
Koncerns Latvijas Finieris – darbība un attīstība,
pieredze valsts atbalsta jautājumos

Uldis Biķis, padomes priekšsēdētājs
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• PAMATBIZNESS – SAPLĀKSNIS ar preču zīmi 

• Tirdzniecība ~60 valstīs visā pasaulē, B2B

• 12 RIGA WOOD produktu attīstības uzņēmumi

• ~10% īpatsvars Eiropas tirgū

• Apgrozījums ~ 254 milj. EUR*, ~2650 darbinieku 

• Investīcijas ~14% no apgrozījuma (pēdējie 7 gadi)

• Aktivitātes arī mežsaimniecībā, ķīmijā un mašīnbūvē

• Kompetenti un motivēti īpašnieki, vadošo darbinieku 
iesaiste (patiesā labuma guvēji (akcionāri & opcionāri) 
~600 fiziskas personas, AS «Latvijas valsts meži» ~1%)

• Darbaspēka nodokļi ~ 8 tūkst. EUR uz 1 darbinieku 
Latvijā, Latvijā nodarbināti ~2200

Latvijas Finieris īsumā

23/11/2018 LLU 2
*2018.g. neauditētie dati
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BALTIJAS REĢIONĀ

«Verems» – unikāla lielformāta 
saplākšņa rūpnīca Rēzeknes novadā 
(1996. gads) 

«Likmere» – specializēta lobītā 
finiera ražotne Lietuvā, Ukmerģē 
(2008. gads)

«Kohila Vineer» – saplākšņa 
rūpnīca Igaunijā, Kohilā (2011. 

gads)

«Sastamala» – saplākšņa rūpnīca 
Somijas vidienē (2014. gads) 

Kuldīga – plānota lobītā finiera 
ražotnes izveide



KOMPETENCE BĒRZA PRODUKTOS,  
ILGTERMIŅA PARTNERĪBA un 

SABALANSĒTA IZAUGSME

ILGTSPĒJA DAŽĀDĀS FORMĀS

Latvijas Finiera darbības principi

Vīzija

Būt vadošajam bērza saplākšņa produktu un saistīto pakalpojumu 

attīstītājam, ražotājam un piegādātājam pasaulē.

Misija

Dot iespēju veidot ilgtermiņa attiecības produkcijas pircējiem, 

meža īpašniekiem, sadarbības partneriem, uzņēmumā 

strādājošajiem un citām iesaistītajām pusēm – atbildīgi strādāt, 

atbildīgi pelnīt un atbildīgi ieguldīt nopelnīto.

Pārliecība

Saplākšņa ražošana joprojām attīstās un pilnveidojas, un mēs 

uzskatām, ka tas ir un būs viens no labākajiem un ekonomiski 

izdevīgākajiem bērza koksnes izmantošanas veidiem rūpniecībā.
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Latvijas Finiera konkurētspēja

PRASMĪGS, MOTIVĒTS, UZ 

ATTĪSTĪBU VĒRSTS 

DARBINIEKU KOLEKTĪVS

Orientācija uz 

klientu

Pieeja koksnes 

resursiem

18/01/2018 IAK, Lignums 5

Modernas 

tehnoloģijas



Latvijas Finiera vērtības

DROŠĪBA

ATTĪSTĪBA

CIEŅA

UZŅĒMĪBA

Mēs veidojam drošu vidi, rīkojamies ilgtspējīgi un pārdomāti

Mēs pilnveidojamies paši un veicinām citu izaugsmi

Mēs cienām viens otru un veicinām godprātību, lojalitāti un 

uzticēšanos

Mēs esam sava darba saimnieki – ieraugām, uzņemamies 

un izdarām

18/01/2018 IAK, Lignums 6



✓ Esmu sava uzņēmuma vēstnesis.

✓ Pret visiem izturos ar vienlīdzīgu attieksmi, vienlaikus apzinos un cienu katra cilvēka individualitāti.

✓ Turu solījumus, ievēroju termiņus un izdaru uzticēto. Rēķinos ar citu laiku un plāniem. 

