
 

Latvijas kokzāģētavas samazina ražošanu un zāģbaļķu cenām 

kritums oktobrī  

 

Pārprodukcijas dēļ Latvijas kokmateriālu cenas, iespējams, uz laiku ir 

nedaudz samazinājušās. Oktobrī vidējās zāģbaļķu cenas samazinājās par 

aptuveni 2 %. Cenas turpināja kristies lielo un vidējo skujkoku zāģbaļķu 

segmentā. 

To galvenokārt noteica būvmateriālu ražošanas kritums. Saskaņā ar 

jaunākajiem Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējo 

deviņu mēnešu laikā apstrādes rūpniecība samazinājās par 12.5%. Tā 

rezultātā par 4% samazinājās lielizmēra priedes zāģmateriālu cenas un 

par 7% - lielizmēra egles zāģmateriālu cenas. Mēs novērojām cenu 

kāpumu bērza segmentā, kas ir sezonai normāli. 

Šie statistikas dati ir balstīti uz Latvijas lielākās meža izsoļu sistēmas E-

silva informāciju. 

Kā ierasts, rudens cirsmas būs mazāk pieejamas, jo daudzi koksnes 

piegādes ceļi lietainā laikā kļūst neizbraucami. Tas paaugstināja to cirsmu 

vērtību, kas atrodas netālu no piebraucamiem ceļiem. Tirdzniecības 

apjoms ir stabils un pieaug. Lai kompensētu ražošanas apjomu 

nepietiekamību, šķeldas ražošanas uzņēmumi paplašina ražošanu. 

Siltais rudens šogad nozīmē, ka Latvijā vēl nav sākusies apkures sezona, 

bet koksnes kurināmais tiek ražots ar pārpalikumu un veidojas krājumi. 

Koksnes kurināmā cenas oktobrī stabilizējās. Tomēr novembra pirmajās 

nedēļās cenas ir nedaudz samazinājušās. Šis kritums var būt īslaicīgs. 

Tajā pašā laikā koksnes kurināmā cenas joprojām ir rekordlielas. Pēdējo 

piecu mēnešu laikā apses un melnalkšņa malkas cenas ir palielinājušās 

vidēji par 2,8 euro/m3 mēnesī. Vidējā cena par malku oktobra beigās bija 

80 EUR/m3. 

Zāģbaļķu segmentā kritums ir saistīts ar būvniecības apjomu 

samazināšanos Latvijā un citās valstīs. Ņemot vērā skujkoku zāģbaļķiem 

vērojamo lejupslīdes tendenci, zāģētavas ir nolēmušas samazināt 

ražošanas apjomus, jo globālajā tirgū samazinās pieprasījums pēc 

būvmateriāliem. Rezultātā oktobrī priedes resno zāģbaļķu vidējā cena 



samazinājās līdz 102,81 eiro/m3. Augstākā cena bija 114 EUR/m3. Egles 

zāģbaļķu cena samazinājās līdz EUR 95,19/m3, sasniedzot augstāko cenu 

EUR 104/m3. 

Vidējā priedes un egles papīrmalkas cena oktobrī sasniedza 88 EUR/m3, 

kas ir par 2 % zemāka nekā septembra sākumā. Bērza papīrmalkas cenas 

oktobrī pieauga, bet novembra sākumā samazinājās no 130 eiro/m3 līdz 

127 eiro/m3. Tas ir saistīts ar pieprasījuma izmaiņām tirgū. 

 


