceitisko preparātu neesamība. Pret virkni slimību pagaidām vēl 
nav izgudroti medikamenti. Viena no problēmas risināšanas iespējām ir biofarmācijas 
attīstība, kas iet roku rokā arī ar biomedicīnas attīstību. Tas ir zinātnes virziens, ka atbild 
par medicīnisko un farmaceitisko preparātu izgatavošanu no dabas vielām. Šis virziens ir 
saistīts arī ar kosmētisko produktu ražošanu ar jaunām un unikālām īpašībām. Latvijā 
mežs ir viena no svarīgākajām dabas bagātībām, turklāt pasaules mērogā tam ir arī 
unikāla flora ar daudzveidīgām koku sugām. Līdz ar to šim zinātnes virzienam Latvijā ir 
augsts potenciāls.  

Pašlaik Latvijā un pasaulē ir labvēlīga vide jaunu pētniecības virzienu attīstībai uz 
esošo kompetenču bāzes: šajā pētījumā aplūkotās nozares strauji attīstās, taču vēl nav 
pārsātinātas ar zinātniskajiem risinājumiem dažādās to nišās. Nozares eksistē virkne 
problēmu, kuras iespējams risināt zinātniskā ceļā. Tā ir iespēja izrādīt augstu ekselences 
līmeni zinātniskajai institūcijai ar kompetencēm koksnes materiālu un zaļās ķīmijas jomā.  

 

2.3. Pieprasījums pēc zinātniskiem risinājumiem nozarēs 

2014.gadā pētniecībā Latvijā tika ieguldīti 162,8 milj. EUR, kas ir par 16,7% vairāk 
nekā 2013. gadā. Lai gan 2015. gadā salīdzinot ar 2014. gadu izdevumi pētniecībai un 
attīstībai ir samazinājušies par 0,06 procentpunktiem, tie veidoja 0,62 % no IKP. 
Izdevumu pētniecībai un attīstībai samazināšanās saistīta ar pārrāvumu ES struktūrfondu 
līdzfinansēto programmu kārtās un plānošanas perioda maiņu. 2014. gadā, salīdzinot ar 
2013. gadu, finansējums pētniecībai un attīstībai ir pieaudzis par 0,08 procentpunktiem 
un veidoja 0,68% no IKP. Latvija ir noteikusi kvantitatīvo mērķi līdz 2020. gadam 
palielināt pētniecībā ieguldīto finansējumu līdz 1,5% no Latvijas iekšzemes 
kopprodukta,37 mērķtiecīgi sekmējot cilvēkresursu piesaisti, inovatīvu ideju izstrādi, 

                                                             
37 Pētniecības statistika, 1.lpp 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_15_00_lv.pdf 
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pētnieciskās infrastruktūras pilnveidi, augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora 
sadarbību, kā arī pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā.38 

2014. gadā ārvalstu finansējums veidoja lielāko daļu – 44,2% no kopējā 
finansējuma pētniecības darbiem, 27,8% bija uzņēmumu finansējums, 25,6% - valsts 
budžeta finansējums, bet 2,4% - augstākās izglītības iestāžu finansējums. Salīdzinot ar 
2013. gadu, par 3,4% finansējuma apjoms ir samazinājies valsts sektorā, savukārt 
uzņēmējdarbības sektorā tas ir pieaudzis par 46,9%.39  

Toties 2015. gadā lielāko daļu no kopējā finansējuma pētniecības darbiem – 
38,7% veidoja uzņēmumu finansējums, bet ārvalstu finansējums veidoja 33,4% no visa 
finansējuma pētniecības darbiem.40 Tas liecina par pētniecības izmaksu 
pārstrukturēšanos ilgtermiņā, apliecinot arī uzņēmumu vēlmi ieguldīt zinātniskajā 
darbībā. 

Lai sekmētu turpmāku tautsaimniecības transformāciju, ir nepieciešams veicināt 
strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību 
ražošanai. Piemēram, viens no pievienotās vērtības kāpinātājiem ir inovācijas, kuru plašai 
attīstībai un pielietošanas veicināšanai ir nozīmīga loma. Klasterizācija ir viens no 
instrumentiem resursu konsolidācijai un efektīvākai izmantošanai. Latvijas gadījumā 
nozīmīgākie nozaru klasteri ir meža un kokapstrādes klasteris, lauksaimniecības un 
pārtikas klasteris, kā arī metālapstrādes un mašīnbūves klasteris. Šīm nozarēm ir 
novērojama izteikti cieša produktu saistība, kā arī nozarēs pastāv darbaspēka un zinātnes 
prasmju un spēju kopums. Pārējo nozaru ražošanas biznesa struktūrās ir vērojama vājāka 
sadarbība ar citiem iekšzemes uzņēmumiem un nozarēm.41 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) sadarbībā ar Cornell 
University un INSEAD (Pasaules Biznesa skola) rēķinātais Globālais inovāciju indekss 
Latviju 2014. gadā ierindoja augstajā 34. vietā no 143 pētījumā aptvertajām valstīm. 
Pētījumā pētīti arī tādi aspekti, kā ārvalstu finansētie ieguldījumi P&A (5. vieta), ISO 9001 
kvalitātes sertifikāti (20. vieta), ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas sertifikāti 
(21. vieta), uzņēmumu finansētie ieguldījumi P&A, % (62. vieta), augsto tehnoloģiju 
ražošana (62. vieta), ārvalstu tiešo investīciju neto plūsmas, % no IKP (63. vieta), 
augstskolu un uzņēmējdarbības sektora sadarbība pētniecībā (64. vieta), autoratlīdzības 
un licences ieņēmumi, % no tirdzniecības apjoma (75. vieta), autoratlīdzības un licences 
maksas, % no pakalpojumu importa (75. vieta) un citus aspektus.42 

Koksnes ķīmijas institūtā tiek veikti pētījumi valsts finansētajos pētījumu 
projektos (grantos), sadarbības projektos un valstiskas nozīmes zinātniskajās 
programmās. Paralēli pētījumiem tiek izstrādāti līgumdarbi, sadarbojoties ar Latvijas 
ražotājiem un risinot tiem aktuālas problēmas. Cieša sadarbība izveidojusies gan ar 
lielajiem ražotājiem kā AS ”Latvijas Finieris”, AS “Sadales Tīkls”, AS „Olainfarm”, gan MVU 
(t.sk. Līgatnes papīrfabriku, a/s “Jauda Koks”, SIA “Kilbe”, SIA “Sāga” u.c.). Vairākas 
patentētas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas 

                                                             
38 Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. 

Kopsavilkums. http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40306267 
39 Pētniecības statistika, 1.lpp 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_15_00_lv.pdf 
40 Pētniecības statistika, 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/2016/nr_36_petniecibas_statistika_16_0
0_lv.pdf 

41 Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2014.–2020.gadam" http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40306267  

42 https://www.makroekonomika.lv/neertais-temats-ieguldijumi-latvijas-zinatne-un-
petnieciba 

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40306267
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ieviestas praksē (t.sk. furfurola, siltumizolācijas materiālu, kokogļu, kosmētiskas līdzekļu 
u.c. ražošanai).43  

LVKĶI finanšu plūsmas galveno daļu sastāda Eiropas struktūrfondu finansējums, 
gan infrastruktūrai, gan arī tieši cilvēkresursiem. Struktūrfondu finansējums ļoti ietekmē 
arī institūta kopējos ieņēmumus, gados, kad ERAF un ESF finansējumā ir pārrāvums, arī 
institūta kopējie ieņēmumi ir zemāki. Nākošā nozīmīgā ieņēmumu sadaļa ir bāzes 
finansējums, kas atkarībā no gada sastāda 13 – 25%. Valsts budžeta finansējums, kas 
iegūts konkursa kārtībā (LZP granti, VPP), ir nedaudz samazinājies. Valsts budžetā šiem 
projektiem ir izdalītas mazākas summas, kā arī fundamentālo pētījumu konkursos bija 
mazāks veiksmes procents. Visas Eiropas zinātnieku konkursos (FP7; H2020) institūts 6 
gadu laikā ir piesaistījis 1.4 milj. EUR, t.i. ~9.5% no visiem institūta ieņēmumiem. Ļoti 
svārstīgajiem Ietvarprogrammu ieņēmumiem pa gadiem ir objektīvs raksturs, jo reizēm 
projekts avansē 2 gadus uz priekšu, reizēm norēķins par pēdējo gadu aizkavējas. Gadā 
LVKĶI tiek izstrādāti 11-12 pētījumi uzņēmumiem, sadarbojoties ar  uzņēmumiem. 
Saimnieciskie līgumdarbi sastāda ~6-11% no institūta ieņēmumiem. 

Vairākas patentētas institūta zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas (t.sk. furfurola, 
siltumizolācijas materiālu, kokogļu, kosmētiskas līdzekļu u.c. ražošanai) ir ieviestas 
praksē.44 Katru gadu LVKĶI veic vidēji 15 rūpnieciskus pētījumus un eksperimentālas 
izstrādnes uzņēmumiem, kā arī dažādus testus, analīzes un konsultācijas.  Institūta 
regulārā sadarbība un komunikācija ar lielākajiem uzņēmumiem ļauj prognozēt vairāku 
nozaru pieprasījumu pēc pētniecības. Piemēram: 

 AS ”Latvijas Finieris” – ieinteresēts finiera aizsardzības un mitrumizturības 

risinājumos, iespējās pēc kokmateriālu izmantošanas celtniecībā, koksnes 

modificēšanas, kā arī koksnes blakusproduktu ražošanas iespējās, risinājumos 

saplākšņu un citu koksnes materiālu impregnēšanai, saplākšņu bio- un 

ugunsizturības uzlabošanā ar piemērotiem preparātiem. 

 AS “Latvijas valsts meži” – sadarbībā ar LVKĶI tiek veiktas izpētes mazvērtīgās 

koksnes izmantošanas iespējām, lai celtu meža produkcijas pievienoto vērtību.  

2017.gadā pilotiekārtu parka iecere tika prezentēta meža nozares 
uzņēmumiem, pārrunājot iespējamās pētniecības virzienus. “Latvijas valsts meži” 
atzina ka nozares mērķis ir rast risinājumus cirsmu atlikumu un mazvērtīgās 
koksnes (šķelda, zari, čabas) izmantošanai. Lai arī Latvijas meža eksporta 
potenciāls ir lēšams 2 miljrd. EUR apmērā, mazvērtīgās koksnes apstrādes un 
izmantošanas tehnoloģijas dotu lielāku pievienoto vērtību. 

 VAS „Latvenergo”, AS “Sadales Tīkls” – pakāpeniska atteikšanās un smago metālu 

un biocīdu izmantošanas koksnes ķīmijā pieprasa risinājumus elektropārvades 

balstu impregnēšanai  ekonomiski pieņemama kalpošanas laika nodrošināšanai.  

 Vācijas ķīmiskās rūpniecības gigants BASF - dažāda veida pētījumi koksnes, 

kompozītmateriālu un polimēru materiālu impregnēšanai, lai pasargātu no ārējās 

vides kaitīgās iedarbības. 

 Poliuretāna materiālu samaisīšanas un injicēšanas iekārta ļautu izstrādāt PU 

putuplasta sistēmas izolācijas paneļu ražotājiem (Tenax), cauruļvadu ražotājiem 

(SIA Poliurs), durvju ražotājiem, integrālo putu ražotājiem (SIA Elks), automašīnu 

sēdekļu un citu detaļu ražotājiem (Fiat, Pininfarina (Itālija), FPK (Spānija), Pemu 

(Ungārija)), kā arī citus termoreaktīvus elastomērus un to izstrādājumus.  

                                                             
43 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=11 
44 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=11 
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 Bioreaktoru kontroles un magnētisko maisītāju izstrāde un testēšana (AS 

Biotehniskais centrs). 

 Biotehnoloģisko procesu izstrāde, optimizācija un mērogošana (SIA Baltic Dairy 

Board, UAB Bioenergy (Lietuva)). 

 Augļu un ogu pārstrādes tehnoloģijas (sīrupu un sukāžu ražotāji, piem. SIA 

“Rāmkalni Nordeco”, SIA “Very Berry”, SIA “Ricberry”, z/s “Strēlnieki”). 

 Interesi par sadarbību pētniecības pakalpojumu sniegšanai biomasas 

frakcionēšanas jomā izteicis uzņēmums “Nova Pangaea technologies” Ltd 

(Lielbritānija). 

 Interesi par sadarbību triecienviskozitātes pētījumos ir izteikuši uzņēmumi 

„Innovation in Research & Engineering Solutions” (Beļģija), S.P.A. “Renewables 

SA” (Grieķija) – pētījumos, kas saistīti ar jaunu biokompozītu radīšanai ar  

koksnes pildvielu. 

Mazie un vidējie uzņēmumi (t.sk. a/s “Jauda Koks”, SIA “Kilbe”, SIA “Sāga”, 
Līgatnes papīrfabrika, u.c.) konkurētspējas noturēšanai regulāri meklē risinājumus 
jauniem produktiem un MVU mērogam piemērotām tehnoloģijām. 