✓ Sadarbojos, atbalstu un iedrošinu kolēģus, pieņemu kolēģu atbalstu. 

✓ Sveicinu visus uzņēmuma teritorijā.

✓ Pasaku paldies! Novērtēju citu ieguldīto darbu un paslavēju, ja labi izdarīts. 

✓ Komunicēju skaidri un pieklājīgi, atbildu laicīgi, būtisko apspriežu sarunā.

✓ Atzīstu savas kļūdas un pieņemu, ka arī citi var kļūdīties. 

✓ Ieklausos runātājā un cenšos saprast un cienīt dažādus viedokļus.

✓ Novērtēju kolēģu, klientu un sadarbības partneru pieredzi un veicinu ilgtermiņa sadarbību.

CIEŅA
Katrai vērtībai –
10 prioritārās rīcības



✓ Veicot savu darbu, paturu prātā uzņēmuma un struktūrvienības ilgtermiņa mērķus.

✓ Esmu gatavs pieņemt pārmaiņas.

✓ Attīstu jaunus produktus un pakalpojumus kopā ar klientiem un sadarbības partneriem.

✓ Meklēju iespējas paaugstināt darba efektivitāti.

✓ Meklēju risinājumus, runāju par to, ko varam paveikt.

✓ Regulāri atvēlu laiku jaunu zināšanu apguvei, izmantoju iespējas mācīties.

✓ Dalos ar kolēģiem pieredzē un zināšanās.

✓ Esmu atvērts citu idejām, atšķirīgām pieejām un viedoklim.

✓ Mācos gan no pozitīvas pieredzes, gan no savām un citu kļūdām.

✓ Izvirzu sev attīstības mērķus un strādāju, lai tos sasniegtu.

ATTĪSTĪBA
Katrai vērtībai –
10 prioritārās rīcības
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Mērķis  - vidējās algas pozitīvā dinamika 
(EUR/mēn., bruto)

Būtiskas izmaiņas

(šāds kāpums 
nebija ilgtspējīgs)

+10%
+5%

+7%

+23%

+18%

+6%
+4%

+3%

+11%

Uzturot augstu vidējā atalgojuma 
pieaugumu (piem.+9% gadā), 
2022.gadā vidējais atalgojums 

pārsniegs 2000 EUR/mēn.
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Svarīgākais audzēt pievienoto vērtību gadu no gada...
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Iekārtu uzturēšana, apgrozāmo 

līdzekļu augums, ieiešana tirgū

Koncerns Latvijas Finieris 

(miljoni EUR)

Pirmie lielie modernizācijas projekti

straujākai produktu paplašināšanai

Mērenas investīcijas produktu attīstībā un tehnoloģiju 

pilnveidošanā, lai maksimizētu ražošanas iespējas

Resursu cenas izlīdzināšana 

(ķīmija, koki, enerģija), reģionālā attīstība

Strauja izaugsme 

produktos un 

automatizācijā, 

reģionālā attīstība 

Baltijā

300+

Investīcijas attīstībā
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2014-2018 ~175 m€
2019-2022 ~175 m€
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Nākamajam periodam iezīmējas jauni uzdevumi –
arvien tālāk un plašāk iesaistīties 
globālajā produktu piegādes ķēdē



RŪPNIECISKĀS INOVĀCIJAS VIĻŅI = «REVOLŪCIJAS»
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1.vilnis

2.vilnis

3.vilnis

4.vilnis

5.vilnis

- Dzelzs

- Hidroenerģija

- Tekstils

- Mehanizācija

- Tirdzniecība

- Tvaika enerģija

- Dzelzceļš

- Tērauds

- Kokvilna

- Elektrība

- Ķimikālijas

- Otto dzinējs

- Naftas ķīmija

- Elektronika

- Aviācija

- Kosmoss

- Ciparu tīkli

- Bio-tehnoloģija

- Programm-

nodroši-nājums

- IT

- Ilgtspēja

- Ekstrēma resursu 

produktivitāte

- Holistisks aprīkojuma 

dizains

- Bio-imitēšana

- Zaļā ķīmija

- Industriālā ekoloģija

- Atjaun.enerģija

- Zaļā nano-

tehnoloģija

JEBKO VAR IZGATAVOT NO OGLEKĻA UN 

ŪDEŅRAŽA MOLEKULĀRAJĀ LĪMENĪ

6.vilnis

Jāņem vērā, ka viļņi ilgākā termiņā palikuši arvien stāvāki un īsāki, radot nepieciešamību 

pēc PRO-AKTĪVAS pieejas, nevis tikai re-aktīvām darbībām

Nākamais vilnis ir «BIO-

bāzēts», pamatojoties uz 

ILGTSPĒJAS uzstādījumu:

Izaugsme -

samazinot resursu 

izmantošanu
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Integrācija globālajā piegādes ķēdē

- Saistītie pakalpojumi
- Piegāžu stabilitāte

...............

Fiziskais produkts

(Saplāksnis)

Attīstība & izaugsme 
kopā ar klientu

√

14

Augstvērtīgie tirgus segmenti pieprasa izcilus produktus kopā ar pakalpojumiem, 
t.sk. labi pārvaldītu un izsekojamu partnerību ar resursu piegādātājiem

Attīstība & izaugsme 
kopā ar resursu sagādi 
(piem.,mežsaimniecībā)

18/01/2018 IAK, Lignums

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Birch_plywood.jpg
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_q0IajYHzqGI/Rzf_jP3OveI/AAAAAAAAALU/xEy0S_Lhymk/s320/IdeaBulb.gif&imgrefurl=http://archaeopteryx87.blogspot.com/2007/11/ideas-behind-nuvinci.html&h=150&w=135&sz=4&tbnid=m6oqi7kyxHXNZM:&tbnh=96&tbnw=86&prev=/images?q=idea+bulb+pictures&usg=__fLb2nH8Yr3EBeJ5vZXcn6Y5vytw=&ei=7AvCSvrDLI-L-QaDnP3uCw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image


Sabalansēta ieguvumu pārdale globālajā ķēdē, partnerība

Latvija kā maza valsts ir īpaši ieinteresēta iesaistīt cilvēkus pārmaiņu procesos, 
lai izmantotu vietējā darbaspēka potenciālu (galvenais dzinulis inovācijām & 

spēja nodrošināt algu pieaugumu)

Kapitāla pieejamība - darbaspēka mobilitāte valsts ietvaros!

15

Jāpieņem izmaiņu procesi

Jāattiecina uz visiem spēlētājiem

Jārada stimuli integrācijai

18/01/2018 IAK, Lignums
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Transports

Tirdzniecība un izmitināšana

Citi komercpakalpojumi

Sabiedriskie pakalpojumi

Vai EM prognoze par darbavietu izmaiņām ir reāla?
2017 – 2025 – 2035 

Sabiedriskie pakalpojumi -16 tk.cilv. 

(«viedā saraušanās» infrastruktūrā, izglītībā, veselībā)

1618/01/2018 IAK, Lignums

https://em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf

Darbavietas, 
tk.cilv.

(vidū 2017.g., tālāk 
2025 un 2035)

Citi komercpakalpojumi +36 tk.cilv. 

(jauni biznesi + ārpakalpojumi 

esošiem un jauniem biznesiem)

Tirdzniecība un izmitināšana -17 tk.cilv. 

(tehnoloģiju automatizācija + ģeogrāfiskā konsolidācija)

https://em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf


Jāstimulē sabiedrības iekļaušanās darba tirgū –
veselīgie dzīves gadi

1718/01/2018 IAK, Lignums

Pastāv 15-20% rezerve 
efektīvākai nodarbinātībai, 
rēķinot pret vidējo darba 
mūža ilgumu 40-50 gadiem

Avots: World Health Report 2018, dataset
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Zemes resursu un cilvēku darba ilgtspējīga izmantošana

(Vide, ainava, saimniekošana, ...)

