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Par ko mēs iestājamies un kāda ir 
mūsu kompetences joma?
� Mēs iestājamies par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un 

vēlamies pārstrādāt tikai tādu koksni, kas izaudzēta un iegūta, 
ievērojot LR normatīvos aktus un labo praksi;

� No trim meža ilgtspējas pīlāriem mēs pārzinām ekonomisko; to 
daĜu no sociālās, kas saistīta ar nodarbinātību, un to daĜu no 
vides, kas saistīta ar videi draudzīgu tehnoloăiju izmantošanu 
un bezatlikumu ražošanas procesu;

� Mēs aicinām “vides bloka” pārstāvjus palīdzēt mums Latvijā
palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
“centralizētajās sistēmās”; veicināt koksnes produktu iepirkumus 
valsts un pašvaldības iepirkumos; veicināt investīcijas 
tālākapstrādes sektorā nevis caur “dzīves apgrūtināšanu”
pirmapstrādes  sektoram, bet uzlabojot uzĦēmējdarbības vidi 
“pievienotās vērtības” ražotājiem. 
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tūkst. LVL

Vai iespējams nodrošināt sociālo un ekoloăisko 

mērėu sasniegšanu bez meža nozares uzĦēmumu 

radītās pievienotās vērtības???

Mežsaimniecība

Pirmapstrāde

Tālākapstrāde

Pievienotās vērtības ėēde meža nozarē
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UzĦēmumu 
skaits

Darbinieku 
skaits 2008 

Samazinā jums 
pret 2007.g. (%)

Produktivit āte 
(Ls/darb.)

tie, kas nav iesnieguši FGP 151 987 32%
Iesnieguši FGP, kur apgrozījums<1000 Ls 36 92 68% 47,74Ls           
1'000<apgrozījums<10'000 Ls 104 270 29% 2 033,32Ls       
10'000<apgrozījums<100'000 Ls 380 2269 20% 7 589,54Ls       
100'000<apgrozījums<500'000 Ls 338 5611 14% 14 258,55Ls     
500'000<apgrozījums<1000'000 Ls 78 2669 9% 20 447,66Ls     
1'000'000<apgrozījums<2'000'000 Ls 57 3010 14% 26 022,03Ls     
2'000'000<apgrozījums<3'000'000 Ls 16 1084 13% 36 648,02Ls     
3'000'000<apgrozījums<4'000'000 Ls 14 1271 9% 37 650,14Ls     
4'000'000<apgrozījums<10'000'000 Ls 11 1475 9% 41 125,24Ls     
10'000'000<apgrozījums<20'000'000 Ls 8 1690 20% 67 733,15Ls     
apgrozījums>20'000'000 Ls 8 4240 14% 80 601,36Ls     

Nodarbinātība un produktivitāte
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Nozares uzĦēmumu finansiālā
stabilitāte (balstīts uz 2008. FGP)

UzĦēmumu 
skaits Neto pe ĜĦa

renta-
bilit āte skaits % skaits % skaits %

Iesnieguši FGP, kur apgrozījums<1000 Ls 36 -352 380 -8023% 13 36% 7 19% 16 44%
1'000<apgrozījums<10'000 Ls 104 -561 289 -102% 42 40% 21 20% 41 39%
10'000<apgrozījums<100'000 Ls 380 -3 415 728 -20% 129 34% 82 22% 169 44%
100'000<apgrozījums<500'000 Ls 338 -5 127 826 -6% 59 17% 117 35% 162 48%
500'000<apgrozījums<1000'000 Ls 78 -2 615 892 -5% 15 19% 35 45% 28 36%
1'000'000<apgrozījums<2'000'000 Ls 57 -2 311 771 -3% 9 16% 29 51% 19 33%
2'000'000<apgrozījums<3'000'000 Ls 16 -1 834 093 -5% 3 19% 10 63% 3 19%
3'000'000<apgrozījums<4'000'000 Ls 14 742 958 2% 2 14% 3 21% 9 64%
4'000'000<apgrozījums<10'000'000 Ls 11 -1 588 661 -3% 0 0% 4 36% 7 64%
10'000'000<apgrozījums<20'000'000 Ls 8 -4 713 562 -4% 1 13% 2 25% 5 63%
apgrozījums>20'000'000 Ls 8 -12 803 220 -4% 3 38% 0 0% 5 63%

likvidit āte>10,5<likvidit āte<1likvidit āte <0,5
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Galvenie soĜi konkur ētspējas 
saglabāšanai

• Meža nozares klastera vadības organizāciju 
priekšdarbi krīzes pārvarēšanai:
• veikta konkurētspējas un tirgus attīstības tendenču 

analīze;
• apaĜā kokmateriālu pieejamības nodrošināšana.

