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Juris Biķis
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents
The President of Latvian Forest Industry Federation

Nevienam nav noslēpums, ka vairāk nekā pusi Latvijas
teritorijas aizņemošie meži ir mūsu valsts galvenais resurss. Tāpēc ir īpaši patīkami apzināties, ka Latvijas meža
nozare spēj šo resursu ne tikai saglabāt, bet arī pavairot
un maksimāli izmantot, sniedzot nozīmīgu atbalstu visai
valsts ekonomikai un ikvienam iedzīvotājam.
Latvijas cilvēkiem ir liela pieredze meža kopšanā un koksnes pārstrādē, un šīs pieredzes galvenā atziņa ir neapstāties pie sasniegtā. Tieši nozares pārstāvju mērķtiecīgums
un spēja attīstīties, savā ikdienā ieviešot aizvien jaunas un
produktīvas tehnoloģijas, ir bijis galvenais vilcējspēks, kas
iepriekšējos gados ļāvis ne tikai saglabāt meža nozares
ražošanas apjomus, bet būtiski tos vairot.
Ar lepnumu varu teikt, ka pateicoties mežam un kokapstrādes rūpniecībai daudzi Latvijas reģioni ir spējuši uzrādīt izaugsmi un noturēt savus iedzīvotājus, līdzsvarojot
iespējas reģionos, Rīgā un kaimiņvalstīs.
Mēs ticam, ka, neraugoties uz rekordaugstiem koksnes
un koksnes produkcijas eksporta rādītājiem iepriekšējos
gados, Latvijas meža nozares kapacitāte ir milzīga, un,
mērķtiecīgi turpinot ieguldījumus koksnes dziļākā pārstrādē, pārredzamā nākotnē ir iespējams dubultot saražotās un eksportētās produkcijas vērtību.
Latvijā jau sen beigušies tie laiki, kad zarus sadedzināja
mežmalās, bet skaidas no zāģētavām veda izgāzt vecos
karjeros. Mēs varam pārstrādāt katru nocirstā koka daļu,
neizšķērdējot Latvijai tik nozīmīgo resursu un rūpējoties,
lai katrs vietējais koks maksimāli tiek pārstrādāts mūsu
uzņēmumos.
Pasaulē Latvijas koksnes pārstrādātāji ir labi zināmi un uzticami kvalitatīvu kokmateriālu izstrādājumu piegādātāji.
Vienīgais nepārstrādātās koksnes eksports ir bijis saistīts
ar nepietiekamajām papīrmalkas pārstrādes jaudām,
taču arī šajā jomā situācija strauji mainās un aizvien lielāks papīrmalkas apjoms tiek novirzīts kokskaidu plātņu
un kurināmo granulu ražošanai.
Mūsu šā brīža lielākais izaicinājums ir spēja sagatavot
labi apmācītu un kvalificētu darbaspēku, ļaujot kokrūpniecības uzņēmumiem maksimāli izmantot mūsdienīgo ražošanas iekārtu resursu, vairojot Latvijas ražotāju
konkurētspēju.
Veiksmi mums visiem!

