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1. Problēmas nostādne 
AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) apstiprinātā vidēja termiņa darbības 
stratēģija, nosaka, ka LVM vispārējais stratēģiskais mērķis ir uzņēmuma valdījumā 
nodoto valsts stratēģisko aktīvu ilgtspējīga apsaimniekošana un tam nepieciešamās 
infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstība. Savukārt, divi no stratēģiskajiem 
mērķiem: 

 palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no 
saimnieciskās darbības; 

 veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, 
pakalpojumus un zināšanas, 

iezīmē un norāda uz nepieciešamību radīt priekšnosacījumus un aplūkot iespējas, lai 
nodrošinātu apstākļus uzņēmuma ienākumu dažādošanai, paplašinot LVM piedāvājamo 
produktu klāstu.  

2017. gada 19. decembrī Ministru kabinets apstiprināja “Latvijas bioekonomikas 
stratēģiju 2030” (turpmāk – Stratēģija). Bioekonomikas nozares ir lauksaimniecība, 
zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un 
papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas 
nozaru sektori. Bioekonomikas nozaru attīstības pamatā ir atjaunojamo resursu 
ilgtspējīga izmantošana, kas dod ilgtermiņa iespēju ražot jaunus produktus. 
Atjaunojamo bioresursu plašāka izmantošana var samazināt atkarību no fosilajiem 
resursiem, īpaši tajās jomās, kur citu alternatīvu izmantošana ir problemātiska vai 
neiespējama. Mežsaimniecība ir bioekonomikas tradicionālā nozare, kas jau šobrīd 
valstī kopumā rada salīdzinoši augstu pievienoto vērtību. Stratēģijas vīzija paredz, ka 
tiek izstrādātas un ieviestas inovatīvas pieejas dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai 
izmantošanai, lai attīstītu tautsaimniecību, kā arī vienlaikus sabalansētu ekonomiskās 
intereses ar vides kvalitātes nodrošināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un palielināšanu. Stratēģija arī nosaka, ka jāveido pievilcīga vide investīcijām (kapitāla 
piesaistei) bioekonomikas attīstības projektos, īpaši tad, ja tiek paredzētas investīcijas 
turpmākai un dziļākai biomasas pārstrādei ar lielāku pievienoto vērtību.  

Ministru kabineta apstiprinātā Stratēģija un LVM izvirzītie stratēģiskie mērķi ir 
savstarpēji saskanīgi un vērsti vienā virzienā – produktu radīšana ar augstu pievienoto 
vērtību. LVM, proaktīvi sniedzot savu ieguldījumu Stratēģijas īstenošanā, īsteno valsts 
plānošanas dokumentu ieviešanu dzīvē (tajā skaitā par Latvijas klimata politikas mērķu 
izpildi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu piesaisti), kā arī veicina starpnozaru sadarbību, 
realizējot gan zinātniskos, gan lietišķos pētījumus, kuru izpildē piesaista zinātniskās 
institūcijas un nozaru ekspertus. Šajos pētījumos tiek apzināti potenciālie produkti, kas 
būtu ražojami Latvijā ar augstu pievienoto vērtību no meža biomasas un zemes dzīlēm, 
izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. Šādas starpnozaru sadarbības 
vidējā termiņa mērķis – īstenot LVM stratēģiju un plānus par mežsaimniecības produktu 
pārstrādi produktos ar augstu pievienoto vērtību, vienlaikus sniedzot būtisku 
ieguldījumu Stratēģijas īstenošanā, uzlabojot Latvijas pašpietiekamību, piemēram, 
pozitīvi ietekmējot valsts ekonomiskos rādītājus, palielinot valsts budžeta ieņēmumus, 
kāpinot Latvijas eksporta apjomu, kas, savukārt, ļautu būtiski uzlabot Latvijas 
tirdzniecības bilanci un radītu pozitīvu efektu tautsaimniecībā – veidotos papildus 
darbavietas, attīstītos reģioni, pozitīvi ietekmējot to sociāli - ekonomisko situāciju. 
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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK 
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši 
atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 3.panta ceturto punktu un Latvijas 
nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai 3.7.apakšpunktu, 
jānodrošina, ka Latvijā no atjaunojamiem energoresursiem (turpmāk – AER) iegūtas 
enerģijas īpatsvars transportā 2020.gadā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa 
transportā. Tomēr jaunākie statistikas dati liecina, ka Latvijā 2017.gadā no AER iegūtas 
enerģijas īpatsvars transportā piedzīvoja kritumu, salīdzinājumā ar 2016.gada līmeni 
2,76% apmērā, sasniedzot 2,54% līmeni, kas nevirza procesu uz AER 10% mērķa 
transportā sasniegšanu. Ekonomikas ministrijas prognozes liecina, ka 2018.gadā no AER 
iegūtas enerģijas īpatsvars varētu būt ne augstāks kā 4%. Neīstenojot papildus 
pasākumus, AER īpatsvaram transportā līdz 2020.gadam nav pamata palielināties, 
nesasniedzot uzstādīto mērķi – 10%. Turklāt Latvija šobrīd transportā patērēto 
biodegvielu1 nevar ieskaitīt uzstādītajā 10% mērķī2. 

