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NOZARE ŠODIEN

 Izcili sasniegumi tradicionālo nozares produktu eksportā

 Ražošanas tehnoloģijā un efektivitātē tuvojamies griestiem 
(vadošie uzņēmumi starp līderiem pasaulē) 

 Ārējais spiediens no vietējā darba tirgus turpināt būtisku 
algu augumu, lai tuvotos ES līmenim



NOZARE RĪT

 Sabiedrība pieprasa atbildīgāku attieksmi visa veida resursu 
izmantošanā 

 Būtisks virziens – fosilo enerģiju un materiālus aizstāt ar 
atjaunojamiem

 To pastiprina ES klimata politika un apņemšanās būt 
globālajam līderim 



NĀKOTNES VIRZIENS: SARAŽOT TIKPAT, BET:

 PATĒRĒJOT MAZĀK

 NO DĀRGĀKIEM RESURSIEM

 KONTROLĒTĀKOS APSTĀKĻOS



KO DARĪT?

 Gaidīt «glābējus» (tarifi, subsīdijas u.tml.)

 Iemācīties «peldēt» pašiem (proaktīva biznesa 
modeļu maiņa, lai pielāgotos jaunajai situācijai)



Tā ir iespēja 
meža nozarei 
paplašināt 
noieta tirgus 
jaunā līmenī!



Potenciālie «jaunie biznesa modeļi» meža nozarei

 Kopējā risinājuma ekonomija klientam, aizstājot 
tradicionālos materiālus ar koksnes produktiem

 Aktīvs mārketings maksātspējīgos segmentos 
(prasme «pārdot sajūtas»)

KĀ PĀRDOT SAVU RISINĀJUMU DĀRGĀK?

619/09/2019

Resursu pilnvērtīga izmantošana – no betulīna līdz enerģijai

 Esošo koksnes blakusproduktu 
potenciālais «uzvaras gājiens» 
šķiedru un molekulārajā līmenī

www.innovatieagroennatuur.nl/en/bibliotheek/rapporten/324/
ConceptGuideEcopyramidproperutilizationofbiomass

http://www.innovatieagroennatuur.nl/en/bibliotheek/rapporten/324/ConceptGuideEcopyramidproperutilizationofbiomass


http://www.cepf-eu.org/news/forest-based-industries-vision-2050

KUR MĒS 
DZĪVOJAM?
Mēs piedāvājam izturīgus, 
atkārtoti izmantojamus un 
pārstrādājamus produktus, 
kurus dzīves cikla beigās var 
izjaukt no ēku sistēmām.
Izmantojot koksnes produktus 
no ilgtspējīgi apsaimniekotiem 
mežiem, nevis materiālus, 
kuru pamatā ir fosilās vielas 
vai SEG intensīvi materiāli, 
fosilās emisijas tiek 
samazinātas.

KO MĒS ĒDAM?
Mēs no jauna izgudrojam 
pārtikas iepakojumu un pārtikas 
rūpniecību, pateicoties 
aromatizētājiem, stabilizatoriem, 
iepakojuma materiāliem, kuru 
pamatā ir koksne, meža biomasa, 
kas pārveidota par pārtikas 
olbaltumvielām un citām barības 
vielām.
Ilgtspējīga pārtikas ražošana un 
pārtikas produktu iesaiņošana ir 
būtiska klimatam draudzīga 
dzīvesveida nodrošināšanā.

KĀ MĒS 
IEPĒRKAMIES?
Mēs piedāvājam gudru, 
izturīgu, kompostējamu, 
vieglu, atkārtoti 
lietojamu un 
pārstrādājamu 
iepakojumu.
Papīrs un kartons 
turpinās paaugstināt 
šķiedru bāzes pārstrādes 
likmes virs 90%.

KO MĒS VELKAM 
MUGURĀ?
Mēs ražojam 
tekstilizstrādājumus, kas 
izgatavoti no kokšķiedras, ar 
nelielu ietekmi uz vidi.
Koksnes tekstilizstrādājumi ir 
joma, kurā materiālu 
aizstāšana, domājams, sniegs 
vislielākās priekšrocības.

http://www.cepf-eu.org/news/forest-based-industries-vision-2050


KĀ MĒS UZTURAM 
VESELĪBU?
Mēs veicam būtiskus atklājumus uz 
nanocelulozes, lignīna un 
bioķīmisko materiālu bāzes jauniem 
lietojumiem veselības un higiēnas 
jomā.
Produkti, kas balstīti uz meža 
izstrādājumiem, ir pamatā jaunām 
veselības un aprūpes tehnoloģijām.