It is no secret to anyone that forests, which take up more
than one-half of Latvia’s territory, are our country’s primary
resource. For that reason, it is particularly nice to understand that Latvia’s forest sector can not only preserve this
resource, but also expand it and make maximal use of it,
thus offering significant support for the national economy
and for every resident of our country.
The people of Latvia have a great deal of experience in
nurturing the forest and processing wood. The main idea
behind this experience is that never can we stop at the
achievements that have been made. The targeted work of
representatives in the sector and their ability to develop
operations by introducing ever new and productive technologies – this has been the main driving force which, in
previous years, made it possible to not only to maintain,
but also to expand output from the sector in a very substantial way.
It is with much pride that I can say that specifically because
of the forest and the wood processing industry that many
regions in Latvia have been able to demonstrate growth
and maintain their population numbers. This represents
a balance of opportunities in Latvia’s various regions, as
compared to Rīga and our neighbouring countries.
We believe that despite record-high exports of timber and
timber products in the last several years, the capacity of
Latvia’s forest sector is enormous. If we continue to invest
in the more in-depth processing of timber resources in a
targeted way, then in the foreseeable future we will be
able to double the value of the products which we manufacture and export.
Long gone are the days when branches were burned at
the edge of forests, and wood chips from sawmills were
dumped into old quarries. We can process every part of
every tree that is cut down, thus not wasting the resource
that is so very important for Latvia, always making sure
that each local tree is processed to a maximum extent by
our companies.
Latvian woodworking companies are well known in the
world as trustworthy suppliers of high-quality timber
products. The only export of unprocessed timber has related to insufficient processing capacities for paper wood,
but that is an area in which the situation is changing rapidly. Increasing amounts of paper wood are being used
to manufacture wood chip plates, as well as granules to
produce heat.
Our greatest challenge at this time is to produce a welltrained and qualified workforce, thus allowing wood processing companies to make maximum use of modern
manufacturing equipment and also to enhance the competitiveness of Latvian enterprises.
I wish us all success!

2

Latvijas Kokrūpniecības federācija | Latvijas Kokrūpniecība 2013

Latvian Forest Industry Federation | latvian forest industry 2013

3

Prezidents / President:
Juris Biķis
Izpilddirektors / Executive
Director: Kristaps Klauss
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67067371

Latvijas Kokrūpniecības federācija
Latvian Forest Industry Federation
Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF) ir dibināta 2000. gadā. LKF apvieno septiņas kokrūpniecības nozarē strādājošo
uzņēmēju asociācijas, kas pārstāv visu kokrūpniecības kompleksu – no mežsaimniecības un autotransporta pakalpojumiem līdz dažādu produktu grupu ražošanai, tirdzniecībai
un eksportam. LKF sadarbībā ar LLU un LVM izveidojusi arī
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu. LKF dibināta Latvijas kokrūpniecības interešu starptautiskai pārstāvniecībai, asociāciju darbības attīstīšanai un
koordinēšanai. Lai veicinātu kokrūpniecības attīstību Latvijā
un veidotu drošu ekonomisko vidi nozares uzņēmumiem,
LKF pārstāv Latvijas kokrūpniecības intereses valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijās, Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Kokrūpniecības konfederācijā (CEI-Bois).
Veicinot iekšējā tirgus attīstību, LKF sadarbībā ar citām
ieinteresētajām organizācijām sākusi īstenot koksnes izmantošanas veicināšanas programmu. LKF līdzdarbojas
arī nozares un visas tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības
programmu sagatavošanā, ES struktūrfondu operacionālo
programmu izstrādē, izejmateriālu tirgus politikas veidošanā, uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, koksnes izstrādājumu ārējā tirgus izpētē, kā arī nozares informācijas aprites un
sabiedrisko attiecību veidošanā. Domājot par cilvēkresursiem, aizvien nozīmīgāka kļūst iesaistīšanās tālākizglītības
organizēšanā un izglītības iestāžu audzēkņu prakses vietu
nodrošināšanā uzņēmumos. Latvijas uzņēmēju organizācijas arī veiksmīgi apliecinājušas gatavību aktīvi paust viedokli
un aizstāvēt savas pozīcijas starptautiskā mērogā. Pateicoties aktīvākajiem nozares pārstāvjiem, Latvijas meža sektors
ir kļuvis par nozīmīgu, uzticamu un respektējamu partneri
visā pasaulē.
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+371 67860268
office@latvianwood.lv
www.latvianwood.lv