 

2.4. SVID analīze 

Tabulā Nr. 1 sniegta LVKĶI stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 

Stiprās puses Vājās puses 

 Latvijā lielākais un 
atpazīstamākais institūts koksnes 
produktu un zaļās ķīmijas jomā 
 Plaša pieredze RIS3 noteikto 
prioritāšu jomā, kas palīdz piesaistīt 
finansējumu 
 Liela pieredze valsts un ES 
finansējuma piesaistes jomā 
 Veiksmīga sadarbība ar nozaru 
uzņēmumiem un organizācijām 
 Izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās 
vieta Rīgā 
 Labi cilvēkresursi, liels skaits 
kompetentu zinātnieku 
 Moderns aprīkojums 
laboratorijas mēroga pētījumu veikšanai 

 Institūta rīcībā nav lielizmēra 
iekārtu koksnes pētījumu veikšanai, kas 
ievērojami pazemina institūta iespējas 
konkurēt vietējā un ES tirgū 
 Pagaidām nav pieredzes 
lielizmēra pilotiekārtu izmantošanā 
 Neliela pieredze licenču 
pārdošanā un pasūtījuma pētījumu 
izstrādē 
 Zema esošās zinātnes 
infrastruktūras kvalitāte – novecojusi 
ventilācijas sistēma esošajā institūta ēkā 
 Telpu trūkums lielizmēra iekārtu 
izvietošanai 

Iespējas Draudi 

 Īstenot Attīstības projektu un 
iegādāties lielgabarīta pilotiekārtas, kas 
ļautu palielināt konkurētspēju 
 Iziešana ES un pasaules tirgū ar 
tehnoloģiskajiem risinājumiem 
 Vēl lielāka cilvēkresursu piesaiste 
no vadošajām Latvijas un ES 
zinātniskajām institūcijām un 
augstskolām 

 Citu institūtu lielāka 
konkurētspēja ātrākas lielizmēra iekārtu 
uzstādīšanas dēļ 
 Valsts politikas izmaiņas nodokļu 
jomā 
 Nepietiekams valsts atbalsts 
pētniecībai 
 Nepietiekams valsts atbalsts 
inženierzinātņu studentiem 
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 Kļūt arī par Latvijā vadošo 
zinātnisko institūciju polimēru materiālu 
jomā 
 Uzlabot esošo zinātnes 
infrastruktūru, izveidojot ventilācijas 
sistēmu esošajās institūta telpās 

 Darbaspēka aizplūšana zemās 
darba vides kvalitātes dēļ un grūtības 
piesaistīt zinātnisko personālu 
 

Tabula Nr. 1. LVKĶI stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 

Balstoties uz LVKĶI stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīzi iespējams 
paredzēt potenciālos riskus un priekšrocības institūta turpmākai attīstībai. Nozīmīga vājā 
puse ir lielizmēra iekārtu trūkums koksnes pētījumu veikšanai, kas ievērojami pazemina 
institūta iespējas konkurēt vietējā un ES tirgū. Šādu iekārtu ieguve tuvāko gadu laikā 
ievērojami uzlabotu LVKĶI konkurētspēju gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, un 
ļautu institūtam gūt lielākus ieņēmumus no licenču pārdošanas un plānoto pētījumu 
veikšanas.  

 

3. Projekta novērtējums  

3.1. Attīstības projektam pieejamo resursu raksturojums 

Svarīgākie zinātniskās institūcijas resursi tās sekmīgas darbības nodrošināšanai 
ir: 

 darbaspēks, spēcīgs zinātniskais, zinātniski tehniskais un zinātni 
apkalpojošais personāls; 

 augstas kvalitātes, mūsdienīgs laboratorijas aprīkojums jeb tehniskie 
līdzekļi; 

 vieta zinātniskajai darbībai. 

Cilvēkresursu un zināšanu pieejamība 

Atbilstošu cilvēkresursu pieejamība ir visbūtiskākais priekšnosacījums sekmīgai 
zinātniskās institūcijas darbībai. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina par to, ka 
zinātniskā personāla daudzums laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam katru gadu ir 
pieaudzis, ar izņēmumu 2013.gadā (skat. tabulu Nr. 2).45 Zinātniskais personāls šī termina 
izpratnē ir zinātnieki (fiziskās personas, kuras veic zinātnisko darbību un kuras ieguvušas 
zinātnisko kvalifikāciju – doktora zinātnisko grādu) un profesionāļi ar akadēmisko grādu 
vai augstākās izglītības diplomu, kas nodarbojas ar fundamentāliem vai lietišķiem 
pētījumiem, kā arī eksperimentālo pētniecību, lai iegūtu jaunas zināšanas, ražojumus, 
procesus, metodes un sistēmas; kā arī projektu vadītāji, kas iesaistīti pētniecības darbu 
zinātnisko un tehnisko aspektu plānošanā un vadīšanā.46  

Gads Pavisam 

tai skaitā: 

augstākās 
izglītības 
sektors 

valsts sektors 
uzņēmējdarbības 
sektors 

2016 6 810 4 936 859 1 015 
2015 7 827 5 672 947 1 208 
2014 7 939 5 539 904 1 496 
2013 7 448 5 387 944 1 117 
2012 7 995 5 893 964 1 138 

                                                             
45 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_16_00_lv.pdf 
46 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/zinatniski-petnieciskais-

darbs-38232.html 
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Gads Pavisam 

tai skaitā: 

augstākās 
izglītības 
sektors 

valsts sektors 
uzņēmējdarbības 
sektors 

2011 7 377 5 461 915 1 001 
2010 6 517 4 832 784 901 

Tabula Nr. 2. Zinātniskais personāls, kas strādā normālu un nepilnu darba laiku 2010. – 
2016.g.47 

Īpaši jāizceļ pētniecības jomā strādājošo skaits ar zinātnisko grādu – 2016. gadā 
4 138 zinātņu doktori, no tiem 3 628 bija zinātniskais personāls, kas veic pētījumus (skat. 
tabulu Nr. 3).48 

 Gads Pavisam 

tai skaitā 

augstākās 
izglītības 
sektors 

valsts sektors 
uzņēmējdarbības 
sektors 

2016 3 628 2 990 433 205 
2015 3 809 3 226 422 161 
2014 3 812 3 183 439 190 
2013 3 545 2 948 440 157 
2012 3 656 3 002 498 156 
2011 3 473 2 783 426 264 
2010 2 982 2 419 359 204 

Tabula Nr. 3. Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu (personu skaits) 2010.-2016.g49. 

Analizējot zinātnisko darbinieku skaitu sadalījumā pa sektoriem un zinātnes 
nozarēm, kas strādā normālu darba laiku, 2016. gadā augstākās izglītības sektorā strādāja 
2990 zinātniskie darbinieki, no tiem 29,3% darbojās dabaszinātņu jomā, 32,8% 
inženierzinātņu jomā, 9% medicīnas zinātņu jomā, 3,1% lauksaimniecības zinātņu jomā, 
15,1% sociālo zinātņu jomā un 10,7% humanitāro zinātņu jomā. Valsts sektorā strādāja 
433 zinātniskie darbinieki, no tiem 50,6% darbojās dabaszinātņu jomā, 12,7% 
inženierzinātņu jomā, 1,6% medicīnas zinātņu jomā, 27,5% lauksaimniecības zinātņu 
jomā, 4,7% sociālo zinātņu jomā un 2,9% humanitāro zinātņu jomā.50 LVKĶI ir 
nepieciešamība pēc zinātniekiem dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā. Kopumā 
apmēram 62% Latvijas zinātniskā personāla pārstāvēja tieši šīs jomas.  

Jāatzīmē, ka organiskā ķīmija, bioķīmija un mežsaimniecība atzīmētas arī kā 
prioritārās nozares projektā “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2014.–2020.gadam ”uzsverot, ka “Latvijā salīdzinošas priekšrocības ir 
atsevišķās zināšanu jomās dabas zinātnēs (īpaši, cietvielu fizikā, organiskajā ķīmijā, 
bioķīmijā un molekulārajā bioloģijā, kā arī datorzinātnēs), inženierzinātnēs (īpaši, 
elektrotehnikā un elektronikā, keramikas un kompozītu materiālzinātnēs, mehānikā un 
biotehnoloģijās), medicīnā (īpaši, farmācijā, biomedicīnā un medicīnas tehnoloģijās) un 
lauksaimniecības zinātnēs (īpaši, agronomijā un dārzkopībā, mežsaimniecībā un pārtikas 
tehnoloģijās). Šajās jomās zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu, kas ir inovāciju kapacitātes 
pamats, rada un attīsta specializētas augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas.”51  

Būtiska nozīme cilvēkresursu pieejamības ziņā nākotnē ir augstskolu 
piedāvātajām studiju programmām. Tabulā Nr. 4 sniegts Latvijas augstskolu studiju 

                                                             
47 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_16_00_lv.pdf 
48 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_16_00_lv.pdf 
49 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_16_00_lv.pdf 
50 http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_36_petniecibas_statistika_16_00_lv.pdf 
51 Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnes 2014.–2020.gadam" http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40306267 

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40306267
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programmu piedāvājums 2015. gadā, kas atbilst LVKĶI vajadzībām. Institūtā strādā 
darbinieki ar zinātnisko grādu ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs.52 Visatbilstošāko izglītību 
darbam LVKĶI iespējams iegūt ķīmijas un visaptverošās dabaszinātņu programmās. Šādu 
izglītību bakalaura un maģistra līmenī piedāvā RTU, LU un DU, bet doktora studiju līmenī 
– RTU, DU un RA. Atsevišķi specializācijas kursi ir arī bioloģijas un fizikas programmās, 
kā arī LLU meža fakultātes programmās. 

Bakalaura studijas Maģistrantūras studijas Doktora grāds 
Rīgas Tehniskā 
universitāte 
*) Ķīmijas tehnoloģija 
Iegūstamais grāds – 
Dabaszinātņu bakalaurs 
ķīmijā 
*) Materiālzinātnes 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu bakalaurs 
materiālzinātnē 
*) Ķīmija 
Dabaszinātņu bakalaurs 
ķīmijā 
 
Latvijas universitāte 
*) Ķīmija 
Iegūstamais grāds - 
Dabaszinātņu bakalaurs 
ķīmijā 
 
Daugavpils universitāte 
*) Ķīmija 
Iegūstamais grāds - 
Dabaszinātņu bakalaurs 
ķīmijā 
 
Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 
*) Mežinženierija 
Iegūstamā kvalifikācija – 
mežsaimniecības 
inženieris 
 

Rīgas Tehniskā universitāte 
*)Ķīmijas tehnoloģija 
Iegūstamais grāds - Dabaszinātņu 
maģistrs ķīmijā 
*) Ķīmija 
Iegūstamais grāds - Dabaszinātņu 
maģistrs ķīmijā 
*) Materiālu nanotehnoloģijas 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu akadēmiskais 
maģistrs nanotehnoloģijās 
*) Materiālzinātnes 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu maģistrs 
materiālzinātnē 
 
Latvijas universitāte 
*) Ķīmija 
Iegūstamais grāds - Dabaszinātņu 
maģistrs ķīmijā 
 
Daugavpils universitāte 
*) Ķīmija 
Iegūstamais grāds - Dabaszinātņu 
maģistrs ķīmijā ar specializāciju 
vides ķīmijā vai praktiskajā 
bioanalītikā 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
*) Koksnes materiāli un 
tehnoloģijas 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu maģistra grāds 
(Mg.sc.ing.) 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 
*) Ķīmijas tehnoloģija 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu doktors 
ķīmijas inženierzinātnē 
 
 
Daugavpils universitāte 
*) Cietvielu fizika 
Iegūstamais grāds - Fizikas 
doktors (Dr. phys.) 
 
Rēzeknes augstskola 
*) Vides inženierzinātne 
Iegūstamais grāds - 
Inženierzinātņu doktors 
vides inženierzinātnē 
(Dr.sc.ing.) 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

*) Koksnes materiāli un 
tehnoloģijas 
Iegūstamais grāds - 
Materiālzinātņu doktors 
(Dr.sc.ing.) 

Tabula Nr. 4. Latvijas augstskolu piedāvātās izglītības programmas LVKĶI saistošās jomās 
2015.g.53 

LVKĶI strādā 41 darbinieks ar zinātnisko grādu ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs. 
Vadošie institūta zinātnieki lasa lekciju kursus Latvijas augstskolu (LU, LLU, RTU) 
studentiem. Institūtā regulāri tiek izstrādāti bakalaura, inženieru, maģistru un doktoru 
darbi. KĶI zinātnieki piedalās daudzos starptautiskos ES finansētos projektos, tai skaitā 
ES ekselences centru atbalsta projektā “LV koksnes ķīmijas institūta integrācija Eiropas 
pētniecības vidē” (WOODPRO). Cieša sadarbība izveidojusies ar radniecīgām pētniecības 
iestādēm visā pasaulē – Japānā, Krievijā, Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs. Līdz ar 
to pašlaik LVKĶI netrūkst augstas sarežģītības pakāpes pētījumiem nepieciešamo 
speciālistu. Nākotnes perspektīvas parāda augstu zinātniskā personāla pieejamību 

                                                             
52 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=11  
53 http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qy=&x=46&y=19 

http://www.llu.lv/studiju-programmas?pr=73
http://www.llu.lv/studiju-programmas?pr=73
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=11
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vismaz tuvāko 5 – 10 gadu laikā, par ko liecina gan zinātniskā personāla skaita 
palielināšanās tendences, gan plaša izglītības programmu pieejamība Latvijā.54 Pielikumā 
Nr. 1 pievienoti LVKĶI vadošo zinātnieku CV. 

Tehnisko līdzekļu pieejamība 

LVKĶI struktūrā ir sejas laboratorijas: 

 bioinženierijas laboratorija; 
 celulozes laboratorija; 
 koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija; 
 lignīna ķīmijas laboratorija; 
 polimēru laboratorija; 
 biorafinēšanas laboratorija.55  

Pašlaik LVKĶI aprīkojums ar laboratorijas mēroga iekārtām un inventāru ir 
vērtējams kā labs. Institūts ir īstenojis virkni attīstības projektu, piesaistot ERAF 
līdzfinansējumu laboratorijas iekārtu iegādei, un uzstādot Baltijas mērogiem modernākās 
koksnes ķīmijas pētniecības iekārtas. Tostarp no 2013. līdz 2014. gadam īstenots projekts 
„Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās infrastruktūras uzlabošana” 
sadarbībā ar VIAA un ar ERAF atbalstu56. Dažās pamatdarbības jomās laboratorijas 
aprīkojumu nepieciešams papildināt ar jaunu, to plānots paveikt līdz 2020. gadam, 
iespēju robežās piesaistot arī ES struktūrfondu līdzfinansējumu.  

Tomēr LVKĶI tehniskā aprīkojuma jomā ir viens būtisks trūkums: institūtam nav 
pieejamas liela mēroga iekārtas, pilotiekārtas koksnes izejvielu sagatavošanai un 
tehnoloģiskas iekārtas koksnes un tās produktu pārstrādei. Šādu iekārtu neesamība 
būtiski kavē LVKĶI attīstību: gatavo produktu iegūšana industriālos apjomos pat nelielu 
paraugu līmenī var aizņemt līdz pat vairākiem mēnešiem, kas ar lielāka izmēra iekārtām 
būtu iespējams dažu stundu laikā. Pašlaik LVKĶI laboratorijās ātri iespējams iegūt tikai 
produktus laboratorijas mērogu līmenī, taču ar to ir par maz, lai produktu sekmīgi 
demonstrētu komersantiem un citām iesaistītajām pusēm, līdz ar to produktu 
tehnoloģijas ir gandrīz neiespējami pārdot.  