2018.gada 21.decembrī publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2018/2001 
par no AER iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādātā redakcija) 
(turpmāk – Direktīva). Direktīva paredz, ka enerģijas patēriņā AER īpatsvars transporta 
sektorā 2030.gadā Latvijai līdz ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jānodrošina 14% 
apmērā. Vienlaikus Direktīva nosaka, ka degvielas piegādātājiem būs jāparedz arī 
pienākums attiecībā uz modernajām biodegvielām3, paredzot, ka 2022.gadā 0,2% no 
kopējā AER īpatsvara transporta sektorā jāveido moderno biodegvielu patēriņam, tam 
pieaugot līdz 3,5% 2030.gadā2. Tas nozīmē, ka nepieciešams mērķtiecīgi vērtēt iespējas, 
kā nodrošināt šādu prasību izpildi, vienlaikus izvērtējot iespējas radīt modernas 
biodegvielas ražotni Latvijā, lai valstī bāzēts uzņēmums, izmantojot vietējos izejvielu 
resursus, radītu priekšnosacījumus Direktīvas prasību izpildei. 

Pieejamo pēc dažādām tehnoloģijām ražoto biodegvielu skaits pasaulē ir mainīgs ar 
augšupejošu tendenci, jo tas ir atkarīgs gan no biodegvielas komerciālā potenciāla, gan 
zinātnes attīstības, kuras rezultātā tiek izmantotas aizvien jaunas izejvielas, lai iegūtu 
biodegvielu. No modernajām biodegvielām jāizceļ no celulozes iegūts bioetanols, tomēr 
tas vēl nav sasniedzis tādu komercializācijas pakāpi kā biodegviela, kas iegūta no 
hidrogenētas augu eļļas2.  

LVM rīcībā esošā informācija liecina, ka ražotnes, kas iegūst moderno biodegvielu no 
meža biomasas, darbojušās tikai kā pilotprojekti, atbalsta finansējumam - 
līdzfinansējumam beidzoties, ražotnes turpmākā pastāvēšana kļuvusi ekonomiski 
neizdevīga.  

Tomēr,  

 fosilās degvielas patēriņa rezultātā rodas ievērojami ogļskābās gāzes apjomi, kas 
rada būtisku ietekmi uz klimatu; 

 metāns, kas rodas fosilās degvielas ražošanas procesā4, kas atstāj vēl būtiskāku 
negatīvo ietekmi uz  klimatu nekā ogļskābā gāze;  

                                                
1 Iekšdedzes motoros izmantojama šķidra vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas (Biodegvielas likums, pieņemts 
17.03.2005., https://likumi.lv/doc.php?id=104828 ) 
2 Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”. Izskatīts 
Ministru kabineta sēdē 2019.gada 19.martā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2018-03-25&dateTo=2019-03-
25&text=Par+atjaunojamo+energoresursu+izmanto%C5%A1anu+transporta+sektor%C4%81&org=0&area=0&type=0 
3 Moderno biodegvielu izejvielas (uz mežsaimniecību attiecināmās; saskaņā ar Direktīvas definīciju) – mežsaimniecības un uz 
mežsaimniecību balstītu nozaru atkritumu un atlikumu biomasas frakcija; cits nepārtikas celulozes materiāls; cits lignocelulozes 
materiāls, izņemot zāģbaļķus un finierklučus. 
4 https://www.ft.com/content/9a3c0514-7d6b-11e9-81d2-f785092ab560 (skatīts 27.05.2019.) 
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 Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentos, t.sk. Direktīvas prasības, 
ar klimatu saistītās stratēģijas, definētā nepieciešamība pārejai uz zemu oglekļa 
emisiju attīstību, vienlaikus rada lēmumu nepieciešamību par klimatneitrālas 
ekonomikas attīstīšanu; 