Latvian Forest Industry Federation (LFIF) was established in 2000.
LFIF unites seven associations of companies working in the forest
sector, representing the whole forest industry complex – from forest
management and transport services to the production, trade and
export of various products. Latvian Forest Industry Federation in collaboration with Latvian University of Agriculture has also founded
Forest and Wood Products Research and Development Institute.
LFIF was established with the aim to represent the interests of Latvian forest industry on international scale, to develop and coordinate
the activities of the associations. To facilitate the development of forest industry in Latvia and to create a safe economic environment for
the companies of the sector LFIF represents the interests of Latvian
forest industry in the institutions of state and local government, the
European Union (EU) and the European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois).
To promote the domestic market LFIF, in cooperation with other stakeholder organisations, has started a program to facilitate the usage
of wood. LFIF is also involved in the drafting of a long-term development program for the sector and the whole economy, operational programs of the EU Structural Funds, drafting the policy of raw
materials, improving the business environment, researching foreign
markets for wood productions, as well as creating information flow
and public relations of the industry. In terms of human resources,
involvement in organising continuous education and providing trainee practices in the companies for students of educational establishments are becoming more important. The organisations of Latvian companies have successfully proven their readiness to express
their views actively and defend their position on international scale.
Thanks to the most active representatives of the sector Latvian forest sector has become an important, trusted and respected partner
throughout the world.
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Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedri
Members of Latvian Forest Industry Federation
Asociācija „Latvijas Koks”
Association „Latvijas Koks”
ASOCIÅCIJA

Asociācija „Latvijas Koks” apvieno Latvijas kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumus
un organizācijas, kas ieinteresētas kokapstrādes uzņēmējdarbības veicināšanā. Asociācijā
apvienojušies 14 biedri, to skaitā 10 kokapstrādes un mēbeļu uzņēmumi, viena zinātniskās
pētniecības organizācija, trīs profesionālās
izglītības iestādes. Asociācijas uzņēmumu galvenā produkcija ir bērza saplāksnis, liekti līmētās detaļas, kokskaidu plātnes, sērkociņi, koksnes izstrādājumi un dažāda veida mēbeles.

Association „Latvijas Koks” unites Latvian wood
processing and furniture production companies
and organisations interested in promoting wood
processing business. The Association unites 14
members, among them – 10 wood processing and
furniture companies, one research institution, three
institutions of vocational education. Birch plywood,
curved glued elements, wood particle boards,
matches, wood products and various kinds of furniture dominate in the production range of the companies belonging to the Association.

Padomes priekšsēdētājsprezidents / Council ChairmanPresident: Valdis Aunītis
Izpilddirektors / Executive
Director: Andris Plezers
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67228374
+371 67860268
latvijaskoks@latvianwood.lv

Asociācija „Latvijas Mēbeles”
Association „Latvijas Mēbeles”
Asociācija „Latvijas Mēbeles” kopīgas rīcības
programmas noteikšanai un īstenošanai apvieno uzņēmumus, kuru darbība saistīta ar jebkura veida mēbeļu, mēbeļu detaļu un mēbeļu
komponentu ražošanu, tirdzniecību un dizainu.
„Latvijas Mēbeles” apvieno 20 mēbeļu, mēbeļu
detaļu un mēbeļu komponentu ražošanas uzņēmumus; asociācijas biedri saražo 40% Latvijas
mēbeļu.

Association „Latvijas Mēbeles”” unites companies
the activities of which are linked to the production, trade or design of all kinds of furniture, furniture elements and components with the aim of
drafting and implement joint program for action.
„Latvijas Mēbeles” unites 20 companies producing
furniture, furniture elements and components, the
members of th Association produce 40% of furniture in Latvia.

Valdes priekšsēdētājs-prezidents
Board Chairman-president:
Aivars Einauss
Izpilddirektors / Executive
Director: Andris Plezers
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67228374
+371 67860268
latvijaskoks@latvianwood.lv

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociācija
Latvia’s Association of Wood Processing
Entrepreneurs and Exporters
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija (LKUEA) apvieno uzņēmumus, kas darbojas koksnes apstrādes jomā
no kokmateriālu sagatavošanas un zāģmateriālu ražošanas līdz kokmateriālu pārstrādei
mēbeļu detaļās, mēbelēs, būvdetaļās, gatavās mājās un arī līdz koksnes produkcijas realizācijai. Uzņēmumi asociācijas darbā piedalās gan tieši, gan arī apvienojoties reģionālās
grupās. Ar LKF starpniecību biedru intereses
tiek pārstāvētas valsts iestādēs un starptautiskajās organizācijās.