Zināšanu pieejamību LVKĶI raksturo tā patentu skaits. Pielikumā Nr. 2 ir ietverts 
LVKĶI un tā pētnieku rīcībā esošie un iesniegtie patenti. Pašlaik LVKĶI un tā zinātnieku 
rīcībā ir 26 patenti57.  

Vietas pieejamība un atbilstība 

LVKĶI atrašanās vieta ir Dzērbenes iela 27, Rīga58. Šajā adresē ir plānots īstenot 
arī Attīstības projektu, kur LVKĶI ir pieejams zemes apbūves gabals, kā arī daļa ēku, kur 
jau atrodas LVKĶI. Institūta atrašanās Latvijas galvaspilsētā un arī Baltijas lielākajā 
pilsētā sniedz virkni priekšrocību tā attīstībai, proti: 

 atrašanās vieta tuvu Baltijā lielākajiem industriālajiem parkiem un 
ražošanas uzņēmumiem; 

 viegli sasniedzama vieta, izmantojot aviotransportu un autotransportu; 
 izejmateriālu (dažāda veida augstvērtīgas koksnes) viegla un ērta 

pieejamība; 

                                                             
54 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=11 
55 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=10 
56 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=8 
57 LVKĶI, 2015 
58 http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=5 
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 pārrobežo programmu piedāvātā atbalsta saņemšanas iespējas, 
piemēram, Baltijas jūras reģiona INTERREG programmā59, utml. atbalsta 
programmās; 

 viegli sasniedzama vieta NVS valstu komersantiem, kurus interesē 
sadarbība un augsta līmeņa tehnoloģiju iegāde no ES zinātniskajām 
institūcijām. 

Kopumā LVKĶI atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, un tā rīcībā ir pietiekoši daudz 
resursu turpmākās darbības attīstīšanai: ir noslēgts zemes ilgtermiņa nomas līgums un 
pieejama apbūves vieta. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta Latvijas galvaspilsētā ļauj izmantot 
pārrobežu programmu sniegtās atbalsta iespējas. LVKĶI ir pietiekoši daudz cilvēkresursu 
sekmīgai augstas sarežģītības pakāpes pētījumu veikšanai. Turklāt statistikas dati un 
nozarē esošās tendences, t.sk. izglītības programmu pieejamība, neliecina par iespējamu 
personāla trūkumu tuvāko 5-10 gadu laikā. LVKĶI ir arī labs laboratoriju tehniskais 
nodrošinājums, ir pieejams modernas mazizmēra laboratorijas iekārtas. Būtiskākais 
trūkums ir lielizmēra iekārtu neesamība koksnes izejvielu sagatavošanai un koksnes un 
tās produktu pārstrādei. 

 

3.2. Attīstības projekta PEST analīze 

Attēlā Nr. 5 ir sniegta Attīstības projekta PEST analīze. PEST analīze norāda uz 
politiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un tehnoloģiskajiem vides aspektiem, kas var 
radīt riskus. PEST analīze ir piemērotāka Attīstības projekta analīze nekā SVID analīze, jo 
ļauj precīzāk paredzēt potenciālos riskus projektam, kurš vēl nav uzsākts, un ir tā 
attīstības agrīnajā stadijā. PEST analīze ļauj saskatīt projekta riskus un veido bāzi risku 
minimizēšanas plāna izstrādei. 

                                                             
59 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/es-jautajumi-arlietu-

ministrijas-kompetence/es-strategija-baltijas-juras-regionam#plans 
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Attēls Nr. 5. Attīstības projekta PEST analīze 

Attīstības projekta PEST analīze norāda uz svarīgākajiem tā riskiem, kuru 
minimizēšanas iespējas aplūkotas 3.3. nodaļā. Virkne risku ir uzskatīti par 
maznozīmīgiem, un dziļāk netiek analizēti. Politisko aspektu jomā potenciālās augstskolu 
reformas diez vai ietekmēs zinātniskā personāla pieejamību. Sociālo aspektu jomā 
jauniešu ieradumu maiņa un nevēlēšanās studēt inženierzinātnes un dabaszinātnes ir 
maz ticama, par ko liecina 3.1. nodaļā analizētās zinātniskā personāla attīstības tendences 
Latvijā un augstskolu piedāvāto studiju programmu analīze. Ekonomiskā aspekta jomā ir 
maz ticams, ka tuvākajā laikā var iestāties reputāciju riski, kā dēļ Latvijā ražotie produkti 
būs mazāk pieprasīti, turklāt LVKĶI pēc Attīstības projekta īstenošanas plāno piedāvāt 
tehnoloģijas arī ES tirgū.  

 

3.3. Risku minimizēšanas iespējas 

Tabulā Nr. 5 ir sniegta Attīstības projekta risku minimizēšanas iespēju analīze. 
Analizēti 3.2. sadaļā, PEST analīzē, iekļautie riski. 

Risks Riska 
ietekmes 
rādītājs 

Pasākumi riska minimizēšanai 

Politiskie riski 
Valsts politikas 
maiņa 

Zems Šāds ir uzskatāms par zemu, jo nacionālā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentos līdz 2020. gadam kā mērķis 

Politiskie aspekti
*Valsts politikas maiņa zinātnes 
atbalstam
*Valsts politikas maiņa studējošo 
atbalstam
*Augstskolu reformas
*Izmaiņas atbalsta sniegšanā 
komersantiem, kuri veic ieguldījumus 
R&D
*Valsts nodokļu politikas 
maiņa
*Tirgus samazināšanās 
ekonomisko sankciju dēļ

Ekonomiskie aspekti

*Zems pieprasījums pēc Latvijas ražotāju 
produktiem

*Zems pieprasījums pēc inovatīvām 
tehnoloģijām koksnes materiālu jomā

*Konkurentu darbības rezultātā 
samazinājušies noieta tirgi

*Pārāk augsta tehnoloģiju pašizmaksa un 
pārāk augsta licences un pētījumu cena 

Sociālie aspekti

*Kvalificēta darbaspēka 

aizplūšana no valsts

*Jauniešu ieradumu un vēlmju maiņa, 
nevēlēšanās studēt dabaszinātnes un 
inženierzinātnes

*Tendence komersantiem pašiem 
piesaistīt zinātnisko personālu un veikt 
pētniecību uzņēmumu iekšienē

*Mazs sabiedrības pieprasījums pēc 
koksnes un koksnes produktu 
materiāliem

Tehnoloģiskie aspekti

*Nepieciešamo iekārtu nepieejamība vai 
nepilnības to tehniskajā komplektācijā

*Nespēja radītos tehnoloģiskos 
risinājumus ieviest ražošanā

*Tehnoloģisko kļūdu riski un 
neprecizitātes izstrādātajās tehnoloģijās

*Nespēja izstrādāt komersantiem 
nepieciešamos risinājumus uz 
līgumpētījumu pamata

PEST
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Risks Riska 
ietekmes 
rādītājs 

Pasākumi riska minimizēšanai 

inženierzinātņu un 
dabaszinātņu 
atbalstam 

norādīta inženierzinātņu un dabaszinātņu attīstība Latvijā, 
tostarp paredzēts valsts atbalsts.60 

Izmaiņas atbalsta 
sniegšanā 
komersantiem, kuri 
veic ieguldījumus 
R&D 

Vidējs Pašlaik valsts atbalsts paredz uzņēmuma ienākuma 
nodokļa atvieglojumus par investīcijām pētniecībā un 
attīstībā61. 
Lai gan riska iestāšanās varbūtība ir zema, jo pašlaik 
publiski nav izskanējusi informācija par normatīvo aktu 
izmaiņām, šādas izmaiņas var kavēt uzņēmumu vēlmi 
investēt pētniecībā un attīstībā. Lai risku minimizētu, 
LVKĶI ir mērķis sasniegt augstus veiksmes rādītājus 
Horizon2020 projektos, tādējādi gūstot papildus atbalstu 
šādā veidā. Tas ļaus LVKĶI samazināt tehnoloģiju 
izstrādes izmaksas, un piedāvāt tās komersantiem par 
zemāku cenu. 

Tirgus 
samazināšanās 
ekonomisko sankciju 
dēļ 

Zems Riska iestāšanās varbūtība vērtējama kā zema, jo pašlaik 
ekonomiskās sankcijas neietekmē sadarbību zināšanu 
pārneses jomā. Turklāt pašlaik LVKĶI sadarbība ar 
sankciju skartajiem tirgiem nav liela, un nākotnē 
sadarbības īpatsvaru no kopējās darbības apjoma nav 
plānots palielināt. LVKĶI galvenokārt strādā ar ES tirgiem. 

Ekonomiskie riski 
Zems pieprasījums 
pēc inovatīvām 
tehnoloģijām 
koksnes materiālu 
jomā 

Zems Ķīmijas un farmācijas uzņēmumi jau prognozē nozares 
pieaugumu tuvāko gadu laikā. Kosmētikas apakšnozares 
uzņēmumi 2017. gadā savus ražošanas apjomus plāno 
palielināt pat līdz 20%. Būvķīmijas un ķīmijas uzņēmumi 
pieaugumu paredz par 5-10%, bet farmācijas uzņēmumi 
par 8-10%, kas ir vairāk kā iepriekšējos gados62. Šādas 
attīstības tendences, kā arī minēto nozaru vēsturiskās 
attīstības tendences pēckrīzes gados, liecina par zemu 
pieprasījuma risku. Turklāt industrijas aizvien turpina 
pieprasīt augstas inovācijas pakāpes produktus un 
izejvielas. 

Konkurentu 
darbības rezultātā 
zaudēti vai 
samazinājušies 
noieta tirgi 

Vidējs Šāds risks pastāv gadījumā, ja komersanti pasīvi ievieš 
inovācijas to pamatdarbībā, un nespēj piedāvāt tirgū 
inovatīvus un konkurētspējīgus projektus. Risku 
iespējams minimizēt, ieviešot unikālus tehnoloģiskus 
risinājumus un ražojot produktus ar augstāku pievienoto 
vērtību. LVKĶI plāno samazināt šo risku, uzrunājot 
komersantus un informējot tos par pētniecības un 
tehnoloģiju iegādes iespējām pēc Attīstības projekta 
īstenošanas. 

Pārāk augsta 
tehnoloģiju 
pašizmaksa un pārāk 
augsta licences un 
pētījumu cena  

Vidējs Arī šo risku plānots minimizēt, iespēju robežās piesaistot 
Horizon2020 līdzekļus pētniecības projektu īstenošanai 
un valsts atbalstu. Grantu piesaiste būtiski samazinās 
pētniecības projektu izmaksas un ļaus tās piedāvāt 
komersantiem par zemāku cenu, noturot vienmērīgu 
pieprasījumu pēc tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī 
noturot tirgus cenu. 
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http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Sae
ima.pdf 

61 http://likumi.lv/doc.php?id=34094 
62 http://www.db.lv/razosana/kimijas-un-farmacijas-nozare-2016-gada-prognoze-

razosanas-apjomu-pieaugumu-443192 
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Risks Riska 
ietekmes 
rādītājs 

Pasākumi riska minimizēšanai 

Sociālie riski 
Kvalificēta 
darbaspēka 
aizplūšana no valsts 

Vidējs Migrācijas saldo parāda, ka pašlaik Latvijā šāds risks 
pastāv: pēdējo piecu gadu laikā no Latvijas emigrējuši 
136,7 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir gandrīz 7% no 
iedzīvotāju skaita63. Riska minimizēšanas pasākumi ietver 
konkurētspējīgas darba samaksas piedāvāšanu 
zinātniskajam personālam un kvalitatīvu darba apstākļu 
nodrošināšanu. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
datiem, nozarē „Zinātniskās pētniecības darbs”, kur 
ietilpst arī LVKĶI darbība, vidējā bruto darba samaksa 
2015.g. 1., 2. un 3.ceturksnī bija 918 EUR64. Vidējā bruto 
darba samaksa Latvijā 2014.g. bija 765 euro. Jau tagad 
zinātniskās institūcijas darbiniekiem piedāvā 
konkurētspējīgu atalgojumu, kas šo risku minimizē. 

Jauniešu ieradumu 
un vēlmju maiņa, 
nevēlēšanās studēt 
dabaszinātnes un 
inženierzinātnes 

Zems Plašais Latvijā piedāvāto izglītības programmu klāsts 
dažādās pilsētās, kā arī valsts budžeta vietu pieejamība, 
kas aplūkots 3.1. sadaļā, minimizē šo risku. LVKĶI risku 
minimizē, piedāvājot skolēniem apmeklēt ēnu dienas un 
mācību prakses vietas studentiem, tādējādi radot 
jauniešos interesi un izpratni par LVKĶI darbību. 

Tendence 
komersantiem 
pašiem piesaistīt 
zinātnisko personālu 
un veikt pētniecību 
uzņēmumu iekšienē 

Augsts Lai gan šis risks vērtējams kā augsts, tas nerada draudus 
Attīstības projekta īstenošanai, gluži pretēji, riska 
iestāšanās veicinās LVKĶI un komersantu sadarbību. 
Retais komersants savām vajadzībām būs gatavs investēt 
ap 4 miljoniem euro pilotiekārtu iegādei, kuras tiks 
izmantotas pētniecībai, savukārt pētījumus ar ražošanas 
iekārtām ne vienmēr iespējams veikt tik precīzi, lai uz to 
bāzes būtu iespējams attīstīt jaunas tehnoloģijas. LVKĶI 
mērķa grupa ir tie komersanti, kuriem jau ir vai ir 
plānotas iestrādnes pētniecības aktivitāšu veikšanā.  
Tehnoloģiskie riski 

Nepieciešamo 
iekārtu 
nepieejamība vai 
nepilnības to 
tehniskajā 
komplektācijā 

Zems Risks vērtējams kā zems, jo LVKĶI ir veicis izpēti par tirgū 
pieejamajām iekārtām un to atbilstību LVKĶI vajadzībām. 
Pašlaik ir atrastas visas Attīstības projekta īstenošanai 
nepieciešamās iekārtas. Izpēte veikta iekārtu piegādātāju 
mājaslapās, kā arī www.alibaba.com, kas apkopo visus 
pasaulē esošos tehnoloģiskos risinājumus un ļauj 
prognozēt to cenu. Precīzas iekārtu cenas noteikšanai 
LVKĶI īstenos publisko iepirkumu procedūras. 