 Latvijas normatīvie akti un to izstrādes stadijā esošie likumprojekti (piemēram, 
“Transporta enerģijas likums”),  

rada priekšnosacījumus, lai moderno biodegvielu ražotņu un tajās izmantoto 
tehnoloģiju attīstība notiktu straujāk, vienlaikus samazinoties īpatnējo 
kapitālieguldījumu izmaksām uz vienu saražotā produkta vienību.  

Lai vērtētu moderno biodegvielu potenciālo pieprasījumu nākotnē, nepieciešams 
novērtēt alternatīvo transportlīdzekļu (elektromobiļi, ar biogāzi, ūdeņradi, fosilo 
degvielu darbināmi transportlīdzekļi) attīstības perspektīvi, sniedzot prognozi 
transportlīdzekļu tirgus sadalījumam tuvākajās desmitgadēs. Ņemot vērā 
elektrotransportlīdzekļu (turpmāk – ETL) izmantošanas pieaugumu, kas šobrīd ir 
visplašāk pārstāvētā alternatīva iekšdedzes dzinējiem, nepieciešams apzināt to 
tehnoloģisko attīstības perspektīvi, ņemot vērā superkondensatoru izmantošanas 
iespējas. Papildus faktors LVM interesei par ETL attīstību slēpjas tajā, ka 
superkondensatoru galvenā sastāvdaļa ir kokogle, kas iegūstama no koksnes un paver 
iespēju koksnes produktu ražošanas un izmantošanas paplašināšanai. 

Turpinot un attīstot iepriekš veiktās LVM iestrādes, uzņēmums vēlas veikt izvērtējumu 
un analīzi par moderno biodegvielu ražošanas tehnoloģijām un novērtēt moderno 
biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā (turpmāk – Pētījums), kur kā izejviela modernās 
biodegvielas ražotnes darbības nodrošināšanai izmantojama meža biomasa.  

PĒTĪJUMA MĒRĶIS: 

 izvērtēt moderno biodegvielu ražošanas tehnoloģijas un to ražošanas 
iespējas Latvijā no mežsaimniecības atlikumu un nepārtikas celulozes 
atlikumu biomasas; 

 izvērtēt ar elektrību darbināmu elektrotransportlīdzekļu tehnoloģiju 
attīstību un prognozēt moderno biodegvielu un elektrotransportlīdzekļu 
perspektīvas transporta sektorā. 

Turpmāk aprakstā norādīti Pētījuma indikatīvie darba uzdevumi. Ja nepieciešams un tas 
izriet no Pētījuma mērķa, izpildītājam Pētījuma izpildes piedāvājumā definējami un 
pamatojami papildus darba uzdevumi, kas veicinātu Pētījuma mērķu sasniegšanu.  

DARBA UZDEVUMI: 

1. Politikas plānošanas dokumenti, stratēģijas un normatīvie akti     

Darba uzdevumā apkopojami un analizējami spēkā esošie svarīgākie Eiropas Savienības 
un Latvijas politikas plānošanas ietvardokumenti un normatīvās vides izvirzītās prasības 
attiecībā uz transporta enerģētiku un modernajām biodegvielām, kas nosaka kopējo 
ietvaru un, iespējams, sniedz pamatojumu modernās biodegvielas ražošanas 
attīstīšanai Latvijā. 