Latvia’s Association of Wood Processing Entrepreneurs and Exporters (LAWPEE) unites companies
working in the field of wood processing, starting
with preparing timber and producing sawn timber
to processing of timber to produce elements of furniture, furniture, building parts, pre-fabricated houses
and also – trading in wood production. The companies are involved in the work of the Association
both directly and by uniting in regional groups. The
interests of the members are represented in public
institutions and international organisations with the
mediation of LFIF.
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Prezidents / President:
Andrejs Domkins
Izpilddirektors / Executive
Director: Jānis Mārciņš
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67067370
+371 67860268
janis.marcins@latvianwood.lv
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Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija
Association of Latvian Timber Producers and Traders

Prezidents / President: Jānis Apsītis
Valdes loceklis / Board Member:
Kristaps Klauss
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67067369
+371 67860268
kristaps.klauss@latvianwood.lv

Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija (LKRTA) dibināta 1998. gadā, tā pārstāv
lielākos Latvijas kokmateriālu ražotājus un tirgotājus. LKRTA dibināta, lai sadarbībā ar valsts
pārvaldes, uzņēmējdarbības un starptautiskajām institūcijām veicinātu Latvijas kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības nozares attīstību.
LKRTA līdzdarbojas nozares ilgtermiņa attīstības
programmu sagatavošanā, uzņēmējdarbības
vides uzlabošanā, koksnes izstrādājumu tirgu izpētē un apgūšanā, iekšējā tirgus veicināšanā, kā
arī nozares informācijas aprites un sabiedrisko
attiecību veidošanā.

The Association of Latvian Timber Producers and
Traders (ALTPT) was established in 1998, it represents major Latvian timber producers and traders.
ALTPT was founded with the aim of promoting
the sector of timber production and trading in
Latvia in cooperation with institutions of public
administration, business associations and international institutions. ALTPT has been involved in
drafting the longterm development program of
the sector, improving the business environment,
market research for wood products and researching access to markets, developing the information
flow and public relations of the sector.

Latvijas Mežizstrādātāju savienība
Latvian Union of Timber Harvesting Companies

Prezidents / President: Jānis Bertrāns
Izpilddirektors / Executive Director:
Andrejs Cunskis
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 67065951
+371 67860268
andrejs.cunskis@latvianwood.lv

Latvijas Mežizstrādātāju savienība dibināta
1994. gadā, lai sadarbībā ar ieinteresētajām
institūcijām veicinātu Latvijas meža nozares
attīstību un veidotu ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumiem.
Kopīgi ar valsts pārvaldes, izpildinstitūciju
un citu organizāciju pārstāvjiem biedrība
strādā, lai uzlabotu likumu un citu normatīvo aktu kvalitāti sfērā, kas skar meža nozares
intereses. Biedrība vāc un apkopo nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz mežizstrādi un koksnes piegāžu loģistiku, prognozē
iespējamo nozares attīstību Latvijā.

Latvian Union of Timber Harvesting Companies was established in 1994 with the aim of promoting the development of Latvian forest sector and creating a sustainable economic environment for forest sector companies
in cooperation with other stakeholder institutions. The
Union is cooperating with the representatives of institutions of public administration, executive institutions
and other organisations to improve the quality of laws
and other legal acts in the fields affecting the interests
of the forest sector. The Union collects and summarizes
the necessary information related to timber harvesting
and logistics of timber deliveries, makes forecasts on
the development of this sector in Latvia.

Latvijas Neatkarīgo
mežizstrādātāju asociācija
Latvian Association of Independent
Timber Harvesting Companies

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of
the Board: Gints Priekulis
Izpilddirektors / Executive Director:
Artūrs Bukonts
	Skaistkalnes iela 1, Rīga,
LV 1004
+371 22015715
+371 67860268
arturs.bukonts@latvianwood.lv
www.lnma.lv
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Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
(LNMA) ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas mežizstrādātājus un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzējus, veicina
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu
un rūpējas par mežizstrādes un ar to saistīto
pakalpojumu profesijas prestižu un tiesisko
aizsardzību. Būtiski LNMA darbības virzieni ir
konsultēt LNMA biedrus profesionālās darbības jomās, realizēt tās biedru pašpārvaldes
funkcijas, kā arī izstrādāt priekšlikumus mežizstrādes un ar to saistīto pakalpojumu likumdošanas jomā.