Nespēja radītos 
tehnoloģiskos 
risinājumus ieviest 
ražošanā 

Vidējs Šāds risks vērtējams kā vidējs, jo tehnoloģisko risinājumu 
ieviešana ražošanā saistīta arī ar ražošanas izmaksām, 
izmantojot konkrēto tehnoloģiju, kā arī iekārtu 
pieejamību. Risks tiks novērsts, pirmkārt konsultējoties ar 
uzņēmumiem par tiem pieejamajiem resursiem un 
maksimāli pielāgojot tehnoloģijas šiem resursiem. 
Iespējama arī pētniecības aktivitāšu veikšana, daļēji 
izmantojot uzņēmuma rīcībā esošās iekārtas. Turklāt 
LVKĶI sniegs konsultācijas par iespējamajiem, tirgū 
pieejamajiem iekārtu risinājumiem. 

Tehnoloģisko kļūdu 
riski un 

Vidējs Pašlaik šis risks vērtējams kā augsts, jo LVKĶI rīcībā ir 
tikai mazizmēra laboratorijas iekārtas tehnoloģiju 
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http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__migr/IB0010.px/?rxid=cdcb978c
-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 

64 https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4695&hl=1 
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Risks Riska 
ietekmes 
rādītājs 

Pasākumi riska minimizēšanai 

neprecizitātes 
izstrādātajās 
tehnoloģijās 

attīstībai. Risku iespējams samazināt līdz vidējam vai 
vidēji zemam, īstenojot Attīstības projektu un iegādājoties 
lielgabarīta pilotiekārtas, kas ļaus veikt pētījumus ar 
augstāku precizitāti un ticamības pakāpi. Riska iestāšanās 
varbūtību pēc Attīstības projekta īstenošanas samazina 
kompetenta zinātniskā personāla pieejamība. 

Nespēja izstrādāt 
komersantiem 
nepieciešamos 
risinājumus uz 
līgumpētījumu 
pamata 

Zems Riska ietekmes rādītājs ir zems, jo LVKĶI rīcībā ir 
kompetents zinātniskais personāls, kas izvērtē uzņēmuma 
vajadzību apmierināšanas iespējamību ar LVKĶI rīcībā 
esošajiem resursiem. Līgumpētījumos ar augstu 
neizdošanās risku līgumā tiks ietverti papildus nosacījumi 
par to, ka arī pasūtītājs uzņemas ar tehnoloģijas izstrādi 
saistītos riskus, ņemot vērā augsto inovācijas pakāpi un 
līdzīgu risinājumu neesamību. 

Tabula Nr. 5. Attīstības projekta risku minimizēšanas iespēju analīze 

Kopumā ar Attīstības projekta īstenošanu saistītie ekonomiskie, politiskie, 
sociālie un tehnoloģiskie riski LVKĶI vērtējami kā vidēji zemi. LVKĶI ir izstrādāts 
pasākumu plāns identificēto risku minimizēšanai. Lielākie riski saistīti ar pašreizēju 
tehnoloģiju trūkumu, ko atrisinās Attīstības projekta īstenošana. Savukārt konkurences 
risku minimizēšanai svarīga ir valsts atbalsta saņemšana Attīstības projekta īstenošanai, 
kas būtiski paātrinās šī projekta īstenošanu. 
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4. Attīstības projekta finanšu un sociālekonomiskais pamatojums 

4.1. Attīstības projekta finanšu pieņēmumi 

Viena no būtiskākajām finanšu pieņēmumu sadaļām ir ieņēmumu prognoze. LVKĶI mērķa tirgus pamatā ir Eiropas Savienība. Saskaņā ar 
Eurostat datiem, ES-28 valstīs LVKĶI stratēģiski svarīgajās nozarēs bija šādi uzņēmējdarbības rādītāji: 

Nozare 
Nodarbināto personu 
skaits 

Uzņēmumu skaits ES-
28 

Apgrozījums ES-28 

Koksnes un koksnes izstrādājumu ražošana 984 100 173 000 124,45 miljardi EUR 
Ķīmiskā rūpniecība 1 146 000 28 600 537,11 miljardi EUR 
Farmaceitisko preparātu ražošana 564 000 184 000 245,21 miljards EUR 

Tabula Nr. 7. LVKĶI stratēģiski svarīgāko nozaru uzņēmējdarbības rādītāji 2014.g.65 

Tabulā Nr. 8 sniegts skaidrojums par LVKĶI finanšu pieņēmumiem 2016. – 2037. gadam. 

Izmaksu vai ieņēmumu 
pozīcija 

2016 2017 2037 Skaidrojums par veiktajiem pieņēmumiem 

IEŅĒMUMI 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

 425 709   455 700   832 642  Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumiem LVKĶI veido šādas 
ieņēmumu pozīcijas: 
1) Maksa par sniegtajiem pētniecības pakalpojumiem (saimnieciskie projekti); 
2) Maksa par laboratorijas pakalpojumiem; 
3) Maksa par telpu nomu. 
2016.g. maksa par telpu nomu veidoja 122’591 eiro, bet ieņēmumi no sniegtajiem 
laboratorijas pakalpojumiem u.c. līdzīgiem pakalpojumiem, kas nav pētnieciskais darbs, 
veidoja 102’338 eiro. Pārējie 200’780 eiro tika gūti no saimniecisko projktu izstrādes. 
Pēc Projekta īstenošanas uzņēmums nefokusēsies saimniecisko projektu veikšanā un 
ieņēmumi no saimnieckajiem projektiem jeb pētniecības pakalpojumiem nepārsniegs 
20% no visiem ieņēmumiem, tomēr līdz ar pilotiekārtu parka izveidi, tos ir plānots 
būtiski palielināt absolūtos skaitļos. Ir plānots, ka ieņēmumi no laboratorijas 
pakalpojumiem u.c. līdzīgiem pakalpojumiem un no telpu nomas būtiski nemainīsies, 
bet gaidām pieaugums vidēji par 2% gadā patēriņa cenu izmaiņu dēļ. Līdz ar to kopējie 

                                                             
65http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Sectoral_tab2_analysis_of_key_indicators,_Manufacturing_(NACE_Section_C),_EU-

28,_2014.png 
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ieņēmumi no laboratorijas pakalpojumiem u.c. līdzīgiem pakalpojumiem 2037. gadā 
plānoti 340’970 eiro apmērā. Toties ir plānots būtisks ieņēmumu pieaugums no 
saimniecisko projektu īstenošanas, īpaši turpmākajos gados pēc Projekta noslēgšanas 
2020.-2021. gadā LVKĶI vēl nodarbosies ar iekārtu testēšanu industrijas vajadzībām un 
īstenos publicitātes pasākumus ar mērķi stiprināt zīmolu, bet 2022.-2024.g. plānots 
pieaugums no ieņēmumiem no pētniecības pakalpojumiem par 10% gadā. Pārējos gados 
plānotais pieaugums ir 2% - gadā patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 2037. gadā ir plānots gūt 
ieņēmumus no saimnieciskajiem projektiem 491’750 eiro apmērā, kas sastāda 7,5% no 
kopējiem gūtajiem ieņēmumiem, un ir par 145% vairāk nekā 2016. gadā.  

Ārvalstu finanšu palīdzība  368 236   120 000   599 651  Ārvalstu finanšu palīdzība ir saņemtais atbalsts (granti) starptautiskās grantu 
programmās, kas LVKĶI gadījumā ir tikai H2020 grantu projekti dažādās aktivitātēs un 
iniciatīvās, piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūras, Marijas Kirī aktivitātēs, u.c. Līdz šim 
ieņēmumi pamatā tika gūti no projektiem, kuros LVKĶI ir partneris, taču nākotnē 
plānota arī pašu projektu iesniegšana. 2016. gadā noslēdzās vairāki H2020 projekti, 
kuros LVKĶI bija partneris, līdz ar to saņemtais finansējums ir salīdzinoši liels – 368 
tūkst. EUR, bet 2017. gadā šādu ieņēmumu plānots maz. Pilotiekārtu parka izveide 
palīdzēs LVKĶI celt konkurētspēju starptautiskos projektos, īstenot jaunas pētniecības 
aktivitātes un konkurēt, piemēram, ar Somijas, Vācijas un Francijas zinātniskajām 
institūcijām H2020 projektos u.c. līdzīgās iniciatīvās. Līdz ar to plānots būtiski palielināt 
gūtos ieņēmumus no šādiem projektiem, 2020.-2024.g. plānots būtisks ieņēmumu 
pieaugums šajā pozīcijā par 30% katru gadu, bet pārējos gados – 2% pieaugums 
patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 2037. gadā plānots gūt ieņēmumus gandrīz 600’000 EUR 
apmērā gadā no dalības 7.ietvaroprogrammas projektos. 

Transferti  1 386 052   3 012 390   5 330 607  Tansfertu ieņēmumus veido:  
 Transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; 
 Transferti starp padotības iestādēm; 
 Valsts budžeta transferti (bāzes finansējums); 
 Finansējums 1.1.1.4. projekta īstenošanai; 
 Finansējums citu ES struktūrfondu projektu īstenošanai (piemēram, 1.1.1.1., 
1.1.1.2., u.c. programmu projekti); 
 Ziedojumi un dāvinājumi; 
 Citi ieņēmumi no pamatdarbības. 
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Transferti starp valsts 
struktūrām, izņemot 
komersantus 

 30 854   56 000   83 214  Transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, ir citu zinātnisko institūciju 
maksa par LVKĶI dalību kopprojektos, kuros LVKĶI ir sadarbības partneris, bet nepilda 
galvenā partnera lomu, līdz ar to projekta naudas plūsma notiek caur citu zinātnisko 
institūciju vai uzņēmumu. Pārsvarā tas ir ES struktūfondu līdzfinansētajos projektos. 
2018.-2037.g. ir plānots mērens šo ieņēmumu pieaugums par 2% patēriņa cenu izmaiņu 
dēļ. 

Transferti starp padotības 
iestādēm 

 24 288   -     36 420  Transferti starp padotības iestādēm ir LVKĶI padotības iestāžu vai iestāžu, kuru 
padotībā ir LVKĶI, maksa par LVKĶI dalību kopprojektos, kuros LVKĶI ir sadarbības 
partneris, bet nepilda galvenā partnera lomu, līdz ar to projekta naudas plūsma notiek 
caur padotības iestādi/iestādi, kurai LVKĶI ir padotībā. LVKĶI nav padotības iestāžu, 
taču institūts ir LZA padotības iestāde, no kuras arī saņem transferta maksājumus par 
dalību LZA projektos. Pārsvarā tas ir ES struktūfondu līdzfinansētajos projektos. 2018.-
2037.g. ir plānots mērens šo ieņēmumu pieaugums par 2% patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 

Valsts budžeta transferti 
(bāzes finansējums) 

 1 330 044   2 956 390   5 210 973  Valsts budžeta transfertu apmērs jeb bāzes finansējums veido lielāko daļu LVKĶI 
ieņēmumu, 2016. gadā tas bija 61% no visiem ieņēmumiem, 2017. gadā tie ir plānoti 
82%. Bāzes finansējuma apmēru nosaka vairāki sasniegtie rādītāji: 
 zinātnē nodarbināto darbinieku skaits pilna laika evivalentos; 
 darba telpu apmērs; 
 valstī vidējās algas; 
 zinātniskās darbības kvalitātes rādītāji, piem. pētniecības un attīstības projekti, 
zinātniskās publikācijas un patenti, promocijas un maģistra darbi66. 
2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu piešķirtais bāzes finansējums palielinājās par 
122%, sasniedzot gandrīz 3 miljonus eiro. Ir plānots, ka līdz 2019. gadam LVKĶI 
piešķirtais bāzes finansējums pieaugums par 2% patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 2020. gadā 
jeb pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas bāzes finansējuma pieaugums plānots par 
2,5%, bet sākot ar 2021. gadu – par 3% gadā katru gadu, kas saistīts ar pilotiekārtu 
parka izveides rezultātā uzlaboto institūta konkurētspēju, kas ļaus: 1) izstrādāt vairāk 
pētniecības un attīstības projektu, 2) nodarbināt vismaz 6 jaunus pētniekus, 3) īstenot 
vairāk starptautiskos projektus, tostarp piedaloties kā partnerim, kā arī piedalīties 
projektos ar lielāku finansiālo kapaciāti un apgūt lielāku finansējuma daļu jaunu 
pētniecības aktivitāšu dēļ. Tāpat LVKĶI plāno būtiski palināt zinātnisko publikāciju 

                                                             
66 MK noteikumi Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” (12.11.2013.) 
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skaitu un patentu pieteikumu skaitu, kas nebūtu iespējams bez zinātnes infrastuktūras 
projekta realizācijas. 

Finansējums 1.1.1.4. 
projekta īstenošanai 

   ERAF finasējums Projekta īstenošanai ir 3’519’493 EUR, kas sadalās attiecīgi 
1’759’746,50 EUR 2018.g., un 1’759’746,50 EUR 2019.g., bet pārējos gados netiek 
saņemts. 5% no attiecināmo projektu kopsummas LVKĶI finansēs no pašu līdzekļiem 
jeb tekošās naudas plūsmas (185’236 EUR). 85% jeb 2’991’569 EUR no atbalsta 
summas tiks saņemta kā ERAF atbalsts, bet 15% jeb 527’924 EUR – kā valsts budžeta 
finansējums. 

Finansējums 4.2.1.2. 
projekta īstenošanai 

   ERAF un valsts budžeta finansējums 4.2.1.2. aktivitātes “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts ēkās” projekta īstenošanai ir 1’600’000,00 eiro. Projektu plānots 
īstenot 2018.-2019. gadā. 

Ziedojumi un dāvinājumi  800   -     -    2016. gadā LVKĶI saņēma ziedojumus un dāvinājumus 800 eiro vērtībā, bet 2017.-
2037.g. periodā tādi netiek plānoti. 

