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Bagātība un daudzveidība 

•  Zemes dzīļu resursi ir nacionālā bagātība tāpat kā meži, 
lauksaimniecības zemes un citi dabas resursi.  

• Dominējošais zemes resursu izmantošanas veids ir ļoti 
konservatīvs – dažādas izejvielas lieto nepastarpināti vai 
pārstrādā dažādos galaproduktos. Inovatīvai 
izmantošanai perspektīvi ir tādi Latvijā plaši sastopami 
derīgie izrakteņi kā māli, kūdra, sapropelis u. c.  

• Šo zemes dzīļu resursu lielā dabiskā daudzveidība ir 
nepietiekami novērtēta.  

• Mūsu mērķis ir ar zināšanām iespējami atbalstīt un 
veicināt pāreju uz zinātņu ietilpīgāku produkcijas 
ražošanu no Latvijas vietējiem zemes dzīļu 
resursiem ar iespējami augstāku pievienoto vērtību.  

 



Galvenie mērķi 
• Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo  

resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga 
izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”  

• Programmas kopējais mērķis - pētīt un izstrādāt jaunus produktus un to ražošanas tehnoloģijas, izmantojot Latvijas zemes 
dzīļu resursus, meža nozares resursus, vietējo augu un dzīvnieku izejvielas, un izstrādāt priekšlikumus transporta ilgtermiņa 
attīstībai.  

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunas tehnoloģijas inovatīvu produktu 
radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem 

Uzdevumi: 

• novērtēt Latvijas mālu piemērotību jaunu produktu un to ražošanas tehnoloģiju 
izstrādei; 

• augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes 
inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un 
kosmetoloģijā; 

• izstrādāt jaunas tehnoloģijas un pielāgot inovatīvu keramikas produktu ieguvei; 

• izstrādāt Latvijas minerālo izejvielu maisījumu keramzīta ieguvei pēc jaunas – 
energoekonomējošas termošoka tehnoloģijas ar palielinātu porainību, sorbcijas spēju, 
biotehnoloģisko aktivitāti un inovatīvām izmantošanas iespējām; 

• izveidot Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu dabas resursu – kūdras un 
sapropeļa izpētes un analīzes kapacitāti, attīstot inovatīvus to izmantošanas 
risinājumus; 

• izstrādāt inovatīvus, funkcionālus keramzītu un mikroorganismus saturošus vides 
biotehnoloģijas produktus. 

 



Apakšprojekti 

Projektā kopā ir izveidoti un sekmīgi tiek realizēti 6 apakšprojekti: 

• 1. apakšprojekts „Latvijas mālu piemērotības novērtēšana jaunu 
produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei (vadītājs V. Segliņš). 

• 2. apakšprojekts. „Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un 
izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas 
procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” (atbild. 
izpild. Līga Bērziņa-Cimdiņa). 

• 3. apakšprojekts „Jauni keramikas materiāli un tehnoloģijas” (atbild. 
izpild. Gaida Sedmale).  

• 4. apakšprojekts. „Energotaupīgas augsti poraina keramzīta iegūšanas 
tehnoloģijas no Latvijas māliem” (atbild. izpild. Visvaldis Švinka).  

• 5. apakšprojekts „Kūdras īpašību un modifikācijas iespēju izpēte 
jaunu izmantošanas risinājumu izstrādei” (atbild. izpild. Māris Kļaviņš).  

• 6. apakšprojekts „Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas 
produkti un tehnoloģijas” (atbild. izpild. Olga Mutere).  



Apakšprojektu realizācija 

• Apakšprojektu realizācijai ir izveidotas 6 
atsevišķas pētnieku grupas LU un RTU 
struktūrvienībās, bet apakšprojektos – tika 
izstrādātas atsevišķas pētījumu tēmas. Tās ir 
elastīgas mērķorientētas tematiskās grupas.  

• 2013. gadā tās kopā bija 17 savstarpēji koleģiāli 
saskaņotas mērķtiecīgas darbības atbilstoši VPP 
Programmā noteiktajiem konkrētajiem 
uzdevumiem. 

• Tās aptvēra ģeoloģijas, ķīmijas, bioloģijas, vides 
zinātnes un materiālzinātņu dažādas zinātniskās 
pētniecības jomas.  



Projekta iekšējā loģistika (2013) 

Zinātnisko rezultātu un papildus pētījumu pieprasījumu 

plūsmas 
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Komunikāciju un informācijas aprites 

risinājumi pētījumu rezultātu ieviešanai 

Apakšprojekti un  

tematiskās grupas 

Publiskas analītisko  

datu bāzes 

 

Monogrāfijas 

 

Zinātniski raksti 

 

Patenti 

 

Tehnoloģijas 

Dažādoti sociālie  

partneri: 

uzņēmumi,  

nozaru asociācijas,  

valsts un  

pašvaldību iestādes; 

 

citi VPP projekti,  

pētniecības projekti,  

augstskolu studiju  

programmas 

Pētījumu rezultāti 

Izmēģinājumu un testu rezultāti. 

Papildus pētījumi un analīze 

Informācija 

Līdzdalība 



Projekta loģistikas un sistēmas 

rezultativitāte 
• Izveidotā sistēma ir efektīva un ik gadus sniedz augstus zinātniskos 

rezultātus. 