Latvian Association of Independent Timber Harvesting Companies (LAITHC) is a nongovernmental organisation uniting Latvian timber harvesting companies and the service providers linked to timber
harvesting, it promotes the increase of professionalism and is engaged in raising the prestige and the
legal protection of the timber harvesting and linked
professions. An important line of LAITHC activities is
counselling the members of LAITHC on professional
activities, realising the function of self-governance
among its members and the drafting of legislative
proposals in the field of timber harvesting and related services.
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Latvijas Biomasas asociācija „LATBIO”
Latvian biomass association „LATBIO”
Biedrība „Latvijas Biomasas asociācija
„LATbio”” dibināta 2008. gada 25. februārī.
Tās galvenie mērķi ir veicināt biokurināmo,
tostarp koksnes, izmantošanu enerģētikas
nozarē, veicināt biokurināmo ražošanu, kā
arī pārstāvēt un lobēt biokurināmā ražotājus,
tādējādi veicinot Latvijas neatkarību enerģētikas nozarē, izmantojot vietējos pieejamos
resursus. „LATbio” ir arī Eiropas Bioenerģijas
asociācijas AEBIOM biedrs, kas sniedz iespēju ne tikai sekot līdzi aktuālajai informācijai
par kaimiņu sasniegumiem un izmaiņām ES
noteikumos saistībā ar bioenerģiju, bet piedalīties arī regulārā pieredzes apmaiņā.

The Latvian biomass association „LATbio” was
established on the 25th of February in year
2008 as a nonprofit organization. The main
aim of the association is to popularize usage
of local renewable energy recourses in energy production, in order to to achieve higher
economical and energetical independence
of Latvia. „LATbio” is a member of European bioenergy association AEBIOM which gives the
opportunity not only to keep up with the current information about neighbors achievements, changes in the regulations of the EU
connected with bioenergy, but also to participate in regular exchange of experience.