Citi ieņēmumi no 
pamatdarbības 

 66   -     -    2016. gadā LVKĶI saņēma citus ieņēmumus no pamatdarbības 66 eiro vērtībā, bet 
2017.-2037.g. periodā tādi netiek plānoti. 

IZMAKSAS 
Atalgojums  1 003 790   2 249 530   4’049’174  LVKĶI nodarbināto atalgojums pieaug līdzīgā proporcijā kā piešķirtais bāzes 

finansējums, tomēr ne visas darba algu izmaksas veido bāzes finansējums: daļa zinātnē 
nodarbināto saņem atlīdzību arī par dalību H2020 vai struktūrfondu projektos, kur 
darba samaksas likmes ir augstākas. Atalgojuma pieaugums ir plānots par 2% gadā 
katru gadu patēriņa cenu izmaiņu dēļ, tomēr 2017.-2019.g. periodā ir plānots pieņemt 
darbā jaunus darbiniekus, palielinot PLE nodarbināto par 25 PLE. Tāpat lielāks darba 
samaksas kāpums plānots 2021.-2024. gada periodā, kad projekta ietvaros izveidotā 
infrastruktūra tiks nodota ekspluatācijā un sāksies tās aktīva izmantošana; palielināsies 
zinātnisko projektu skaits, kā arī nodarbināto skaits PLE izteiksmē. 2021. gadā plānots 
pieaugums 10% apmērā, bet 2022.-2024.g. – 5% apmērā. 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, pabalsti un 
kompensācijas 

 230 409   496 370   955’200  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 2016. gadā bija zem pašlaik valstī 
noteiktās standarta likmes 23,59% saistībā ar to, ka LVKĶI liela daļa nodarbināto bija 
pensijas vecumā, un to atalgojumam piemērotā VSAOI likme bija 19,9%. Tomēr 2018.-
2037. gada periodam, ievērojot drošas finanšu plānošanas principus, ir plānots, ka visas 
darba algas tiks apliktas ar standartlikmi 23,59% saskaņā ar 15.06.2017. spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Mācību, darba un dienesta 
komandējumu izmaksas 

 55 180   68 060   164 276  Ir plānots, ka 2020.-2021. gadā mācību, darba un dienesta komandējumu izmaksas 
būtiski palielināsies LVKĶI aktīvākas dalības dēļ starptautiskajos projektos, proti, 2020. 



 32 

un 2021. gadā šīs izmaksas palielināsies par 30% gadā, kas absolūtos skaitļos nav daudz 
(20 – 27 tūkstoši eiro mēnesī) un nozīmē vidēji par 10 individuāliem komandējumiem 
vairāk katru gadu. Tā kā LVKĶI mērķis ir palielināt ieņēmumus no dalības 
starptautiskajos projektos 5 reizes 2017.-2037.g. periodā, tiek plānots arī būtisks 
komandējumu izmaksu pieaugums sekmīgai sadarbības projektu īstenošanai. 

Pakalpojumi  200 541   290 455   431 601  LVKĶI pakalpojumu stuktūra sastāv no sakaru pakalpojumiem, komunālajiem 
pakalpojumiem, apdrošināšanas pakalpojumiem, administrācijas izmaksām, un nomas 
maksājumiem. Lielākās izmaksu pozīcijas ir izdevumi komunālajiem pakalpojumiem, 
kuri veido vairāk par 50% pakalpojumu izmaksu. Ap 40% veido administrācijas 
izmaksas. Plānots, ka izmaksas pakalpojumiem projekta īstenošanas laikā un pēc tā 
2018.-2037.g. periodā palielināsies par 2% gadā katru gadu patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 
Pakalpojumu izmaksās daļēji būs iekļautas arī pilotiekārtu parka uzturēšanas izmaksas, 
piemēram, iekārtu remontdarbi, sīki ēku remontdarbi projekta rezultātu ilgtspējas 
saglabāšanai, utt. 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces, inventārs, periodika 

 71 904   113 305   168 365  Lielākās krājumu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas sastāda virs 80% izmaksu, ir zāļu, 
ķimikāliju un laboratorijas preču iegādes izmaksas. Krājumu un materiālu izmaksas 
veido arī biroja preču, inventāra, spec.apģērbu, u.c. preču iegādes izmaksas. Plānots, ka 
izmaksas krājumiem un materiāliem projekta īstenošanas laikā un pēc tā 2018.-2037.g. 
periodā palielināsies par 2% gadā katru gadu patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 
Krājumu un materiālu izmaksās daļēji būs iekļautas arī pilotiekārtu parka uzturēšanas 
izmaksas, piemēram, reaģentu un laboratorijas piederumu iegāde pilotiekārtu parka 
uzturēšanai, uzkopšanas līdzekļu iegāde, rezerves daļu iegāde, utml. 

Nodokļu, nodevu un naudas 
sodu maksājumi 

 6 531   41 200   61 221  Lielāko daļu nodokļu maksājumu veido budžeta iestāžu nodokļu maksājumi. Plānots, ka 
izmaksas nodokļiem, nodevām un naudas sodiem projekta īstenošanas laikā un pēc tā 
2018.-2037.g. periodā palielināsies par 2% gadā katru gadu patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 

Transferti  16 121   55 450   118 816  LVKĶI transferta maksājumu veido: 
 Transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; 
 Transferti starp padotības iestādēm. 

Transferti starp valsts 
struktūrām, izņemot 
komersantus 

 16 121   55 450   82 396  Transfertu maksājumi starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, var veidoties 
gadījumos, kad LVKĶI ir vadošais partneris kopprojektā, kurā piedalās arī citas 
zinātniskās institūcijas. 
Piemēram, LVKĶI ir bijuši sadarbības projekti ar LU un RTU. Transfertu maksājumu 
pieaugums starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, plānots par 2% gadā katru 
gadu patēriņa cenu izmaiņu dēļ. 
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Transferti starp padotības 
iestādēm 

 -     -     36 420  Transfertu maksājumi starp padotības iestādēm var veidoties gadījumos, kad LVKĶI ir 
vadošais partneris kopprojektā, kurā piedalās arī LVKĶI padotības iestādes vai iestādes, 
kuru padotībā ir LVKĶI (piemēram, LZA). Pašlaik konkrēti projekti ar LZA un citām 
iestādēm netiek plānoti, taču poteciāli šādi projekti ir iespējami. Transfertu maksājumi 
ir ieplānoti sākot ar 2018. gadu tādā pašā apmērā kā transfertu ieņēmumi starp 
padotības iestādēm, un veido mazāk kā 1% no visām izmaksām 2037. gadā. 

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 
un reinvestīcijas 

- - 185 568 Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3’704’729 EUR. 1’852’364,50 EUR plānots 
ieguldīt 2018. gadā, bet vēl 1’852’364,50 EUR – 2019. gadā.  

Būvniecības izmaksas (angāra izbūve un ventilācijas sistēmas izveide esošajā institūta 
ēkā) izmaksās 1’348’383 EUR, iekārtu iegādes izmaksas ir 2’211’770 EUR. 

Katru trešo gadu ir plānotas reinvestīcijas 5% apmērā no projekta kopsummas, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu izveidotās zinātnes infrastruktūras uzturēšanu. Reinvestīcijas 
iekļauj sīkus remontdarbus, papildinājumus, nolietotā inventāra un iekārtu nomaiņu. 

Izdevumi projekta īstenošanai – būvprojektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības 
ārpakalpojumu izmaksas radīsies Projekta īstenošanas gados (2018.-2019.g.), un 
kopsummā veido 78’651 EUR, no tām projektēšanas izmaksas – 56’084 EUR, 
būvuzraudzības izmaksas – 16’335 EUR, autoruzraudzības izmaksas – 6’232 EUR 
saskaņā ar būvizmaksu tāmi. LVKĶI izsludinās iepirkumus un organizēs cenu aptaujas, 
lai noskaidrotu precīzas šo ārpakalpojumu izmaksas. 

Izdevumi projekta īstenošanai – projekta vadības izmaksas radīsies Projekta 
īstenošanas gados (2018.-2019.g.), un kopsummā veido 65’925 EUR. Projekta vadības 
izmaksas veidosies no darba algu izmaksām projekta tehniskajam un administratīvajam 
vadītājam. Izmaksās iekļautas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
Darba vietu izmaksas (mēbeles, inventārs), grāmatvežu, KĶI vadītāja atalgojums utml. 
izmaksas tiks iekļautas projektas netiešajās izmakās. 

2018. – 2019. gadā plānots investēt 1’600’000 eiro 4.2.1.2. aktivitātes “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta īstenošanā.  

Citi izdevumi no 
pamatdarbības 

 472   -     2016.g. LVKĶI bija citas pamatdarbības izdevumi 472 eiro apmērā, taču ne 2017. gadā, 
ne turpmākajos gados šādi izdevumi netiek plānoti. 

Neparedzētie izdevumi    67 629  Neparedzētie izdevumi ir plānoti sākot ar 2018.gadu 1% apmērā no gūtajiem 
ieņēmumiem. 2016. gadā LVKĶI nebija nepaedzēto izdevumu, un 2017. gadā tie arī nav 
plānoti. 



 34 

Izmaksas vai ieguvumi  4 458   -    561’050   

Tabula Nr. 8 “LVKĶI finanšu pieņēmumi 2016. – 2037. gadam” 

  



4.2. Izmaksu – ieguvumu analīze 

Aprēķiniem izmantota LR Finanšu ministrijas ieteiktā reālā diskonta likme projekta īstenošanas alternatīvai atbilstoši Publisko iepirkumu 
likumam – 4%67. Taču, ņemot vērā to, ka finanšu modelī tika paredzēta patēriņa cenu inflācija 2%, naudas plūsmas diskontētas ar finanšu diskonta 
likmi 6%. 

Tabulā Nr. 9 sniegta Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 33926 62889 96024 367528 662005 592760 716954 731648 746646 947524 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -297888 -326851 -45688 -239213 -400886 -173614 -108322 -75359 -40683 -189796 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 

                                                             
67 http://www.fm.gov.lv/files/newnode/150630_info_FEA.pdf 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 777584 793534 809817 826436 1028969 860719 878396 896441 914861 1119233 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 34073 74293 116503 160780 21631 255843 306796 360141 415970 919739 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 547'374,32 
FNPV/C, EUR -€ 3'640'717,94 
FRR/K, % 2,60% 
FRR/C, % -4,17% 

Tabula Nr. 9. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze 

Projekta izmaksu-ieguvumu analīze parāda to, ka projekta finanšu ienesīguma likme FRR/K 2,60% ir zemāka par diskonta likmi, kas liecina par to, ka 
Projekta īstenošanai un sociālekonomisko ieguvumu sasniegšanai ir nepieciešams ERAF un valsts līdzfinansējums. 2018.-2037.g. neto naudas plūsmas 
pašreizējā vērtība FNPV/K ir -547’374,32 euro. Arī FRR/C rādītājs -4,17% un FNPV/C  -3,640 milj. euro apmērā parāda to, ka bez ES struktūrfondu 
līdzfinansējuma Projekts nav dzīvotspējīgs, un to nav vērts īstenot, ja netiktu saņemts ERAF atbalsts. Līdz ar to ERAF atbalsta saņemšanai ir būtiska 
nozīme Projekta īstenošanā, lai sasniegtu plānotos sociālekonomiskās ietekmes rādītājus.  



4.3. Jūtīguma analīze 

Veicot projekta jūtīguma analīzi, tika aplūkoti četri dažādi scenāriji, pie kuriem finanšu rādītāji var atšķirties no plānotajiem. 

1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinās par 10% 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3630168 3702771 3827162 3980678 4186661 4418943 4683745 4812905 4945711 5082272 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi -45570 -46481 2925 79956 207924 360631 544266 590636 638997 689422 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 107374 81239 51323 -89263 -66235 -75806 37761 73645 61301 150798 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -343458 -373332 -93099 -287573 -454081 -232129 -172688 -141013 -107650 -258102 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1935179 -1965053 -93099 -287573 -454081 -232129 -172688 -141013 -107650 -258102 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5222691 5367082 5515559 5668241 5825246 5986700 6152734 6323475 6499063 6679636 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 741985 796762 853833 913280 975185 1039639 1106730 1176551 1249199 1324776 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 192200 185583 281019 328586 328362 430430 484875 491782 601243 663354 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta -35598 3228 44017 86844 -53784 178919 228334 280110 334338 836475 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta -35598 3228 44017 86844 -53784 178919 228334 280110 334338 836475 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 1'306'147,18 
FNPV/C, EUR -€ 4'399'490,80 
FRR/K, % -1,87% 
FRR/C, % -6,78% 

Tabula Nr. 10. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze, ja maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinās par 10% 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi var samazināties gadījumā, ja Projekta īstenošana neatstās vēlamo efektu uz KĶI saimniecisko 
darbību vai ja kritīsies industrijas uzņēmumu pieprasījums pēc pētījumiem KĶI ietekmes nozarēs. Tādā gadījumā finanšu ienesīguma likme FRR/K 
būs -1,87% (mazāka par diskonta likmi), neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība FNPV/K - -1,3 miljoni euro. Tomēr tas nenozīmē, ka Projekta 
īstenošanas sociālekonomiskā ietekme būs zema; pie šāda scenārija Projektam būs tikai zemi finanšu ietekmes rādītāji, t.i., Projekts nebūs uzskatāms 
par pelnošu. 