• Meža nozares uzĦēmumu priekšdarbi krīzes 
pārvarēšanai:
• ievērojami samazina izmaksas;
• veic izmaiĦas produktu struktūrā, atsākot vienkāršo 

produktu ražošanu, lai saglabātu jaudas noslodzi un 
stabilu uzĦēmuma naudas plūsmu;

• aktīvi meklē jaunus tirgus segmentus (esošo tirgus 
aktivizēšana - jauni produkti vai tiek paplašināta tirgus 
reăionalitāte – jauni pircēji).
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Latvijas meža nozares eksporta 
struktūra
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1.  Meža nozares atveseĜošanas plāns
(iesniegts 09.2009 no ZM, LKF, MĪB; kompleksa 

pieeja)

2.  EM informatīvais ziĦojums par ekonomikas 
atveseĜošanas politikas virzieniem vidēja 
termiĦa periodā

(ne viss iekĜauts) 

3.   Budžets un pavadošā likumdošanas pakete

(2010. gada budžetā nav “seguma”
veicamajām aktivitātēm)

Kā turpin āt?

Nepieciešamība pēc kompleksas 
starpministriju plānošanas un darbības
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1.izaicinājums – resursu pieejamība

Vājās vietas: 
1. privāto mežu īpašnieku motivācija;
2. neskaidrība  par maksimāli pieĜaujamiem 

ciršanas apjomiem valsts mežos 2011.-2015.gads;
3. “fiziskā” apaĜkoksnes pieejamība Latvijas mežos;
4. tādas  apaĜkoksnes eksports, kurai būtu bijis iespējams 

pievienot vērtību Latvijā

Draudi:

-260 milj.LVL

Apa Ĝkoksnes  pl ūsma no mežiem Latvij ā nedr īkst samazin āties zem 10 milj. m3/gad ā,  
jo visa nozares pievienot ās vērt ības ėēde balst ās uz apa Ĝkoksnes resursu pieejam ību
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Resursu pieejamība, milj. m3

? ? ?
2

2
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Meža 
apsaimniekošana

Mežizstrāde

Pirmapstrāde

Tālāk apstrāde  un mēbeĜu 
ražošana

Saistītās nozares

7500

7000

20400
12800

+10%=
52470

+60%=83950

- 1 miljons m3

+60%= - 6080- 3800

Darbavietas meža un saistītajās nozarēs

Avots: meža nozares informācijas centrs 12

Pieaugušu un pāraugušu audžu apjoms 
privātajos mežos, milj.m3
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“Fiziskā” resursu pieejamība: meža ceĜu blīvums
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Skujkoku zāăbaĜėu eksports
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Vājās vietas:

1.Krīzes izraisītais globālā pieprasījuma kritums;

2.Citu “meža” valstu atbalsta pasākumi vietējiem

ražotājiem, kas ietekmēmūsu 

konkurētspēju

izmantotas 
70% jaudas 

Izmantotas 
65% jaudas 

izmantotas 
60% jaudas 

+265 milj.LVL

2.izaicinājums – pilnvērtīga esošo jaudu 

izmantošana
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Prognoz ētais m āju būvniec ības 
pieaugums
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Kokrūpniecības konkurētspējas faktori

KOKRŪPNIECĪBAS STARPTAUTISKĀ KONKURĒTSPĒJA

(IESPĒJA VALSTISKI IETEKMĒT LATVIJĀ)

ZiemeĜvalstis Latvija

Prognozējama, stabila apaĜkoksnes 
pieejamība ���� � �����

NodokĜu politika ���� �

Nacionālās valūtas vērtības 
samazinājums ����

(Zviedrijā)
�

Kredītresursu pieejamība ���� �

Koksnes izmantošanas veicināšana 
tautsaimniecībā ���� �
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3.izaicinājums – dziĜāka koksnes 

pārstrāde
Vājās vietas:

1.Nepietiekamas tievkoksnes pārstrādes jaudas (t.sk. enerăētikā);

2.Nepietiekoši attīstīta pirmapstrādes produktu dziĜāka pārstrāde;

3.Tālākapstrādei  trūkst “atspēriena” vietas  eksportam – vietējais tirgus;

4.Nepietiekošs atbalsts tehnoloăiju pārnesei un produktu attīstībai.

+435 milj.LVL

30%
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Piemērs: rūpnīca “Verems” Latvijā
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Kopsavilkums (I)

Iemesli, kādēĜ meža nozare ir samazinājusies no 1,5 miljardiem Ls 2007.gadā
līdz gaidāmiem 0,8 miljardiem Ls 2009.gadā:

1. Uz tiešo cenu kritumu (-21 procentpunkti) un produktu groza struktūras 
izmaiĦām (-9 procentpunkti, jo pārejam uz plašāka pielietojuma, bet 
lētākas cenu kategorijas preču ražošanu) attiecināmi  ~500 milj. Ls

2. Uz ražošanas apjoma samazinājumu attiecināmi ~200 milj. Ls
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Atīstības scenāriji:
A scen ārijs – meža nozares kā prioritāras nozares jautājumi tiek risināti kompleksi
B scen ārijs – valsts pārvaldes līmenī dēĜ neizpratnes par meža nozares 

jautājumiem netiek veikti preventīvi un uz attīstību vērsti pasākumi

Kopsavilkums (II)

2009. gadā
Nozares lielums: 
0,8* (1**) mljrd. Ls

* 2009. gada cenās
** 2007. gada cenās

A scenāri
js

2013. gadā
Nozares lielums: 
1,1* (1,4**) mljrd. Ls

2013. gadā
Nozares lielums: 
0,5* (0,6**) mljrd. Ls

B scenārijs

2015. gadā
Nozares lielums: 
1,5* (1,9**) mljrd. Ls
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Paldies par uzmanību!