18/01/2018 IAK, Lignums 18

Zemes platība Darba stundas
(Dzīvesveids, amatniecība, automatizācija, ...)
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Starpnozaru attīstība – piemēri

Informācijas tehnoloģijas
(ieguldījumi uzņēmumu resursu 
pārvaldības sistēmās, nozares 

standartu ieviešana un uzturēšana)

Loģistika 
(klientam pielāgotu loģistikas 
risinājumu izstrāde, krājumu 

vadības sistēmas)

Ilgtspējīga būvniecība 
(inovatīvi arhitektūras risinājumi, 

aksesuāri modernam & 
ilgtspējīgam dzīvesveidam)

MEŽA NOZARE



Integrēts produkts = nozaru klasteris

• Latvijas Finiera produktu ražošana notiek ciešā saskarsmē ar partneriem 
no saistītajām nozarēm – mašīnbūvē, ķīmijas, IT, transporta, būvniecības, 
enerģētikas, izglītības, zinātnes u.c.

• Ilgtspēju praksē nosaka tas, cik efektīvi notiek šī sadarbība

• Tas ietver ne tikai gatavību strādāt kopā dēļ izdevīguma šobrīd, bet arī 
saskaņoti reaģēt uz izmaiņām ārējos apstākļos 

20

Saplākšņa 
ražošana

Metāl-
apstrāde

Ķīmiskā 
rūpniecība

18/01/2018 IAK, Lignums



Integrācija tautsaimniecībā un sabiedrībā

• Darbības plašums un integrācijas pakāpe ar tautsaimniecību, sabiedrību

• Radām pieprasījumu ne tikai kokapstrādē, bet daudz plašākam spektram 
profesiju – ķīmijas rūpniecībā, mašīnbūvē, mežsaimniecībā u.c.

• Nozaru robežas izzūd, biznesa modeļi transformējas

IAK, Lignums 21

Saplākšņa līmes sastāvdaļas «aug Latvijā»: Mūsu Iekārtu rūpnīca 15 gadu laikā ir izaugusi par visa 
koncerna tehniskās kompetences centru un 

starptautiski atzītu spēlētāju mašīnbūves jomā

~12 t dienā rūpnieciskie milti 
(šobrīd LV piegādes ~20%)

~1,2 tūkst.t metāla gadā, ~15 km elektrokabeļu
~1,2 milj.EUR elektronika jeb ~13 tūkst. vienības

18/01/2018



«Revolūcija» datu apstrādē un analīzē

• To raksturo milzīgs vizuālās un skaitliskās informācijas apjoms, kura apstrādei 
nepieciešami jaudīgi datori – rezultātā iegūstam automātisku procesu, kur iekārtas 
operators veic tikai uzrauga lomu un var apkalpot vairākas iekārtas vienlaicīgi

IAK, Lignums 22

~1 500 datu iegūšanas un 
apstrādes  vietas ražošanā

18/01/2018

• Pēdējo 3 gadu laikā ir paveikts liels darbs jaunu IT risinājumu izstrādē

• Tā rezultātā esam izveidojuši stabilu pamatu koncerna turpmākajai izaugsmei: 
• Biznesa procesu caurspīdība – ārpus viena dienesta/struktūrvienības robežām

• Centrālā uzraudzība – katras struktūrvienības darbība tiek uzraudzīta centralizēti

• Biznesa procesu unifikācija – tiek nodrošināta visās struktūrvienībās pēc labākās prakses

~4 milj.€
~50 cilv.
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• Resursu ekonomija

• Fosilo izejvielu aizstāšana ar atjaunojamiem resursiem

• Īpašu produkta veiktspējas rādītāju nodrošināšana

• Darba vides uzlabojumi

Inovāciju piemērs – ķīmisko produktu attīstība
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Atsevišķi svarīgi jautājumi akcentēšanai



• Uzskatām, ES finanšu 

instrumentu pieejamība 

Latvijā ir adekvāta, 

Uzņēmumiem ir jāgrib 

efektīvi tos izmantot

25

Kāds valsts atbalsts nepieciešams?