 

2. Ārvalstu finanšu palīdzība samazinās par 20% 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3651258 3724282 3842113 3986839 4184998 4406142 4655401 4783994 4916222 5052193 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi -24480 -24970 17876 86116 206261 347830 515922 561725 609507 659343 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 128464 102751 66273 -83102 -67898 -88607 9417 44734 31812 120719 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -322368 -351821 -78149 -281412 -455744 -244930 -201032 -169924 -137139 -288181 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1914089 -1943541 -78149 -281412 -455744 -244930 -201032 -169924 -137139 -288181 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5192010 5335788 5483639 5635682 5792036 5952827 6118183 6288233 6463116 6642970 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 711305 765468 821913 880721 941975 1005765 1072179 1141309 1213252 1288110 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 161520 154289 249099 296028 295153 396556 450324 456540 565296 626688 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta -66279 -28066 12097 54286 -86994 145046 193783 244868 298391 799809 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta -66279 -28066 12097 54286 -86994 145046 193783 244868 298391 799809 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 1'477'651,08 
FNPV/C, EUR -€ 4'570'994,70 
FRR/K, % -3,37% 
FRR/C, % -7,85% 

Tabula Nr. 11. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze, ja ārvalstu finanšu palīdzība samazinās par 20% 

Ārvalstu finanšu palīdzības apmērs var samazināties gadījumā, ja Projekta īstenošana neradīs plānoto vēlamo ietekmi uz KĶI spēju piesaistīt 
finansējumu Horizon2020 projektos, proti, radītās zinātnes infrastruktūras kapacitāte un starptautiskās zinātnes potenciāls būs zemāk nekā pašlaik 
tiek plānots. Ārvalstu sadarbības partneri un projektu vērtētāji neatzīs KĶI par konkurētspējīgu starptautiskā mērogā. Tādā gadījumā finanšu 
ienesīguma likme FRR/K būs -3,37% (mazāka par diskonta likmi), neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība FNPV/K – 1,48 miljoni euro. Tomēr tas 
nenozīmē, ka Projekta īstenošanas sociālekonomiskā ietekme būs zema; pie šāda scenārija Projektam būs tikai zemi finanšu ietekmes rādītāji, t.i., 
Projekts nebūs uzskatāms par pelnošu. 

 

3. Mācību, darba un dienesta komandējumu izmaksas palielinās par 50% gadā sākot ar 2022. gadu (salīdzinājumā ar plānoto) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4316392 4559515 4712045 4806642 4953140 5001578 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 539932 657526 783016 799031 815376 832060 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -76536 -82057 36066 71916 59538 148999 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 -45688 -239213 -464382 -238380 -174384 -142742 -109413 -259901 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 -45688 -239213 -464382 -238380 -174384 -142742 -109413 -259901 

 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5101997 5254436 5308936 5415538 5574284 5635219 5748386 5913831 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 849090 866470 884212 902319 920801 939668 958923 978579 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 190366 183711 279110 326640 326377 428405 482809 489675 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta -37433 1357 42108 84897 -55770 176894 226269 278003 415970 919739 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta -37433 1357 42108 84897 -55770 176894 226269 278003 415970 919739 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 1'039'948,94 
FNPV/C, EUR -€ 3'958'197,63 
FRR/K, % -0,83% 
FRR/C, % -6,12% 

Tabula Nr. 12. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze, ja mācību, darba un dienesta komandējumu izmaksas palielinās par 50% gadā sākot ar 
2022. gadu (salīdzinājumā ar plānoto) 

Mācību, darba un dienesta komandējumu izmaksas var būtiski palielināties tādā gadījumā, ja KĶI pēc Projekta īstenošanas konstatēs, ka 
pieprasījums pēc pētniecības pakalpojumiem vietējā tirgū ir zemāks nekā iepriekš prognozēts, vai arī zinātnes projekti Latvijā tiek nepietiekoši 
finansēti, vai trūkst iespēju īstenot pētniecības projektus vietējā mērogā (piemēram, programmā “Praktiskās ievirzes pētījumi”). Tādā gadījumā KĶI 
meklēs sadarbības iespējas ārvalstīs, tādējādi gūstot finansējumu projektu īstenošanai. Tie var būt gan nesaimnieciski, gan saimnieciski projekti. Tādā 
gadījumā būtiski palielināsies komandējumu izmaksas. Tādā gadījumā finanšu ienesīguma likme FRR/K būs -0,83% (mazāka par diskonta likmi), neto 
naudas plūsmas pašreizējā vērtība FNPV/K - -1,04 miljoni euro. Tomēr tas nenozīmē, ka Projekta īstenošanas sociālekonomiskā ietekme būs zema; 
pie šāda scenārija Projektam būs tikai zemi finanšu ietekmes rādītāji, t.i., Projekts nebūs uzskatāms par pelnošu. 

 

4. Pakalpojumu izmaksas palielinās par 50% gadā sākot ar 2022. gadu (salīdzinājumā ar plānoto) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4413239 4658299 4812805 4909417 5057970 5108505 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 636779 756310 883775 901806 920207 938987 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -173383 -180841 -64694 -30859 -45293 42072 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 -45688 -239213 -561229 -337164 -275143 -245517 -214244 -366828 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 -45688 -239213 -561229 -337164 -275143 -245517 -214244 -366828 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5211063 5365683 5422408 5531279 5692341 5755637 5871212 6039114 6109389 6232083 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 958156 977717 997684 1018060 1038858 1060085 1081749 1103861 1126430 1149465 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 81300 72464 165638 210898 208320 307987 359983 364392 471305 530818 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta -146499 -109890 -71364 -30844 -173826 56477 103443 152721 204401 703939 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta -146499 -109890 -71364 -30844 -173826 56477 103443 152721 204401 703939 

 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 2'094'265,63 
FNPV/C, EUR -€ 5'187'609,25 
FRR/K, % -8,41% 
FRR/C, % -11,40% 

Tabula Nr. 13. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīze, ja mācību, darba un dienesta komandējumu izmaksas palielinās par 50% gadā sākot ar 
2022. gadu (salīdzinājumā ar plānoto) 

Pakalpojumu izmaksas var palielināties gadījumā, ja KĶI konstatēs, ka ar tā rīcībā esošo zinātnes infrastruktūru nav iespējams veikt nozares 
pieprasījumam atbilstošas pētniecības aktivitātes, proti, būtiski mainīsies nozares pieprasījums salīdzinājumā ar plānoto. Tādā gadījumā daļa no 
pētniecības aktivitātēm būs jāiegādājas kā ārpakalpojums. Tad finanšu ienesīguma likme FRR/K būs -8,41%, neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība 
FNPV/K - -2,09 miljoni euro. Tomēr tas nenozīmē, ka Projekta īstenošanas sociālekonomiskā ietekme būs zema; pie šāda scenārija Projektam būs tikai 
zemi finanšu ietekmes rādītāji, t.i., Projekts nebūs uzskatāms par pelnošu. 

 

 



4.4. Projekta sociālekonomiskā analīze 

Sociālekonomiskās analīzes mērķis ir noskaidrot Projekta ietekmi uz sociālekonomiskajiem procesiem jeb noteikt Projekta lietderību 
sabiedrībai. Ņemot vērā to, ka KĶI īsteno nesaimniecisko projektu, proti, projekta mērķis nav gūt peļņu, bet gan gūt labumu sabiedrībai, 
sociālekonomiskās analīzes rādītāji uzskatāmi par būtiskākiem projekta dzīvotspēju raksturojošiem rādītājiem nekā finanšu analīzes rādītāji. 

KĶI attīstības projektam var būt plaša ietekme uz dažādiem sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā un Eiropas Savienībā. KĶI ir veicis 
projekta sociālekonomisko analīzi uz šādiem procesiem: 

1. Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.); 
2. Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.); 
3. Koksnes u.c. resursu ietaupījums enerģētikas nozarē; 
4. IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, novēršot elektrības padeves traucējumus. 

Pieņēmumi: 

 C16 “Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana” nozares apgrozījums 2015. gadā bija 2032,8 miljoni euro68; 
 C20 “Ķīmisko vielu ražošana” nozares apgrozījums 2015. gadā bija 219,6 miljoni euro69; 
 C16 “Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana” nozares eksports 2015. gadā bija 1294,6 miljoni euro70; 
 C20 “Ķīmisko vielu ražošana” nozares apgrozījums 2015. gadā bija 166,0 miljoni euro71; 

KĶI īstenotā projekta ietekmes rādītājs uz nozaru uzņēmumu attīstības potenciālu plānots ap 0,1% apmērā, ievērojot piesardzības principu. Proti, 
projekta īstenošana var palielināt saistīto nozaru apgrozījumu par 0,1% gadā. Tas saistīts ar inovāciju attīstību veikto pētījumu ietvaros. Piemēram, 
2020. gadā tie var būt papildus 2,25 miljoni euro, ņemot vērā saistīto nozaru komersantu spēju ieviest jaunus, inovatīvus produktus vai licences. 
Rādītājs plānots ļoti konservatīvi, ņemot vērā to, ka ne visiem C16 un C20 strādājošajiem uzņēmumiem ir aktuāli KĶI pētniecības virzieni. Līdzīgas 
aplēses veiktas arī par KĶI projekta ietekmi uz eksporta apjomu palielinājumu – konservatīvā scenārijā projekta īstenošana palielinās saistīto nozaru 
eksportu par 0,1%, taču realitātē palielinājums var būt arī lielāks, ja izdosies ieviest nozarēs konkurētspējīgus produktus, kā tas plānots līdz šim. 
Pašlaik ir plānota sadarbība ar Latvijas konkurētspējīgākajiem un eksportspējīgākajiem ražošanas uzņēmumiem – AS “Latvijas Finieris”, SIA “EKJU”, 
SIA “Kronospan Riga”, AS “Tenax”, u.c. 

                                                             
68 Centrālās statistikas pārvalde, UFG021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro), 2017 
69 Centrālās statistikas pārvalde, UFG021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro), 2017 
70 Centrālās statistikas pārvalde, ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro), 2017 
71 Centrālās statistikas pārvalde, ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro), 2017 
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Tāpat KĶI plāno sadarbības projektu ar VAS „Latvenergo”, AS “Sadales Tīkls”; projekta mērķis ir pakāpeniska atteikšanās un smago metālu un biocīdu 
izmantošanas koksnes ķīmijā, kas pieprasa risinājumus elektropārvades balstu impregnēšanai  ekonomiski pieņemama kalpošanas laika 
nodrošināšanai. Pašlaik lietderīgais koka balsta kalpošanas laiks ir ap 40 gadiem. Projekta mērķis ir palielināt balstu kalpošanas laiku līdz 50 gadiem 
jeb par 10 gadiem. Saskaņā ar AS “Sadales Tīkls” 2016. gada pārskata datiem, elektrolīniju kopgarums ir 93'813 km, 33% no tām ir kabeļlīnijas (ieraktas 
zemē), 67% ir gaisvadu līnijas. Ap 80% no gaisvadu līnijām esošo balstu ir koka balsti, bet 20% ir dzelzsbetona balsti. Viena impregnēta koka balsta 
izmaksas ir ap 150 EUR72, bet balstu skaits - 20 balsti uz 1km (1 balsts ik pēc 50m). Tas nozīmē, ka kopumā Latvijā ir ap 1 miljonu koka balstu. Ja tos 
maina vienmērīgi, tad vienā gadā tiek nomainīti 1 milj./40 gadiem = 25 000 koka balstu, tērējot tam 3’750’000 EUR. Ja koka balstus mainītu ik pēc 50 
gadiem (vienmērīgi), ilgtermiņā katru gadu tiktu mainīti  20 000 balsti, tērējot tam 3’000’000 EUR. Tādējādi, ieviešot jauno tehnoloģiju, iespējams 
ietaupīt ap 750’000 EUR gadā plus patēriņa cenu inflācija. Plānotā gaisvadu aizstāšana ar kabeļiem būtiski neietekmēs šo rādītāju, piemēram, 2016. 
gadā 33% no visām līnijām bija kabeļlīnijas, bet 2015. gadā tie bija 32%. Pāriešana uz kabeļlīnijām norit salīdzinoši lēni73. 

Otra nozīmīga problēma enerģētikas nozarē Latvijā ir neplānoto elektrības padeves atslēgumu biežums un ilgums bojājumu dēļ. Saskaņā ar AS “Sadales 
Tīkls” 2016. gada pārskata datiem, vidējais patērētāja atslēguma ilgums gadā bija 286 minūtes (4,8 stundas). Katrs uzņēmums un mājsaimniecība ir 
atsevišķs patērētājs. Rūpniecības nozarē C sektorā 2016. gadā Latvijā darbojās 10’523 uzņēmumi jeb 10’523 elektrības patērētāji74. Kopējais 
atslēgumu ilgums – 286 min. x 10’523 patērētāji = 50’160h gadā. Nostrādāto stundu skaits rūpniecības nozarē C sektorā – 200’714’012 stundas, bet 
apgrozījums – 7517,8 miljoni euro. Tiek pieņemts, ka 1/3 no atslēgumiem skar reālo ražošanas procesu, jo rūpniecības zonās un pilsētās tie notiek 
retāk, kā arī virkne atslēgumu notiek ārpus darba laika (1/3 no 50'160h = 16'720h) Tas nozīmē, ka vienā darba stundā C sektorā tika gūts 37,45 EUR 
apgrozījums. Elektrības atslēgumu dēļ negūtais apgrozījums - 37,45 EUR x 16'720h = 626’164 EUR gadā. Ja 50% no atslēgumiem notiek plānoto balstu 
remontu vai avāriju dēļ, tie ir 313'082 EUR gadā, ko iespējams novērst, ieviešot inovatīvu balstu impregnēšanas tehnoloģiju un samazinot bojājumu 
apjomu un elektropadeves atslēgumu biežumu. 