Konceptuāli izvērtējot normatīvās vides prasības, noskaidrojams, kādas ir galvenās 
prasības un nosacījumi, kas izpildāmi un ņemami vērā, ja tiek lemts par modernās 
biodegvielas ražotnes izveidi. Norādīt, kādām galvenajām prasībām jāatbilst ražotnei, 
pielietotajām tehnoloģijām, saražotajai biodegvielai, standartizēšanai, sertificēšanai, 
utt. 



5 
 

1.1. Saistošie politikas plānošanas dokumenti un stratēģijas Eiropas Savienībā un 
Latvijā: 

1.1.1. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi; 
1.1.2. Eiropas Komisijas Aprites ekonomikas pakotne; 
1.1.3. Eiropas Savienības Enerģētikas savienības stratēģija; 
1.1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2018/2001; 
1.1.5. Eiropas Komisijas paziņojums “Tīru planētu visiem!”; 
1.1.6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 
1.1.7. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 un 2021-2027; 
1.1.8. Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam; 
1.1.9. Latvijas Nacionālās reformu programmas “ES2020” stratēģija; 
1.1.10. Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030; 
1.1.11. Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030.gadam (projekts); 
1.1.12. Informatīvais ziņojums “Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai 

līdz 2050.gadam”;  
1.1.13. Citas saistošās politikas, stratēģijas un normatīvie akti. 

1.2. Konceptuālā normatīvās vides analīze 
1.2.1. Ražošanas tehnoloģijas; 
1.2.2. Piesārņojums, ietekme uz vidi; 
1.2.3. Modernā biodegviela, enerģija. 

 
2. Moderno biodegvielu ražošanas tehnoloģijas     

Darba uzdevums paredz analizēt biodegvielu ražošanas tehnoloģijas un biodegvielu 
veidus. Katrai no iespējamām tehnoloģijām analizējama tās attīstīšanās vēsture, pašreiz 
sasniegtais tehnoloģiskās attīstības līmenis, priekšrocības un trūkumi, izvērtējams 
komercializācijas potenciāls. Izejvielas, kas nav mežsaimniecības resursi, aplūkojami 
konspektīvi, bet, ja izejviela ir meža biomasa, gatavojams izvērsts apraksts. 

Darba uzdevumā nr.2.2 izvērtējamas un argumentēti pamatojamas perspektīvākās 
tehnoloģijas un modernās biodegvielas, kas izriet no darba uzdevumā nr.2.1 analizētā. 

Darba uzdevumā nr.2.3 nosakāmas un analizējamas Latvijas apstākļiem potenciāli 
piemērotākā/-s tehnoloģija/-s un iegūstamā/-s modernā/-s biodegviela/-s, nosakot un 
analizējot svarīgākos raksturlielumus attiecībā uz potenciālo modernās biodegvielas 
ražotni, piemēram, ražotnes izmaksas, jauda un nepieciešamās ražošanas iekārtas, 
mežsaimniecības lignocelulozes materiāla patēriņu, ražošanai nepieciešamos 
energoresursus un to patēriņu, gala produkta kvalitāti, pašizmaksu, tirgus pieprasījumu, 
potenciāli saražotās modernās biodegvielas pārdošanas iespējas, cenu un konkurenci. 

2.1. Biodegvielu ražošanas tehnoloģijas un biodegvielu veidi.  
2.1.1. Ķīmiskās tehnoloģijas; 
2.1.2. Termoķīmiskās tehnoloģijas; 
2.1.3. Bioķīmiskās tehnoloģijas. 

2.2. Nākotnes tehnoloģijas un nākotnes degvielas. 
2.3. Perspektīvākās tehnoloģijas detalizēts izvērtējums. 

 
3. Tehnoloģijas elektrotransportlīdzekļiem ar tajos elektroenerģiju uzglabājošajām un 

ražojošām iekārtām        
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Ņemot vērā, ka vienlaikus strauji attīstās bezemisiju transportlīdzekļi – ETL, un attīstība 
notiek, savstarpēji konkurējot ar moderno biodegvielu izmantošanu iekšdedzes 
dzinējos, nepieciešams apkopojums un analīze par pasaulē un Latvijā veiktajiem 
pētījumiem enerģijas uzkrāšanas un atdošanas iekārtās, kuras var izmantot ETL 
(piemēram, superkondensatoru ogles, kas tiek iegūtas no koksnes). Pētījumā veicama 
šādu nišas tehnoloģiju analīze.  