18/01/2018 IAK, Lignums

• Valstij ir svarīgi kopējās konkurētspējas veicināšanā , stimulējot 

tautsaimniecības procesu efektivitāti un veicot strukturālus pārkārtojumus, 

piemēram:

• Vairāk integrēt izglītības un lietišķās zinātnes procesus tautsaimniecībā, veicinot uzņēmumu 

iesaisti globālajās pievienotās vērtības ķēdēs  

• Efektivizēt valsts enerģētikas infrastruktūru (izmaksu samazināšana), lai tautsaimniecībai  

ilgstošā periodā nav apgrūtinājums ar dārgām enerģijas izmaksām (jau 10 gadi)

Kopējais ES fondu 
apjoms 2014-2020

~4,4 
miljardi EUR
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Latvijas Finiera saņemtais atbalsts kontekstā ar citiem maksājumiem

Latvijas Finieris 20 gadu laikā saņēmis atbalstu no Latvijas valsts un ES ~37 miljonus EUR

Latvijas Finiera samaksātais OIK ~14 miljoni EUR

Latvijas Finieris 20 gadu laikā investējis ~450 miljonus EUR, t.sk. ~340 milj. EUR Latvijā 
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Nodokļu atlaide no Latvijas valsts
(atbalstāmo ieguldījumu projekti ar
būtisku ietekmi uz tautsaimniecību)

Atbalsts kopā ~37 miljoni EUR

18/01/2018

(paātrinātais/
palielinātais)



• Kompetences centri – atbilstoši un noderīgi, varbūt varētu vēlēties mazāk 

birokrātijas (piem., prasība uzrādīt sad.partneru vizītkartes u.c. sīkumi)

• Energoprojekti – iespējas rūpniecībai – sākot ar siltuma ražošanu, izmantošanu, 

ēkām, - vēlams kritērijus pietuvināt rūpniecības vajadzībām plus lielākiem 

projektiem pieskaņot būvniecības dokumentācijas sagatavošanu pieteikumu 

iesniegšanas periodam 

• Atbalsts jauno tehnoloģiju/produktu projektiem (jaunu ražotņu veidošanai) –

diskutējams, ņemot vērā praktiskos aspektus Latvijā (nedrīkst veicināt resursu 

pārdali)

27

Latvijas Finiera pieredze ES līdzfinansētos projektos

18/01/2018 IAK, Lignums
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Elektrības dārdzība statistikā (LSM raksts 14/01/2019)

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/melu-detektors-parbauda-energetikas-eksperta-ozolina-izteikumus-
par-elektribas-cenam.a306010/

*2018. gada otrais 
ceturksnis; rūpniecisko 
patērētāju cenas (ar 
patēriņu no 0,5 līdz 2 
megavatstundām mēnesī), 
neskaitot visus 
maksājumus un nodokļus, 
ko var atmaksāt no valsts 
budžeta saskaņā ar 
likumiem. A-10 diagrammā 
- vidējais rādītājs 
postpadomju valstīs.
Avots: Eiropas Komisijas 
Enerģētikas 
ģenerāldirektorāts, 
aprēķinos LSM.lv izmantoja 
SVF un ECB datus.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/melu-detektors-parbauda-energetikas-eksperta-ozolina-izteikumus-par-elektribas-cenam.a306010/


Komercija un 
sabiedriskais 

sektors
46%

Mājsaimniecības
27%

Rūpniecība
25%

Pārējie
2%

Elektroenerģijas patēriņš un ražošana Latvijā

Patēriņš kopā ~6 600 GWh *

• t.sk. rūpniecība ~1 660 GWh

Patēriņa struktūra:

• t.sk. kokrūpniecība (LKF) ~680 GWh jeb ~10%

vai ~40% no rūpniecības

• t.sk. lielākie būvmateriālu ražotāji (BRA) patērē 
~500 GWh jeb ~7,6% no valsts kopējā

vai ~30% no rūpniecības

• t.sk. Latvijas Finieris ~80 GWh jeb ~1,2% Latvijā

vai ~4,8% no rūpniecības

* Bez zudumiem pārvades un sadales sistēmā, noapaļoti CSP dati 2014.g.
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Elektroenerģijas cena Pārvades uz sadales izmaksas Elektroenerģijas nodokļi Elektroenerģijas tarifs kopā

Elektrības cenu starpība pa komponentēm, 
2018.g.novembra dati

Rūpnīca Latvijā Rūpnīca Igaunijā

Kā jūtamies mikrolīmenī?

