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Projekta iesnieguma Nr.: 14-00-L11114-000142

Mācību tēma: Inovācijas zaļās ražošanas jomā (atjaunojamo energoresursu ražošana, )
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3.03.2015.
Valmiera, Mūrmuižas

iela 9.
ES finansējuma saņemšanas iespējas

atjaunojamo energoresursu ražotājiem. Koksnes
pārstrādes atlieku produktu energokapacitāte un
izmantošanas ekonomiskie aspekti Tehnoloģiju
iegādes iespējas izmantojot ES SF finansējumu.

9.00 9.45 1 Anna Ļiscova



3.03.2015. Valmiera, Mūrmuižas 9 Neizmantoto, ar kokiem aizaugušo zemju
sakārtošana. Meža likums, tā darbība un

skaidrojumi projektu klāsts. Zaļās enerģijas
ražošanas iespējas šobrīd. Kokapstrādes

blakusproduktu un koksnes atkritumu pārstrādes
tehnoloģijas.

9.45

12.15

12.00

15.15

3

4

Andris Vīrs

Andris Vīrs

5.03.2015 Valmieras, Mūrmuižas
9.

Apmežošanas plāna izstrādes pamatprincipi. 
Koksnes pieaugošās vērtības noteikšana. 
Koksnes resursu sadalījuma aprēķināšana, šķelda
energoietilpība atkarībā no koksnes sugas, 
mitruma un smalcinājuma pakāpes.
Meža apsaimniekošana

- meža apsaimniekošanas cikls,
- meža inventarizācija,
- meža kartes,
- meža infrastruktūra (ceļi, meliorācija)

9.00 12.45 4 Andris Vīrs

5.03.2015. Valmiera, Mūrmuižas
9.

Ātraudzīgās koku sugas. Stādu kvalitatīvie
rādītāji, priekšdarbi apmežošanas uzsākšanai.

Koku kaitēkļi un cīņa pret tiem. Vējlaužu
attīrīšana.

13.00 15.15 3 Vilnis Velde

18.03.2015. Kocēnu novads , Dikļu
pagasts z/s „Lielgreiži”

Jaunaudžu kopšana kvalitatīvas šķeldas 
materiāla iegūšanai. Jaunaudžu kopšanas 
pamatzināšanas:

- veidi un mērķi, 
- agrotehniskā kopšana, 
- sastāva kopšana, 
- augošu koku atzarošana, 
- instrumenti, 

darba paņēmieni un ražīgas darba metodes
Kurināmās koksnes ieguves tehnoloģijas un to

praktiskā darbība z/s „Lielgreiži”

9.00 13.00 5 Vilnis Velde

18.03.2015.  Kocēnu novads z/s
"Zīlēni

Praktiskais darbs: krājas kopšanas cirtē
- p l a t ī b a s n o v ē r t ē š a n a , a u d z e s

raksturojošo rādītāju noteikšana dabā,
- darbu plānošana, tehnoloģisko koridoru

plānošana un izzīmēšana,
atstājamo un izcērtamo koku izvēle, koku

izzīmēšana. Šķeldai paredzēto ātraudzīgo kārklu
plantāciju ierīkošana. Kopšana, agrotehnika,

14.00 16.00 3 Iveta Bunķe



ražības noteikšana pēc cerojuma.
19.03.2015. z/s "Dārznieki",

Strenču nov.
Šķeldas gatavošanas līnija. Šķeldas krāvumu

pareiza izveide, tehnikas darbības demonstrēšana
9.00 11.15 3 Iveta Bunķe

19.03.2015. z/s „Lojas”,
Mazsalacas nov.

Atjaunojamo energoresursu dažādība: granulu
gatavošana no salmiem un ātraudzīgām

stiebrzālēm (mieža brālis). Tehnoloģijas līnija,
granulu kaltēšana, jaudas , izmaksas,

rentabilitāte, tirgus pieprasījums

12.15 16.00
4

Iveta Bunķe

Kopā:
15 15

30

Atbalsta saņēmējs: _______________________________________________________
(paraksts, Daiga Siliņa 4.03.2015.)