Apkopojumā norādāmas atsauces uz pētījumiem un pētījuma rezultātu praktisko 
pielietojumu un to mērogojamību. 

3.1. Saistošās politikas un normatīvie akti.   
3.2. Pētījumu apkopojums un analīze par veiktajiem pētījumiem enerģijas 

uzkrāšanas un atdošanas iekārtu izstrādē pasaulē un Latvijā, pielietošanai 
elektrotransportlīdzekļos. 

3.3. Enerģijas uzkrāšanas un atdošanas iekārtas - nišas tehnoloģiju analīze.  
 

4. Moderno biodegvielu ražošanas un elektrotransportlīdzekļu attīstības 
salīdzinājums un izaugsmes potenciāla novērtējums      

Pētījuma izpildītājam salīdzināt un analizēt,  

 kāds ir bijis abu tehnoloģiju progress kopš 1999.gada;  
 kāds ir salīdzinošais vērtējums un secinājumi par esošo situāciju; 
 kāds ir abu sektoru attīstības perspektīvu salīdzinājums turpmākajās 

desmitgadēs – uz 2030. gadu un 2050.gadu. Salīdzinājumā un vērtējumā 
iekļaujami arī transportlīdzekļi, kurus darbina citi degvielas veidi, piemēram, 
biogāze, ūdeņradis, fosilā degviela; 

 kāds ir pamatojums un argumenti, kas norāda uz viena vai otra sektora straujāku 
izaugsmi un liek izdarīt secinājumus par  viena vai otra virziena potenciāli labāku 
izaugsmes perspektīvu.  

Nepieciešams salīdzinājums un vērtējums par potenciālo bezsubsīdiju modernās 
biodegvielas ražotni. 

 

5. Riski 

Darba uzdevums paredz apkopot būtiskākos riskus, potenciālos ierobežojošos faktorus 
modernās biodegvielas ražotnes attīstībai, izveidei un darbībai, kā arī attiecībā uz ETL 
nišas tehnoloģiju attīstību. 

5.1. Moderno biodegvielu ražošana. 
5.2. Ar elektrību darbināmie elektrotransportlīdzekļi.  

 
 
6. Secinājumi, rekomendācijas     

Pētījuma izpildītājam  

 apkopojami iegūtie secinājumi un sagatavojamas rekomendācijas kā LVM 
potenciālās rīcības, kas uzņēmumam veicamas pēc Pētījuma īstenošanas – 
nodevumu saņemšanas; 

 sagatavot Pētījuma kopsavilkumu, 
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 sagatavot Pētījuma anotāciju latviešu un angļu valodā. 

Pētījuma secinājumiem un rekomendācijām nepieciešams atspoguļot to sasaisti ar LVM 
tuvākās nākotnes potenciālajām rīcībām. 

Pēc Pētījuma nodevumu saņemšanas LVM pieņems lēmumu par projekta turpmāko 
attīstību un virzību.  
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2. Iepriekš veiktie analogie pētījumi, to rezultāti 
Lai izvērtētu iespējas no uzņēmuma apsaimniekotajiem resursiem ražot inovatīvus 
produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas ir ekonomiski dzīvotspējīgi un balstīti uz 
bioekonomikas principiem, LVM 2016. gadā pasūtīja pētījuma “Meža biomasa – jauni 
produkti un tehnoloģijas” izstrādi. Šādu pētījumu realizēja Rīgas Tehniskās universitātes 
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (turpmāk – RTU). Saskaņā ar pētījuma 
nodevumu, apzināti 30 un uzskaitīti 14 inovatīvi produkti, kurus var iegūt no meža 
biomasas.  