Patēriņš, MWh 1 116 1 572

Atļautā slodze, MW 2,4 2,5

Piesl.efektivitāte, % 64% 86%
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Tarifu pamatotība: pārvade un nodokļi

Komercija un 
sabiedriskais 

sektors
35%

Mājsaimniecī
bas
24%

Rūpniecība
23%

Pārējie
18%

• Rūpniecības sektors izmanto proporcionāli 
vismazāk energoapgādes infrastruktūru

• Tai pat laikā rūpniecība proporcionāli visvairāk 
piedalās tās finansēšanā (pārvades tarifi visas 
infrastruktūras uzturēšanai, kuru pilnībā neizmanto)

• Pēc būtības tas ir NODOKLIS, kas palīdz uzturēt 
pašreizējo enerģētikas sistēmu saskaņā ar 
pastāvošo tarifu politiku

• Tomēr jāvērtē iespējas strukturālām izmaiņām, lai 
sabalansētu ar rūpniecības konkurētspēju reģionā

• Mājsaimniecības un 
sabiedriskais sektors 
izmanto proporcionāli 
visvairāk energoapgādes 
infrastruktūru

• Pārvades tarifs ir 
KOMPENSĀCIJA par 
faktiski izmantotajiem 
infrastruktūras 
pakalpojumiem

• Mājsaimniecību tarifi nominālajā izteiksmē ir vieni no zemākajiem ES, kas ir 
saprotams, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju

• Divi kokapstrādes uzņēmumi investē 5-6 mEUR, lai pieslēgtos pie 
augstsprieguma tīkliem
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Diskusija par AER atbalsta «griestiem» 0,3% no IKP

• Tie ir GRIESTI, kas parāda maksimālo pieļaujamo robežu tautsaimniecības un sabiedrības maksātspējai, bez 
nepieciešamības to piepildīt! 

• Būtiski ir nepieļaut līdzīgu atbalstu zem cita nosaukuma (sadales tarifos, infrastruktūras izveidē un uzturēšanā 
u.tml.)

• Jebkurā gadījumā – atskaites punkts ir kopējās cenas konkurētspēja pret kaimiņvalstīm (gan vidēji statistiski, 
gan mikrolīmenī) – tikai tad būs sasniegts mērķis
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NORDPOOL elektrības vairumcenas dinamika 
EUR/MWh

2018 2017 2016 2015

Tai skaitā jādomā arī par 
elektroenerģijas vairumcenas 
atšķirībām ar Igauniju –
kvalitatīvs starpsavienojums

Diskusija par 0,3% no IKP 
tika aizsākta, balstoties uz 
vēsturisko 2017.g. cenu 
līmeni ~30 EUR/MWh, 
tagad «piepildījums» 
jāsamazina



Latvijas Finiera investīciju potenciāls un ātruma novērtējums 
(koncernam)

• Koncerna EBITDA ir nedaudz virs 30 miljoniem EUR gadā, no kā aptuveni 
pusi veido pamatlīdzekļu nolietojums, kas pamatā tiek ieguldīts 
pamatlīdzekļu uzturēšanai un kapitālajam remontam

• Neto peļņa ir nedaudz virs 10 miljoniem EUR gadā, kas pamatā tiek 
novirzīta attīstības investīcijām

• Ņemot vērā dārgo elektrību Latvijā uz Baltijas jūras reģiona fona, Latvijas 
Finieris par 10-20% palēnina attīstību no saviem līdzekļiem:

• +1 miljons EUR pret Baltijas līmeni

• +2 miljoni EUR pret Ziemeļvalstu (FI/SE) līmeni
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• Latvijas Finieris kopā ar SIA Troja piedāvā īstenot modernu 
koka arhitektūras projektu Rīgā, Bauskas ielā 143

Projekts sastāv no 3 ēku kompleksa un sevī 
apvieno jaunākās metodes un tehnoloģijas 
attiecībā uz koksnes produktu pielietojumu 
būvniecībā – tajā plānota biroja ēka arī 
Latvijas Kokrūpniecības federācijai un tajā 
ietilpstošajām biedrībām