Prezidents / President: Didzis Palejs
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www.latbio.lv
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Latvijas meži
Pēdējo 100 gadu laikā Latvijas meži piedzīvojuši ievērojamas pārmaiņas. Savulaik – 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā – pieaugot pieprasījumam pēc koksnes kā viegli pieejama resursa dažādu
preču ražošanai, mežu platības tagadējā valsts teritorijā strauji samazinājās. Arī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā turpinājās intensīva koksnes
izmantošana, kas pierima tikai pagājušā gadsimta 30. gadu beigās.
Pēc Otrā pasaules kara, aizaugot daļai lauksaimniecības zemju, mežu
platības Latvijā atkal sāka palielināties, un šis process turpinās joprojām. Daļēji dabiskā ceļā, taču aizvien biežāk lauksaimniecībā neizmantotās zemes tiek apmežotas mērķtiecīgi. Rezultātā šobrīd kopējās mežu platības Latvijā sasniegušas 3,354 miljonus hektāru, un meži
klāj vairāk, nekā pusi valsts teritorijas. Šis ievērojamais rādītājs ir ļāvis
mums ierindoties mežainuma ziņā ceturtajā vietā Eiropā.
Katru gadu vairāk nekā trīs reizes straujāk kā mežu platības palielinās
arī Latvijas mežos uzkrātais koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Tas ir
uzskatāms apliecinājums tam, ka valstī tiek veikta mērķtiecīga mežsaimnieciskā darbība. Selekcionējot stādāmo materiālu, kopjot jaunaudzes un rūpējoties par meža meliorācijas sistēmām, tiek panākta
mežaudžu ražības uzlabošanās. Rezultātā mūsdienās no viena hektāra meža iespējams iegūt daudz vairāk lietderīgās koksnes.
Bet kas tad īsti aug Latvijas mežos? Dati par 2011. gadu rāda, ka izplatītākā koku suga Latvijā ir priede, kam seko bērzs, egle un baltalksnis.
Kopā rēķinot, lielāko daļu Latvijas mežu jeb 54% aizņem lapu koki.
Nedaudz mazāk kā puse Latvijas mežu jeb 1,583 miljoni hektāru pieder valstij. Tajos dominē skuju koku – egļu un priežu – audzes, un
koksnes lietojuma iespēju ziņā valstij pieder meži ar lielāko kapitālvērtību. Tā kā daudzi no tiem ir ar ļoti senu vēsturi, tieši valsts mežos
sastopama arī vislielākā bioloģiskā daudzveidība. Turklāt, tā kā valsts
meži pēc būtības pieder tautai, tajos ikvienam ļauts brīvi pārvietoties,
atpūsties, ogot un sēņot. Valstij piederošo mežu apsaimniekošanu
veic 1999. gadā izveidotais uzņēmums AS „Latvijas valsts meži” (LVM).
Lielākā daļa pārējo Latvijas mežu pieder privāto zemju īpašniekiem,
kuru kopējais skaits ir aptuveni 144 tūkstoši.
Kokrūpniecība un mežsaimniecība vienmēr ir bijušas kā vienas monētas divas puses – bez gatavās produkcijas eksportā iegūtajiem līdzekļiem nav iespējams kvalitatīvs finansējums meža atjaunošanai,
kopšanai, selekcijai un vides aizsardzībai, savukārt bez ilgtspējīgas un
nenoplicinošas mežsaimniecības ilgtermiņā nespēj pastāvēt koksnes
pārstrādes rūpniecība. Līdz ar to Latvijā kopš neatkarības atgūšanas
mežizstrādei katru gadu tiek atvēlēta tikai daļa no ikgadējā pieauguma, kas veicina nepārtrauktu koksnes krājas palielināšanos un nodrošina Latvijas mežu ilgtspēju. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas
mežos tiek iegūti ap 12 miljoniem m³ apaļkoku.
Latvijas mežos neatkarīgi no īpašuma veida visas nocirstās platības tiek atjaunotas. Atkarībā no meža īpašnieka izvēles to var veikt
mākslīgi – sējot un stādot vai arī ļaut mežam atjaunoties dabiski.
Piemēram, 2012. gadā Latvijas valstij piederošajos mežos atjaunošanas darbi veikti 17,3 tūkstošos hektāru, no kuriem 11 400 hektāros
atjaunošana veikta mākslīgi, iestādot 33 miljonus jaunu kociņu. Ņemot vērā, ka izmantots selekcionēts reproduktīvais materiāls, no tā
izauguši koki nākotnē spēs saražot vairāk koksnes un, kas mūsdienās
nav mazsvarīgi, piesaistīt lielāku CO₂ apjomu. Aizvien labāk kvalitatīva
meža nākotnes vērtību izprot arī privātie mežu īpašnieki, līdz ar to arī
šai segmentā ar katru gadu pieaug mākslīgi atjaunotās meža platības.
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Latvian Forests
Latvia’s forests have undergone substantial change over the past 100
years. During the late 19th and early 20th century, demand for timber skyrocketed, because it was an easily accessible resource for the manufacturing of various products. This led to a substantial decline in the amount of
forestland in the country. Intensive use of timber continued during the
first period of Latvian independence, and it began to slow down only in
the late 1930s.
After World War II, areas of farmland were covered by forests, and the
amount of forestland began to increase once again; this is a process which
is continuing today. Afforestation occurred partly in a natural way, but