Attīstot pieeju ražot inovatīvus produktus no meža biomasas, 2017.gada nogalē, 
aptaujājot zinātniskās institūcijas (Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti un 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu), LVM apkopoja to piedāvātos inovatīvos 
produktus, kas ražoti no meža biomasas un zemes dzīlēm. Apkopojot saņemtos 
piedāvājumus, meža biomasas produkti sadalāmi divās grupās – no koksnes ražotie un 
no zaleņa ražotie. Ņemot vērā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (turpmāk – LVKĶI) 
sniegto informāciju par globālo situāciju koksnes ķīmiskajā pārstrādē un šajā procesā 
radītajiem komercializētajiem produktiem, secināts, ka nepieciešams īpašu uzmanību 
pievērst jau aprobētām un komercializētām koksnes ķīmiskās pārstrādes tehnoloģijām, 
kuru radītajiem produktiem ir globālais pieprasījums, un uz kuru ražošanas procesa 
bāzes vienlaikus iespējams arī attīstīt saistītos produktus, potenciāli veidojot 
industriālos parkus, kur viena procesa ražošanas atlikums vai blakusprodukts ir izejviela 
citam ražošanas procesam vai citu produktu izstrādei.  Ņemot vērā zinātnisko institūciju 
piedāvātos inovatīvos produktus, LVM intereses un globālās inovatīvo produktu 
attīstības tendences, LVM izveidoja potenciāli attīstāmo septiņu galaproduktu sarakstu 
un veica to vispārīgo vērtējumu. Vērtēšanas procesa noslēguma fāzē LVM izveidoja 
darba grupu “Biorafinēšana un enerģētika”, tās darbā iesaistot pārstāvjus arī no AS 
“Latvenergo”, LVKĶI, Rīgas Tehniskās universitātes un Ekonomikas ministrijas, lai 
vērtētu un attīstītu uzņēmumu un iestāžu savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī 
analizējot LVM iepriekš veikto inovatīvo produktu vispārīgo vērtējumu un iestrādes 
inovatīvo produktu potenciālo ražotņu izveidē. Izmantojot speciālu daudzkritēriju 
metodiku, minēto institūciju pārstāvji veica izvēlēto septiņu galaproduktu papildus 
vērtēšanu. Saskaņā ar vērtējumu, trešo augstāko novērtējumu saņēma otrās paaudzes 
biodegvielas jeb moderno biodegvielu ražošana, kas šobrīd pasaulē ir aprobācijas 
stadijā. Savukārt piektajā vietā tika ierindota no meža biomasas iegūtu aktīvo ogļu un 
speciālo aktīvo ogļu ražošana, kas pasaulē šobrīd ir izpētes stadijā, un šīs 
superkondensatoru ogles nākotnē varētu izmantot ievērojami plašāk arī kā ETL 
tehnoloģiju sastāvdaļas, veicinot enerģijas uzkrāšanu un atdošanu.  

 

3. Prognozējamais pētījuma daļu un kopējais izpildes termiņš 
Pētījumu ir paredzēts uzsākt 2019. gada jūlijā. 

2019. gada 3. ceturksnī paredzēts Pētījuma izpildītāja starpziņojums par paveikto, 
savukārt gala atskaite iesniedzama līdz 2019. gada 29.novembrim. 
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4. Sasniedzamais rezultāts un sagaidāmais efekts 
4.1 Sasniedzamais rezultāts 

Pētījuma rezultātā izpildītājs sniedz vispusīgu un apkopojošu informāciju un analīzi,  

 kāds ir pieņemto un saistošo stratēģiju, politiku plānošanas dokumentu un 
normatīvās vides ietvars, vai šie pieņemtie dokumenti rada juridiskos 
priekšnosacījumus un pamatojumu modernās biodegvielas ražotnes izveidei; 

 kādas ir esošās biodegvielu ražošanas tehnoloģijas, argumentēti pamatojot, 
kura tehnoloģija un kurš modernās biodegvielas veids Latvijas apstākļos ir 
ražošanai vispiemērotākais; 

 kādi ir pasaulē un Latvijā veiktie pētījumi par enerģijas uzkrāšanas un atdošanas 
iekārtām, kā arī analizētas šādas ETL izmantojamās nišas tehnoloģijas;  

 savstarpēji salīdzinot moderno biodegvielu ražošanu un ETL tehnoloģiju 
attīstību, kā arī novērtējot abu tehnoloģisko virzienu izaugsmes potenciāla 
iespējas; 

 kādi ir būtiskākie riski, šķēršļi un ierobežojošie faktori modernās biodegvielas 
ražotnes izveidei un ar to saistītajiem procesiem, kā arī, ETL izmantošanas 
turpmākajā attīstībā; 

 kādi ir būtiskākie secinājumi par abiem tehnoloģiskajiem virzieniem, kādas ir 
rekomendācijas, kas būs par pamatu LVM turpmāko lēmumu pieņemšanai, 
turpinot strādāt pie projekta. 