Projekts izstrādāts sadarbībā ar vadošajiem 
koka arhitektūras un dizaina speciālistiem no 
Vācijas, tādējādi pārnesot labākās zināšanas 
no Eiropas uz reālu projektu Rīgā

Projekts būs labs paraugs, kā atjaunot Rīgas koka apbūves tradīcijas 
jaunā un modernā izpildījumā!
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Moderns projekts – simbolisks veltījums Latvijas 100-gadei



• Aktīvi iesaistāmies meža apsaimniekošanā (virs 8 tūkst. ha meža zemes 

īpašumā un kokaudzētava, kur ik gadu izaudzējam ap 1,5 milj. stādu)

• Sadarbībā ar zinātniekiem tas palīdz labāk novērtēt jaunās tehnoloģijas, 

nodrošinot efektīvu partnerību ar meža īpašniekiem ilgtermiņā 

• Mūsu 20 gadu pieredze bērza stādu selekcijā ļauj viennozīmīgi apgalvot: 

kvalitatīvi stādi atmaksājas daudzkārt!

• Meža īpašniekiem tas nozīmē ievērojami lielāku meža īpašuma vērtību, 

savukārt kokrūpniekiem ļauj būtiski palielināt darba ražīgumu un celt 

galaproduktu kvalitāti

Latvijas Finieris – ilgtermiņa partneris meža 
īpašniekiem
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Latvijas Finieris jau kopš 1996.gada 
īsteno platformu ilgtermiņa sadarbībai 
dažādiem meža nozares dalībniekiem 
– zinātniekiem, izglītības un valsts 
pārvaldes iestādēm, ražotājiem un 
meža īpašniekiem, ar galveno mērķi 
palielināt meža vērtību un veicināt 
zemes racionālu izmantošanu

Bērzu programma = sadarbības platforma
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• Latvijas Finieris mērķtiecīgi strādā pie bērza resursu ilgtspējas nodrošināšanas Latvijā 
jau vairāk nekā 20 gadus 

• 1996.gadā uzņēmuma iedibinātā Bērza programma jau nesusi pirmos augļus – vecuma 
struktūra sāk izlīdzināties

• Tomēr darbs vēl ne tuvu nav pabeigts, turklāt šī programma nespēs pilnībā risināt 
gaidāmo deficītu pēc ~10 gadiem (Latvijas Finieris šim nolūkam ir diversificējis resursu 
piegādi plašākā reģionā ap Baltijas jūru – Lietuvā, Igaunijā, Somijā)
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Bērza audžu vecumstruktūra pa desmitgadēm - VMD dati ha 
(2017)

valsts meži pārējie meži

~1/3 
valsts
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Latvijas Finiera aktivitātes bērza resursu pieejamības veicināšanā

Uzskatām, ka nav atbildīgi 
no valsts puses solīt 

stabilu resursu pieejamību 
koksnes  mehāniskās  pārstrādes  

projektiem

CIRŠANA PRIV.M.

CIRŠ.VALSTS M.



• Uzņēmumam attīstoties, pēdējo 20 gadu laikā ik uz soļa 

esam atbalstījuši ES vērtības & mērķus

• Cilvēku attīstība – dalīšanās pieredzē, jaunu zināšanu 

un metožu apgūšana

• Tehnoloģiskā līderība & tirgus konkurētspēja –

inovācijas un produktu attīstība ir daļa no mūsu ikdienas

• Ilgtspējīgs bizness – atbildīga peļņa un investīcijas, 

iesaistot sabiedrības un vides dimensijas, darbinieku 

labklājības celšana (alga un darba apstākļi) 

• Reģiona stabilitāte ir ļoti svarīga ilgtermiņa klientu 

attiecību veidošanā, tāpēc mēs atbalstām Latvijas tālāku 

integrāciju ES un globālajās institūcijās un sistēmās

Latvijas Finieris – patiesi eiropeisks 
uzņēmums
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Paldies!
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