• To apliecina šajā gadā (2013.g.): 
– Aizstāvēta viena doktora disertācijas,  

– pieci pieteiktie un reģistrētie Latvijas patenti,  

– izstrādāti 5 jauni konkurētspējīgi produkti un to ražošanas tehnoloģiju shēmas; 

– izdoti 25 starptautiski citējami zinātniski raksti,  

– Izdoti 14 zinātniski raksti un izdotas 6 monogrāfijas.  

 

• Pētījumu rezultāti tika prezentēti un aprobēti ar 39 ziņojumiem 
starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos, un vietējās 
zinātniskās konferencēs – 5 ziņojumi. stenda ziņojumi.  

• Plašāka informācija par programmā un Zemes dzīļu projektā paveikto ir 
pieejama internetā www.lu/VPP/ . 

• Ņemot vērā projekta finanšu iespējas ir daudzreiz mazākas kā tas tika lūgts 
gatavojot projekta koncepciju un 2010. gadā tie bija 160 tūkst. Ls-  iegūtie 
rezultāti ir atzīstami par augstiem un resursu izlietojums par efektīvu. 

http://www.lu/VPP/


Latvijas mālu piemērotības novērtēšana 

jaunu produktu un to ražošanas 

tehnoloģiju izstrādei 

• Atbilstoši iepriekšēji izklāstītai shēma – šī 

apakšprojekta galvenais mērķis bija 

elastīgi nodrošināt ar nepieciešamajām 

ģeoloģiskām zināšanām, paraugiem un 

vienkāršākiem testu rezultātiem citas 

pētniecības grupas. 



Apzinātās kvartāra un 

pirmskvartāra māla iegulas Latvijā 

Rezultātā tika pētītas vairāk kā 100 mālu iegulas un tika 

noteiktas perspektīvākās 12-15 turpmākajiem 

pētījumiem nākotnē. 



Mālu un kūdras iegulu pētījumi ar 

ģeoradaru  

Kopējā viduspunkta metodes pielietošana Cenas tīrelī (A – antenu 

novietojums eksperimenta sākumā; B – antenu novietojums 

eksperimenta beigās). 

Ja mālu iegulu ģeoloģiskiem un īpašību pētījumiem līdz augstvērtīgiem rezultātiem būs nepieciešami vēl 

vairāki gadi, tajā skaitā teorētisku pētījumu, tad kūdras purvu pētījumos šādi rezultāti šogad ir sasniegti. 

Tie ļauj ar augstu ticamību novērtēt kūdras slāņa biezumu un neviendabības  vidēji 6-10 precīzāk kā tas 

līdz šim ir izdevies jebkur pasaulē.  

 

Jauniem metodiskiem risinājumiem ir ārkārtīgi plašs pielietojums nākotnē, jo metodes pielietojums ir 

ievērojami plašāks. Būtisks ieguvums ir šo iekārto ražotāja atrašanās Latvijā un uzņēmuma gatavība 

jaunos risinājumus ieviest ražošanā. 



2013. gadā izdotās monogrāfijas 



Citi apakšprojekti 

• Par tiem daudz 

vairāk un 

pamatīgāk 

pastāstīs 

turpmākajos 

ziņojumos. 

Liepa Tūja Planči 

Apriķi Nīcgale 



Nākotnē iecerētais  
(2014-2017) 

 

Māli, kaļķakmens  

u.c izejvielas:  

kvalitāte dabā un  

-pētījumu efektīvas  

-metodes 

Augsttemperatūras  

poraina keramika,  

kaļķakmens un  

kvarca smilts pētījumi 

Augsti poraini un  

zema blīvuma  

keramzīta  

materiāli 

Sapropeļa un kūdras  

īpašības  

un modifikācijas 

Biotehnoloģijas un mikrobioloģiskie  

pētījumi 



Kopsavelkot 
• Projekta kopējie rezultāti ir augsti un tomēr tā ir tikai daļa no uzsāktā un iecerētā, kas būtu attīstāmi nākotnē.  

 

• Vienlaicīgi projekta lielākais ieguvums ir ļoti atšķirīgiem pētnieku kolektīviem spēt tieši sadarboties noteiktu mērķu 
sasniegšanā -savstarpēji apmainoties ar pētījumu starprezultātiem, nepublicētiem un ar patentiem neaizsargātiem 
risinājumiem.  

 

• Tas ir ļāvis ārkārtīgi īsos termiņos no vienkāršām izejvielām Latvijas zemes dzīlēs iegūt jaunus 
augstvērtīgus produktus ar augstu komerciālo vērtību un tie ir pieejami ražotājiem produktu turpmākajai 
attīstībai. 

 

• Šajā punktā pētniecība un zinātne ir daudz padarījusi un 
daudz vairāk ir iesākts un turpinās. Tomēr šo jauno 
tehnoloģiju un produktu ieviešana ražošanā turpmāk jau 
ir atkarīga no valsts atbalsta ieguves un pārstrādes 
rūpniecībai, kas pašreizēji diemžēl ir vērsta citā virzienā. 



Pateicos par 

uzmanību un  

atbalstu! 

 

Un visiem 

projekta 

dalībniekiem par 

sekmīgu un 

rezultatīvu darbu! 

 

Pateicos par 

uzmanību! 