Sociālekonomiskās analīzes aprēķinos ņemta vērā arī patēriņa cenu inflācija 2% apmērā gadā. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 

                                                             
72 www.iub.gov.lv 
73 https://www.sadalestikls.lv/files/newnode/parskati/ST__2016_gada_parskats.pdf 
74 Centrālā Statistikas pārvalde, SBG01. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji, 2017 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785                 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962                 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība                     
Nozaru apgrozījuma pieaugums 
LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 
(Nace 2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 
2015.g.)* 

    2252400 2297448 2343397 2390265 2438070 2486832 2536568 2587300 

Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 
2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 

    1460608 1489820 1519616 1550009 1581009 1612629 1644882 1677779 

Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 

        750000 765000 780300 795906 811824 828061 

IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 

        313082 319344 325731 332245 338890 345668 

Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 3667320 3548054 4710778 4851003 5016787 5152252 5291480 5434579 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 3667320 3548054 4525210 4851003 5016787 5152252 5291480 5249011 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam                     
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam                     
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība                   630932 
Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2015.g.)* 

2639046 2691827 2745663 2800576 2856588 2913720 2971994 3031434 3092063 3153904 

Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 

1711335 1745561 1780473 1816082 1852404 1889452 1927241 1965786 2005101 2045203 

Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 

844622 861514 878745 896319 914246 932531 951181 970205 989609 1009401 

IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 

352581 359633 366825 374162 381645 389278 397064 405005 413105 421367 

Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 5581657 5732828 5888209 6047920 6212082 6380823 6554276 6732571 6915848 7735183 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 5581657 5732828 5888209 6047920 6026514 6380823 6554276 6732571 6915848 7549615 

 

Sociālā diskonta likme 7,00% 

ENPV/C, EUR € 45'634'260 

ERR/C, % 76,33% 

Tabula Nr. 14. Projekta sociālekonomiskā ietekme 2018.-2037.g. 
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Sociālekonomiskā analīze parāda, ka pie sociālās diskonta likmes 7% (ņemot vērā to, ka visi pieņēmumi veikti ar inflācijas ietekmi 2% gadā), Projekta 
neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība ENPV/C ir 45,6 miljoni euro, bet ekonomiskās atdeves likme ERR/C ir 76,33%, kas nozīmē, ka projekts 
vērtējams kā ļoti nozīmīgs sabiedrībai un ienesīgs no sociālekonomisko rādītāju viedokļa. 



4.5. Sociālekonomisko rādītāju jūtīguma analīze 

Zemāk veikta sociālekonomisko rādītāju izmaiņu jūtīguma analīze. 

1. Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) ir divas reizes mazāks nekā plānotais 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nozaru apgrozījuma pieaugums 
LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 
(Nace 2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 
2015.g.)* 0 0 1126200 1148724 1171698 1195132 1219035 1243416 1268284 1293650 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 
2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 0 0 1460608 1489820 1519616 1550009 1581009 1612629 1644882 1677779 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 0 0 0 0 750000 765000 780300 795906 811824 828061 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 0 0 0 0 313082 319344 325731 332245 338890 345668 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 2541120 2399330 3539079 3655870 3797752 3908837 4023196 4140930 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 2541120 2399330 3353511 3655870 3797752 3908837 4023196 3955361 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2015.g.)* 1319523 1345913 1372832 1400288 1428294 1456860 1485997 1515717 1546031 1576952 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 1711335 1745561 1780473 1816082 1852404 1889452 1927241 1965786 2005101 2045203 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 844622 861514 878745 896319 914246 932531 951181 970205 989609 1009401 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 352581 359633 366825 374162 381645 389278 397064 405005 413105 421367 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 4262134 4386915 4515377 4647632 4783788 4923963 5068279 5216854 5369817 6158231 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 4262134 4386915 4515377 4647632 4598220 4923963 5068279 5216854 5369817 5972663 

 

Sociālā diskonta likme 7,00% 
ENPV/C, EUR € 33'479'015 
ERR/C, % 59,72% 

Tabula Nr. 15. Projekta sociālekonomiskā ietekme, ja nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) ir divas reizes mazāks 
nekā plānotais 

Saistīto nozaru apgrozījuma pieauguma ietekme var būt mazāka nekā plānotā, piemēram, ja mainās saistīto nozaru pieprasījums pēc zinātniskajiem 
pētījumiem, ja ekonomikā ir vērojama stagnācija un nozares neattīstās tik strauji kā paredzēts, ja uzņēmumi nav ieinteresēti pētniecības 
infrastruktūras izmantošanā, utml. iemeslu dēļ. Pat samazinoties nozaru apgrozījuma pieaugumam uz pusi, Projekta ekonomiskā neto naudas plūsmas 
pašreizējā vērtība ir 33,5 miljoni euro, bet ekonomiskās atdeves likme – 59,72%. Sociālā diskonta likme – 7%. 

 

2. Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) ir divas reizes mazāks nekā plānotais 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nozaru apgrozījuma pieaugums 
LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 
(Nace 2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 
2015.g.)* 0 0 2252400 2297448 2343397 2390265 2438070 2486832 2536568 2587300 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 
2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 0 0 730304 744910 759808 775004 790504 806314 822441 838890 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 0 0 0 0 750000 765000 780300 795906 811824 828061 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 0 0 0 0 313082 319344 325731 332245 338890 345668 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 2937016 2803145 3950970 4075998 4226283 4345938 4469040 4595690 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 2937016 2803145 3765402 4075998 4226283 4345938 4469040 4410121 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2015.g.)* 2639046 2691827 2745663 2800576 2856588 2913720 2971994 3031434 3092063 3153904 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 855667 872781 890236 908041 926202 944726 963620 982893 1002551 1022602 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 844622 861514 878745 896319 914246 932531 951181 970205 989609 1009401 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 352581 359633 366825 374162 381645 389278 397064 405005 413105 421367 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 4725989 4860047 4997973 5139879 5285880 5436097 5590656 5749678 5913297 6712581 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 4725989 4860047 4997973 5139879 5100312 5436097 5590656 5749678 5913297 6527013 

 

Sociālā diskonta likme 7,00% 
ENPV/C, EUR € 37'751'982 
ERR/C, % 65,69% 

Tabula Nr. 16. Projekta sociālekonomiskā ietekme, ja Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) ir divas reizes mazāks 
nekā plānotais 

Saistīto nozaru eksporta apjomu pieauguma ietekme var būt mazāka nekā plānotā, piemēram, ja ekonomikā ir vērojama stagnācija, ja uzņēmumi kļūst 
nekonkurētspējīgāki eksporta tirgos, ja mainās politiskā un ekonomiskā situācija ārējos tirgos, piemēram, tiek ieviesti tirdzniecības ierobežojumi un 
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sankcijas, utml. iemeslu dēļ. Pat samazinoties nozaru apgrozījuma pieaugumam uz pusi, Projekta ekonomiskā neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība 
ir 37,8 miljoni euro, bet ekonomiskās atdeves likme – 65,69%.  

 

3. Enerģētikas nozares efektivizēšanas projekts netiek realizēts 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nozaru apgrozījuma pieaugums 
LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 
(Nace 2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 
2015.g.)* 0 0 2252400 2297448 2343397 2390265 2438070 2486832 2536568 2587300 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 
2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 0 0 1460608 1489820 1519616 1550009 1581009 1612629 1644882 1677779 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 3667320 3548054 3647696 3766659 3910757 4024101 4140766 4260851 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 3667320 3548054 3462128 3766659 3910757 4024101 4140766 4075283 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630932 
Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2015.g.)* 2639046 2691827 2745663 2800576 2856588 2913720 2971994 3031434 3092063 3153904 
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2016.g.)** 1711335 1745561 1780473 1816082 1852404 1889452 1927241 1965786 2005101 2045203 
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 4384454 4511681 4642639 4777439 4916191 5059014 5206031 5357361 5513134 6304415 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 4384454 4511681 4642639 4777439 4730623 5059014 5206031 5357361 5513134 6118847 

 

Sociālā diskonta likme 7,00% 
ENPV/C, EUR € 36'349'064 
ERR/C, % 71,10% 

Tabula Nr. 17. Projekta sociālekonomiskā ietekme, ja enerģētikas nozares efektivizēšanas projekts netiek realizēts 

Ar enerģētikas nozares efektivizēšanu saistītie sociālekonomiskie rādītāji var netikt sasniegti gadījumā, ja AS “Sadales Tīkls” atteiksies no sadarbības 
ar KĶI, piemēram, uzskatot, ka projekts nav aktuāls. Pat neīstenojot šo projektu, Projekta ekonomiskā neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība būtu 
36,35 miljoni euro, bet ekonomiskās atdeves likme – 71,10%. 



5. Alternatīvu analīze 

Kopumā tika apskatītas trīs KĶI attīstības projekta īstenošanas alternatīvas: 

1) Īstenot Projektu pilnā apmērā saskaņā ar plānoto. 

Izmaksu – ieguvumu analīze ir sniegta 4.3. sadaļā, un to raksturo šādi rādītāji: 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
FNPV/K, EUR -€ 547'374,32 
FNPV/C, EUR -€ 3'640'717,94 
FRR/K, % 2,60% 
FRR/C, % -4,17% 

Tabula Nr. 18. Attīstības projekta izmaksu – ieguvumu analīzi raksturojošie rādītāji 

Projekta izmaksu-ieguvumu analīze parāda to, ka projekta finanšu ienesīguma likme FRR/K 2,60% ir zemāka par diskonta likmi, kas liecina 
par to, ka Projekta īstenošanai un sociālekonomisko ieguvumu sasniegšanai ir nepieciešams ERAF un valsts līdzfinansējums. 2018.-2037.g. neto 
naudas plūsmas pašreizējā vērtība FNPV/K ir -547’374,32 euro. Arī FRR/C rādītājs -4,17% un FNPV/C  -3,640 milj. euro apmērā parāda to, ka bez ES 
struktūrfondu līdzfinansējuma Projekts nav dzīvotspējīgs, un to nav vērts īstenot, ja netiktu saņemts ERAF atbalsts. Līdz ar to ERAF atbalsta 
saņemšanai ir būtiska nozīme Projekta īstenošanā, lai sasniegtu plānotos sociālekonomiskās ietekmes rādītājus. 

2) Neīstenot projektu. 

Neīstenojot projektu, ir plānots, ka KĶI ieņēmumi un izdevumi būs vienādi, proti, būtiski papildus ieguvumi nav plānoti. Ieņēmumu un izmaksu 
pieaugums plānots par 2% gadā saskaņā ar patēriņa cenu inflācijas likmi. Bez pieejamā atbalsta nekādi Projektā paredzētie ieguldījumi netiks veikti, 
jo visas iekārtas ir iegādājamas kā zinātniskās infrastruktūras kopums konkrētu pētniecības virzienu attīstīšanai. Līdz ar to netiks sasniegti arī plānotie 
sociālekonomiskie rādītāji. Ilgtermiņā tas traucēs KĶI iesaistīties starptautiskos pētījumos, kā rezultātā būtiski ietekmēs KĶI reputāciju gan nozares 
uzņēmumu acīs, gan ārvalstu sadarbības partneru acīs un var negatīvi ietekmēt KĶI tēlu kopumā. 

3) Īstenot projektu daļēji – būvniecības izmaksas nepārsniedz 30% no kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas 

Pie šāda scenārija būvniecības kopējās izmaksas nepārsniegtu 1’111’310 EUR, un KĶI būtu jāizskata kāda no būvniecības izmaksu 
samazināšanas alternatīvām: 

1. Būvēt aptuveni divas reizes mazāku pilotiekārtu parka angāru; 
2. Nebūvēt pilotiekārtu parka angāru;  
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3. Neveikt esošās institūta ēkas ventilācijas sistēmas izbūvi. 

Šādu izvēlēto alternatīvu sekas būtu: 

 Nepietiekoša vieta visu Projektā paredzēto zinātnes infrastruktūras iekārtu izvietošanai. Iekārtas būtu jāizvieto vai nu divas reizes 
mazākā pilotiekārtu parka angārā, un/vai institūta esošajās telpās, t.i. lielā šaurībā. Tehniski to ir iespējams izdarīt, izslēdzot no 
iegādājamo iekārtu saraksta dažas lielgabarīta iekārtas, taču pārējo iekārtu “saspiešana” šaurās telpās nozīmē, ka dažās telpās 
vienlaicīgi nevarētu strādāt vairāki zinātnieki. Tas kavētu pētījumu izstrādes termiņi, kā arī iekārtas tiktu noslogotas mazāk kā par 
50%, t.i., nestrādātu ar pilnu jaudu. Tas būtiski samazinātu arī KĶI gūtos ieņēmumus un pētniecības kapacitāti. 

 Izslēdzot no iegādājamo iekārtu saraksta dažas lielgabarīta iekārtas, trūkstošos pētniecības posmus būtu nepieciešams iepirkt kā 
ārpakalpojumu vai nomāt iekārtas, kā rezultātā var kavēties projektu izpildes termiņi, iekārtas var izrādīties nepieejamas Latvijā, 
būtiski sadārdzinātos ārpakalpojumu izmaksas. 

 Esošā KĶI ēka netiek ventilēta, tādējādi pašlaik KĶI nenodrošina darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus. Nākotnē tas var negatīvi 
ietekmēt KĶI iespējas piesaistīt jaunus zinātniekus, īpaši – ārvalstu zinātnisko personālu. Turklāt, ņemot vērā institūta darba specifiku 
ar zinātniskajām iekārtām un ķīmiskām izejvielām, šādi darba apstākļi nav droši. Arī jauniegādājamās iekārtas nav ekspluatējamas 
neventilētās vai slikti ventilētās telpās. Līdz ar to ventilācijas sistēmas izbūve ir ārkārtīgi nozīmīga KĶI mērķu un rādītāju sasniegšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, neviens no plānotajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem netiktu sasniegts infrastruktūras trūkuma 
dēļ. Līdz ar to Projekta sociālā ietekme būtu negatīva, ERR – mazāks par sociālo diskonta likmi un ENPV – negatīvs. 

Alternatīvas Nr. 3 Finanšu analīze 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3868331 4013119 4199737 4404600 4631091 4759198 4890930 5026395 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 44094 112397 221000 346288 491612 536929 584216 633546 
Izmaksas ar projektu 3597306 3696044 3775777 4069781 4252495 4494021 4644813 4738066 4883192 4930232 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 108439 137401 95962 367369 476035 592032 715784 730455 745429 760714 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 78432 53208 92554 -56662 -52758 -89421 -13722 21132 7738 96163 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1737201 1737201 0 0 173720 0 0 0 0 173720 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1402790 1402790 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 247551 247551 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -355990 -384953 -51868 -254972 -428755 -245744 -224172 -193526 -161213 -300888 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1845640 -1874602 -51868 -254972 -428755 -245744 -224172 -193526 -161213 -300888 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5165698 5308949 5456264 5607760 5763556 5923777 6088552 6258010 6432289 6611527 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 684992 738629 794538 852799 913495 976715 1042548 1111086 1182426 1256667 
Izmaksas ar projektu 5029224 5180207 5233223 5338310 5495513 5554872 5666432 5830238 5896336 6014768 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 776317 792242 808499 825092 842030 859321 876969 894986 913377 932151 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 136474 128742 223041 269450 268043 368904 422119 427772 535953 596759 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 173720 0 0 0 0 173720 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590648 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta -91325 -53613 -13961 27707 -102255 117394 165579 216100 269049 741445 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta -91325 -53613 -13961 27707 -102255 117394 165579 216100 269049 741445 

 

Finanšu diskonta likme 6,00% 
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FNPV/K, EUR -€ 1'653'303,63 
FNPV/C, EUR -€ 4'548'283,54 
FRR/K, % -4,80% 
FRR/C, % -8,71% 

Tabula Nr. 19. Attīstības projekta finanšu izmaksu – ieguvumu analīze gadījumā, ja būvniecības izmaksas nepārsniedz 30% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām. 