 

4.2 Sagaidāmais efekts 

Pētījuma īstenošana, secinājumi un rekomendācijas sniegs vispusīgu un apkopojošu 
informāciju, balstoties uz kuru LVM varēs pieņemt pamatotus un argumentētus 
lēmumus, jo: 

 būs izvērtēts, vai esošās vides, klimata, enerģētikas un citas politikas un 
stratēģijas rada priekšnoteikumus un pamatojumu modernās biodegvielas 
ražotnes izveidei; 

 būs zināms, kura ir Latvijas apstākļiem piemērotākā moderno biodegvielu 
ražošanas tehnoloģija, kas kā izejvielas izmanto mežsaimniecības atlikumus; 

 sniegts priekšlikums, kādu tieši moderno biodegvielu iespējams ražot Latvijā; 
 balstoties uz veikto pētījumu  par enerģijas uzkrāšanas un atdošanas iekārtu 

apkopojumu, tiks analizētas specifiskās nišas tehnoloģijas; 
 Pētījuma pasūtītājs saņems secinājumus, kādas ir ETL izmantotajās tehnoloģijās 

no meža biomasas iegūto, piemēram, superkondensatoru ogļu izaugsmes 
perspektīvas, salīdzinājums un vērtējums, kuram sektoram – modernajām 
biodegvielām vai šādām ETL nišas tehnoloģijām – ir lielāks izaugsmes potenciāls. 

Tāpat būs apkopoti galvenie riski, kuru nozīmība ļaus noteikt, kuriem aspektiem 
jāpievērš papildus uzmanība, ja tiek pieņemts lēmums turpināt projektu. Sniegtās 
rekomendācijas ļaus vērtēt, vai un kā iespējams attīstīt modernās biodegvielas ražotnes 
izveidi. Balstoties uz Pētījuma nodevumiem, būs iespējams papildus vērtēt arī koksnes 
dziļākas pārstrādes iespējas superkondensatoru ogļu ražošanai, ja Pētījumā analizētajās 
ETL tehnoloģijās izmantojamās pārstrādātās meža biomasas izmantošanas tendence 
uzrādīs pieprasījuma pēc šāda produkta. Pētījuma nodevumi norādīs, vai no koksnes 
iegūstamā superkondensatoru ogle ir vērtējama kā potenciāla ražošanas inovācija LVM 



10 
 

un Latvijai, jo LVM kā meža apsaimniekotājai ir pieeja meža biomasai, savukārt meža 
biomasas turpmākā dziļākā pārstrāde atbilstu LVM stratēģiskajiem mērķiem. 

 

5. Nepieciešamais LVM finansējums (pa gadiem) 
LVM noteicis pētījuma budžetu. Pētījumu paredzēts realizēt līdz 2019.gada 
29.novembrim. 

 

6. Iespējas piesaistīt ārēju finansējumu 
Ārējo finansējumu piesaistīt nav paredzēts. 

 

7. Iespējamie izpildītāji un partneri 
Pētījums netiek dalīts daļās un potenciālajam Pētījuma izpildītājam jābūt vienai 
juridiskajai personai. Pētījuma paredzamajiem izpildītājiem Pētījuma piedāvājumā 
norādīt profesionālo kvalifikāciju, kas apliecina to prasmes, kompetenci un pieredzi, 
strādājot ar moderno biodegvielu un ETL izpētes projektiem. 

 

8. Cita informācija 
Lai nodrošinātu darba uzdevumu izpildi un nodevumu kvalitāti, LVM izveidos Pētījuma 
Pārvaldības grupu, kas Pētījuma izpildes gaitā regulāri satiksies, un to veidos LVM un 
Pētījuma izpildītāju pārstāvji. 

 

9. Dokumenta sagatavotājs, paraksts, datums 
Attīstības projektu vadītājs Andris Pumpurs 

Rīga, 2019. gada 20.jūnijs 