KĀ MĒS PAVADĀM 
BRĪVO LAIKU?
Mēs piedāvājam turpināt 
iespiesto materiālu izmantošanu 
atpūtas un izglītības vajadzībām.
Meža produkti ir pārstrādājami, 
un to aprite tiek palielināta, 
pateicoties pārstrādes un 
savākšanas uzlabošanai.

KĀ NODROŠINĀM 
ENERĢIJU SAVAM 
DZĪVESVEIDAM?
Atjaunojamais siltums, tvaiks un 
elektrība, kā arī sekundārais siltums, 
kas tiek piegādāts citiem lietotājiem, 
biodegviela transportlīdzekļiem, laivas 
un lidmašīnas no blakusproduktiem, 
utilizētās koksnes un zemas kvalitātes 
biomasa no ilgtspējīgi apsaimniekotiem 
mežiem kā bioenerģijas avots.
Atjaunojamie enerģijas avoti un 
energoefektivitāte siltumenerģijā, lai 
mazinātu mūsu emisijas un virzītos uz 
100% atjaunojamās enerģijas balstītu 
Eiropas ekonomiku.

KĀ MĒS RADĀM 
DARBAVIETAS?
Meža nozare un tās vērtību ķēdes ir 
videi draudzīga un pievilcīga joma ar 
potenciālu radīt ilgtspējīgas un 
pienācīgas darba vietas.
Pareizi izstrādātām un ieviestām 
klimata pārmaiņu mazināšanas 
iespējām būs ievērojams devums 
nodarbinātības un ienākumu 
gūšanas iespēju ziņā, kas radīs 
jaunas darba vietas un pievienos 
ekonomikai lielāku vērtību, bet arī 
prasīs pilnīgi jaunas prasmes.

(turpinājums)



Vai Latvijas meža nozare būs konkurētspējīga?

 Tradicionālo produktu segmentos jau esam pierādījuši savu 
konkurētspēju, jāturpina pakāpeniska attīstība

 Jaunajās nozarēs (kokšķiedras un koksnes ķīmijas produkti) 
Latvijai jāstartē no zema punkta pret Ziemeļvalstīm, bet 
potenciālais trumpis – jaunas mazāka mēroga tehnoloģijas, 
kas turpina attīstīties 

 Noteicošais būs ne tikai spēja veiksmīgi saražot, bet arī 
efektīvi iekļauties un veidot koksnes izcelsmes produktu 
piegādes un mārketinga ķēdi jaunajos apstākļos

 Nākotnē starp lielajiem pasaules reģioniem «kustēsies» 
pamatā zināšanas, mazāk preces



KĀ 
MEŽA NOZARE VEICINĀS 
NĀKOTNES NOZARU 
IENĀKŠANU LATVIJĀ, 
NODROŠINOT ILGTSPĒJĪGU 
VALSTS ATTĪSTĪBU?



Produkts & process (BIZNESA PERSPEKTĪVA)



Cilvēks (SABIEDRĪBAS PERSPEKTĪVA)



Kā lietderīgāk izmantot zemi?
(Meža nozares kontekstā)
Līdz 2050.gadam Latvijas meža ražība ir palielināta par 25%

Kas tam nepieciešams (darbības virzieni)?

• Izcila ģenētiskā kvalitāte

• Izcili kopts

• Izcils hidroloģiskais režīms

• Ilgtermiņa ieguvumu dominance

• Atjaunotas nīkstošās audzes

• Samazināti mežsaimnieciskie riski

• Palielināta augsnes auglība

Daba (VIDES PERSPEKTĪVA)

LĪDZSVARS:

Ražības pieaugumam 
saimnieciskajos mežos 
ir potenciāls samazināt 
spiedienu uz vidi



Efektīva partnerība un sabiedrības izglītošana

 Visi esam dalībnieki pievienotās vērtības ķēdē 

 Jo garāka un sazarotāka ķēde, jo lielāks ieguvums

 Izaicinājums – strukturālās pārmaiņas «mierīgā ceļā»

 Piemērs: grāmatas mežsaimniecība



GUDRI 
IZMANTOSIM 
KOKSNI!