Alternatīvas Nr. 3 Sociālekonomiskā analīze 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Ieņēmumi ar projektu 3675738 3749252 3874573 4029037 4239856 4477458 4748111 4878558 5012677 5150577 
Ieņēmumi bez projekta 3675738 3749252 3824237 3900722 3978737 4058312 4139479 4222269 4306714 4392849 
Projekta ieņēmumi 0 0 50336 128315 261119 419146 608632 656289 705963 757728 
Izmaksas ar projektu 3522794 3621532 3775839 4069941 4252896 4494749 4645984 4739260 4884410 4931474 
Izmaksas bez projekta 3488867 3558643 3679815 3702412 3776459 3901989 3929029 4007611 4137764 4169518 
Projekta izmaksas 33926 62889 96024 367528 476436 592760 716954 731648 746646 761956 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 152944 127720 98734 -40903 -13040 -17291 102127 139299 128268 219103 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 186871 190609 144422 198310 202277 156323 210450 214658 168951 223331 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 1855683 1855683 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 1495785 1495785                 
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. 
projektam 263962 263962                 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība                     
Nozaru apgrozījuma pieaugums 
LVKĶI ietekmes nozarēs C16, C20 
(Nace 2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 
2015.g.)*           
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 
2.red.) par 0,1% (salīdz. ar 2016.g.)**           
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē***           



 62 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus****           
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar 
ERAF atbalstu bez valsts atbalsta -297888 -326851 -45688 -239213 -215317 -173614 -108322 -75359 -40683 -4228 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez 
ERAF atbalsta -1889609 -1918571 -45688 -239213 -400886 -173614 -108322 -75359 -40683 -189796 

 

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Ieņēmumi ar projektu 5292363 5438147 5588046 5742177 5900661 6063624 6231196 6403506 6580694 6762900 
Ieņēmumi bez projekta 4480706 4570320 4661726 4754961 4850061 4947062 5046004 5146924 5249863 5354860 
Projekta ieņēmumi 811657 867827 926320 987216 1050600 1116562 1185192 1256582 1330831 1408040 
Izmaksas ar projektu 5030491 5181499 5234541 5339655 5496884 5556271 5667859 5831693 5897820 6016282 
Izmaksas bez projekta 4252907 4387966 4424724 4513219 4653483 4695551 4789463 4935253 4982959 5082618 
Projekta izmaksas 777584 793534 809817 826436 843401 860719 878396 896441 914861 933664 
Izmaksas/ieguvumi ar projektu 261872 256648 353505 402523 403777 507353 563337 571813 682874 746618 
Izmaksas/ieguvumi bez projekta 227799 182355 237002 241742 196578 251510 256541 211672 266904 272243 
Ieguldījumi projekta īstenošanai 0 0 0 0 185568 0 0 0 0 185568 
ERAF līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam                     
Valsts līdzfinansējums 1.1.1.4. projektam                     
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība                   630932 
Nozaru apgrozījuma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2015.g.)*           
Eksporta apjoma pieaugums LVKĶI 
ietekmes nozarēs C16, C20 (Nace 2.red.) par 
0,1% (salīdz. ar 2016.g.)**           
Koksnes u.c. resursu ietaupījums 
enerģētikas nozarē***           
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  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
IKP pieaugums rūpniecībā kopumā, 
novēršot elektrības padeves 
traucējumus****           
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ar ERAF 
atbalstu bez valsts atbalsta 34073 74293 116503 160780 207199 255843 306796 360141 415970 1105308 
Projekta izmaksas/ieguvumi + 
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bez ERAF 
atbalsta 34073 74293 116503 160780 21631 255843 306796 360141 415970 919739 

 

Sociālā diskonta likme 7,00% 
ENPV/C, EUR -€ 3'725'982 
ERR/C, % -4,17% 

Tabula Nr. 20. Attīstības projekta sociālekonomiskā analīze gadījumā, ja būvniecības izmaksas nepārsniedz 30% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām. 

Veiktā Alternatīvas Nr. 3 finanšu un sociālekonomiskā analīze parāda, ka būtiski samazinātos KĶI gūtie ieņēmumi un pieaugtu izmaksas. 
Finanšu atdeves likme FRR/K būtu negatīva - -4,80%, bet FRR/C - -8,71%. Neto naudas plūsmas pašreizējā vērtība FNPV/K būtu -1,65 miljoni eiro, bet 
FNPV/C - -4,55 miljoni euro. Lai gan Projekts ir nesaimnieciskais un nav paredzēts peļņas gūšanai, pie tik zemiem finanšu analīzes rādītājiem ir 
redzams, ka Projekts nav dzīvotspējīgs un rada ilgtermiņa finanšu kapacitātes nepietiekamības risku institūtam kopumā. Tāpat arī šāda projekta 
īstenošana nepienestu sociālekonomisku labumu sabiedrībai. 

Līdz ar to Alternatīva Nr.1 – Īstenot projektu pilnā apmērā – tika atzīta par visefektīvāko un saimnieciski pamatotāko. 

 



Secinājumi 

1. LVKĶI pašreizējā sekmīgā darbība ir veicinošs faktors Latvijas zinātnisko 
institūciju RIS3 noteikto mērķu sekmīgai izpildei līdz 2020. gadam. 

2. LVKĶI mērķa grupā ietilpst tās nozares, kuras saskaņā ar RIS3 ir 2015. – 
2020. gada svarīgākās nozares viedās specializācijas jomā. 

3. Pašlaik LVKĶI ir pietiekošs daudzums atbilstošas kvalitātes resursu 
kompetentu darbinieku un zināšanu pieejamības jomā, mazizmēra laboratorijas iekārtu 
jomā, kā arī ir pieejama vieta Attīstības projekta īstenošanai. 

4. Būtiskākie trūkumi LVKĶI resursu pieejamības ziņā ir lielgabarīta 
koksnes izejmateriālu pārstrādes un tehnoloģisko iekārtu nepieejamība lielāka mēroga 
rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu veikšanai koksnes materiālu, 
polimēru, koksnes ķīmijas un jaunu materiālu jomā, kas negatīvi ietekmē LVKĶI 
konkurētspēju, kā arī zinātniskajai darbībai nepiemērotas (neventilētas) un 
nepietiekošas telpas. 

5. LVKĶI īsteno sekmīgu sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām, 
augstskolām un prioritāro nozaru komersantiem, kas būtiski ceļ LVKĶI konkurētspēju 
Latvijas un starptautiskā līmenī. 

6. Attīstības projekta īstenošana sekmētu vairāku prioritārajās nozarēs 
būtisku problēmu atrisināšanu ilgtermiņā gan Latvijas, gan ES līmenī. Problēmas 
galvenokārt saistītas ar nepietiekošu inovāciju līmeni jaunu materiālu un lētāku izejvielu 
jomā, kā arī ilgtspējīgas izejvielu izmantošanas jomā. 

7. Nākotnes pieprasījuma prognozes pēc zinātniskajiem risinājumiem 
prioritārajās nozarēs parāda, ka pieprasījums pēc līgumpētījumiem un tehnoloģiju 
licencēm jaunu materiālu, polimēru un koksnes ķīmijas jomā no 2016. līdz 2030. gadam 
mēreni pieaugs. 

8. Attīstības projekta īstenošanas veiksmes faktors ir augstā izejvielu (meža 
resursu) pieejamība Latvijā, kā arī prognozes par zinātniskā personāla pieejamību tuvāko 
10-15 gadu laikā: Latvijas augstskolas piedāvā plašu studiju programmu klāstu meža 
zinātnes, materiālzinātnes un organiskās ķīmijas jomā. 

9. Papildus labvēlīgi zinātnes attīstības nosacījumi ir LVKĶI ģeogrāfiskā un 
politekonomiskā atrašanās vieta, kas ļauj izmantot ES struktūrfondu finansējumu, 
iesaistīties Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju tīklā, sekmīgi īstenot pārrobežu 
projektus, kā arī piedalīties Horizon2020 projektu konkursos. 

10. Attīstības projekta īstenošana radīs būtisku pienesumu Latvijas 
tautsaimniecībai, radot jaunas darba vietas, palielinot valsts budžetā veiktās nodokļu 
iemaksas, ceļot uzņēmumu inovācijas līmeni un konkurētspēju starptautiskā mērogā, kā 
arī veicinot starptautisko zinātnes konkurētspēju. 

11. Attīstības projektam ir pozitīva ietekme uz vispārējiem ekonomikas 
procesiem Latvijā, tostarp Latvijas tautsaimniecības būtiskāko nozaru apgrozījuma un 
eksporta rādītājiem, enerģētikas nozares efektivizēšanu u.c. sociālekonomiskajiem 
procesiem.  

12. Attīstības projekta ekonomiskās ietekmes analīze parāda, ka projektam ir 
augsti dzīvotspējas rādītāji, ekonomiskā ienesīguma likme un neto naudas plūsmas 
vērtība. Arī pie nozīmīgām ekonomiskajām svārstībām Attīstības projekta iekšējā 
ekonomiskā ienesīguma likme un neto naudas plūsmas vērtība saglabājas augstā līmenī 
un nodrošina būtisku ieguvumu Latvijas tautsaimniecībai, kas attaisno Attīstības 
projektam nepieciešamo investīciju apjomu 3,704 miljonu euro vērtībā.  
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Pielikumi 

Pielikums Nr. 1. LVKĶI vadošo zinātnieku CV 

Uģa Cābuļa CV 

Personas dati  

Vārds, Uzvārds Uģis Cābulis 

Dzimšanas gads 1963. 

Pilsonība Latvijas 
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Aivara Žūriņa CV 

1. Vārds, uzvārds Aivars Žūriņš 
2. Dzimšanas gads 1956 
3. Darbavieta Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, direktors, vadošais pētnieks, koksnes 
ķīmiskā tehnoloģija 
4. Zinātniskā kvalifikācija  Dr.sc.ing.; 27.03.1998; E-D Nr.000413, koksnes ķīmiskā 
tehnoloģija 
5. Kopējais publikāciju skaits- 62 
6. Kopējais patentu vai citu autortiesības apliecinošu dokumentu skaits- 7 
7. Svarīgākās publikācijas pēdējos trijos gados (ne vairāk par piecām) un to bibliogrāfiskie dati 
 
1. Zhurinsh A. Locs J., Berzina-Cimdina L. Investigation of the feasibility of pyrolytic obtaining of 
porous biomorphic SiC ceramics. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, vol.86, p.544-
548. 
2. Locs J., Berzina-Cimdina L., Zhurinsh A., Loca D. Optimized vacuum/pressure sol impregnation 
processing of wood for the synthesis of porous, biomorphic SiC ceramics - Journal of the 
European Ceramic Society, 2009, Vol. 29, N 8, pp. 1513-1519 (SCIE, Scopus). 
3. Zandersons J., Dobele G., Jurkjane V., Tardenaka A., Spince B., Rizhikovs J., Zhurinsh A. Pyrolysis 
and smoke formation of grey alder wood depending on the storage time and the content of 
extractives - Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, Vol. 85, N 1-2, pp. 163-170 
4. Locs J., Berzina-Cimdina L., Zhurinsh A., Loca D. Effective Impregnation of SiO2 Sol-Gel 
Solution in Pine Wood and Following Gel Localization in Free Cell Volume - Advances in Science 
and Technology, 2008, Vol. 58, N pp. 72-77 . 
5. Dobele G., Urbanovich I., Zhurinsh A., Kampars V., Meier D. Application of analytical pyrolysis 
for wood fire protection control.- J.Anal.Applied Pyrolysis, 2007,vol.79, No.1-2, p.47-51. 
 
8. Papildu informācija par ekspertu komisijas kandidāta darbību pēdējos trijos gados: 
8.1. darbība zinātniskajos projektos un programmās: 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta/ 
programmas/ 
līgumdarba 
numurs 

Projekta/ 
programmas/ 
līgumdarba 
nosaukums 

Vadība/ 
dalība 

Latvijas/ 
starp-
tautisks 

Darbības 
laiks 

1. No.: 203459  

The implementation of research 
potential of the Latvian State 
Institute of Wood Chemistry in 
the European Research Area 
(WOOD-NET); 

dalība Starpt. 
2008-
2011 

2. Līg.02-10 
Dabas vielu analīžu izstrāde 
SIA’Silvanols” (Līg. summa 
327420.-Ls) 

vadība Latvijas 
2010-
2011 

3. 1-23/65 

Lapu koku audzēšanas un 
racionālas izmantošanas 
pamatojums, jauni produkti un 
tehnoloģijas  
 

dalība Latvijas 
2005- 
2009 

4. 04.1274 

Biomasa un tās atliekas, kā 
atjaunoties spējīga izejviela 
fenola-formaldehīda tipa 
saistvielu ieguvei 

vadība Latvijas 
2004.-
2008. 

 
1.2. Cita informācija 

Latvijas pārstāvis MC COST akcijā CM903 „Biomass for Sustainable Fuels and Chemicals” (2009-
2013.) 
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Pielikums Nr. 2. LVKĶI zinātnisko darbinieku pieteiktie un saņemtie patenti 

Gads Latvijas 
patenti* 

Starptautiskie un citu valstu patenti 

2001  1 WIPO patenta pieteikums (pārpatentēts Austrālijā) 
2008 3  
2009 1 1 EP pieteikums publicēts 
2010 6 1 Vācijā (pārpatentēts ASV un kā EP) 
2011 1  
2012 3  
2013 5 1 EP pieteikums publicēts 
2014 3 2 EP pieteikumi publicēti, 1 WIPO patenta pieteikums 
2015 2 2 EP pieteikumi publicēti 
2016 2  

 


