
Zinātņietilpīgas darbavietas meža nozarē

Uldis Biķis, AS «Latvijas Finieris» 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 ~ 230 milj. EUR, ~2700 darbinieku 

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

• Aktivitātes arī mežsaimniecībā, ķīmijā un mašīnbūvē

• Kompetenti un motivēti īpašnieki, vadošo darbinieku 
iesaiste

Latvijas Finieris īsumā
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Latvijas Finiera konkurētspēja

PRASMĪGS, MOTIVĒTS, UZ 

ATTĪSTĪBU VĒRSTS 

DARBINIEKU KOLEKTĪVS

Orientācija uz 

klientu

Pieeja koksnes 

resursiem

22/11/2018 LU 3

Modernas 

tehnoloģijas
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Svarīgākais audzēt pievienoto vērtību gadu no gada...
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Būtiskas izmaiņas
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Latvijas Finiera vidējās algas dinamika (EUR/mēn.bruto)
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Būtiskas izmaiņas



Integrācija globālajā piegādes ķēdē

- Saistītie pakalpojumi
- Piegāžu stabilitāte

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

Fiziskais produkts

(Saplāksnis)

Attīstība & izaugsme 
kopā ar klientu
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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)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Birch_plywood.jpg


• Latvijas Finieris ir lielākais saplākšņa 
piegādātājs vienam no Eiropas treileru 
ražošanas gigantiem – KRONE
(Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH)

• Veiksmīgās sadarbības pamatā ir ne tikai 
klienta vēlmēm atbilstošs produkts, bet arī 
servisa līmenis
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Pateicoties Latvijas Finiera un KRONE kopīgi izstrādātajam 
loģistikas risinājumam, KRONE saņem izejmateriālu „pa tiešo” uz 

treileru ražošanas līniju līdz pat 12 reizēm diennaktī

22/11/2018 LU

Pakalpojumu attīstība – piemērs 
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• Līmes uznešanas daudzums uz 1m2

• Nemainīga kvalitāte

• Lignīna izmantošana fenola vietā

• Līmes notekūdeņu izmantošana

• Specifisku līmes recepšu izstrāde atkarībā no saplākšņa pielietojuma 

• Dažādi cietinātāji (t.sk. Latvijas lopbarības miltu izmantošana), 
presēšanas cikla efektivitāte

• Fenola filmu attīstība, tehnoloģiskā efektivitāte, printēšana, putekļi u.c.

Inovāciju piemērs – ķīmisko produktu attīstība
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85 000 EUR 
APGROZĪJUMS

35 000 EUR 
PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

20 000 EUR 
DARBA ALGU IZMAKSAS

15 000 EUR 
LĪDZEKĻI UZŅĒMUMA 
ATTĪSTĪBAI (EBITDA)

12 000 EUR 
NETO ALGA

8 000 EUR 
IIN + VSAOI

Latvijas Finieris, protams, pērk arī 
produktus un pakalpojumus no 

dažādiem Latvijas uzņēmumiem: 
elektroenerģija, telekomunikācijas, 

transports, koksnes resursi utt.
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Katra darbinieka pienesums (sev, sabiedrībai un uzņēmumam)
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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
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✓ 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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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!
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Jāpieņem izmaiņu procesi

Jāattiecina uz visiem spēlētājiem

Jārada stimuli integrācijai un starpnozaru sadarbībai

22/11/2018 LU



13

TIRGUS 
PIEPRASĪJUMS

RAŽOTĀJA 
RISINĀJUMI

ZINĀTNE

& 

CITI PARTNERI

Jaunu risinājumu piemērs sadarbībā ar partneriem
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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



• 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
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• Ikgadējais ilgtspējīgi 
iegūtais resursu apjoms 
nodrošina stabilas iespējas 
to pārstrādei Latvijā 

• Augstvērtīgu produktu 
eksports paver milzīgas 
iespējas tautsaimniecības 
izaugsmei

• Vienlaicīgi iespējams 
attīstīt ievērojamu vietējā 
koksnes produktu patēriņa 
pieaugumu



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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Bioekonomikas mērķis – resursu pilnvērtīga izmantošana
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• Jaunas iespējas produktu un pakalpojumu attīstībai ir praktiski neizsmeļamas

• Starp ambiciozākajiem Latvijas Finiera mērķiem var minēt dalību nākotnes standartu 
veidošanā un patentētu risinājumu izstrādē, reizē veicot pircēju izglītošanu un 
pārnesot kompetenci «uz priekšu» piegādes ķēdē

• Lai nodrošinātu augsta līmeņa klientu apkalpošanu, nepieciešams komandas darbs 
(mūsu produktu attīstības un tirdzniecības uzņēmumi ārvalstīs, iepirkumu un loģistikas 
dienests, grāmatvedība, pārdošanas dienests, ražošana u.c.), ko visi kopā apgūstam 
un uzkrājam jaunu pieredzi

• Tas nozīmē arī mūsu izaugsmi kā personībām!
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Nākotnes iespējas – mūsu rokās !



Zemes resursu un cilvēku darba ilgtspējīga izmantošana

(Vide, ainava, saimniekošana, ...)
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Zemes platība Darba stundas
(Dzīvesveids, amatniecība, automatizācija, ...)



Paldies!
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