increasingly land not used for farming was afforested by people. The result is that the overall amount of forestland in Latvia today is 3.354 million
hectares, or more than one-half of the country’s territory. This means that
Latvia is in 4th place in Europe in terms of the amount of afforested land.
The amount of timber in Latvia’s forests increases more than three times
over each year, which shows that forestry operations in the country are
well planned and targeted. Selection of plant materials, tending of young
stands of trees and care about amelioration systems in the forest have ensured increased output from forest stands. The result is that much more
useful timber can be harvested from each hectare of forestland.
So what kinds of trees grow in Latvia’s forests? Data about 2011 show that
the pine is the most common type of tree in Latvia, followed by the birch,
the spruce and the white alder. 54% of forestland is taken up by deciduous trees.
A bit less than one-half of forestland in Latvia, or 1.583 million hectares, belong to the state. This area is dominated by stands of spruce and pine trees,
and in terms of the use of timber, state-owned forests have the highest
capital value. Because many of the areas are very old, it is in these forests
that the greatest biological diversity is found. Because the forests essentially belong to the people of Latvia, they are open to all visitors who wish
to relax there or hunt for berries or mushrooms. Management of stateowned forests is in the hands of the Latvian State Forests (LVM) enterprise,
which was established in 1999. Most of the rest of the forest in Latvia is
privately owned by approximately 144,000 owners.
The timber and forestry industries have always been like two sides of a
coin. Without revenues earned form the export of finished products, highquality financing for the restoration, nurturing and selection of the forest
and for environmental protection would not be possible. Without sustainable forestry operations that do not denude the forest, in turn, the wood
processing industry could not exist. The bottom line is that since the restoration of Latvia’s independence, only one part of the increase in timber
is utilised each year, thus ensuring an ongoing increase in the amount of
timber and the sustainability of Latvia’s forest sector. During the past decade, approximately 12 million m³ of roundwood have been harvested in
Latvia’s forests each year.
All felled areas in Latvia’s forests are restocked irrespective of who owns
them. This can be done by planting new trees or by allowing the forest
to regenerate naturally. In 2012, for instance, forest regeneration in stateowned forests involved 17,300 hectares, with 11,400 hectares being replanted artificially – 33 million new saplings in all. Because the reproductive materials have been well selected, the trees will provide more timber
in future. It is also important that they will absorb greater volumes of CO₂.
Private forest owners increasingly understand the value of high-quality
forests, and this has led to an annual increase in the artificial replanting of
forestland trees.
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Meža nozare un Latvijas
ekonomika
Lai gan Latvija ir mežiem bagāta valsts, bez attīstītas kokapstrādes nozares to vērtība, no ekonomiskā viedokļa raugoties, nebūtu liela. Arī šai
ziņā Latvijai ir sena vēsture – kokrūpniecība pirmās brīvvalsts laikā bijusi
viens no ekonomikas stūrakmeņiem, atsevišķos gados veidojot gandrīz
pusi no eksporta pienesuma. Arī pirmajos gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas koksnes produktu eksports veidoja ievērojamu daļu
valsts kopējā eksporta apjoma. Toreiz gan lielākā daļa produktu, kas tika
izvesti no Latvijas, bija ar visai zemu pievienoto vērtību – pārsvarā nežāvēti un nešķiroti zāģmateriāli, arī apaļkoki.
Pagājuši vairāk nekā 20 gadi, un kokapstrāde Latvijā piedzīvojusi ļoti
dinamiskas pārmaiņas. 2012. gadā meža nozare uzstādīja visā atjaunotās valsts pastāvēšanas laikā lielāko eksporta apjoma rekordu – kopā
no valsts izvesti koksnes produkti 1,21 miljarda latu vērtībā. Tajā pašā
laikā, lai arī mūsdienās meža nozare ir viens no galvenajiem Latvijas eksporta balstiem, 2011. gadā mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu
ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā veidoja 6% – krietni mazāk nekā
pagājušā gadsimta 90. gados. Tas gan nenozīmē, ka samazinājies koksnes pārstrādes apjoms – vienkārši attīstījušās un kļuvušas spēcīgākas
arī citas tautsaimniecības nozares.
Šādu nozares attīstību lielā mērā veicinājusi nozares uzņēmēju spēja
domāt ilgtermiņā. Koksne kā resurss ir pieejama ierobežotā apjomā,
turklāt jārēķinās, ka izaudzēšanas process ir laikietilpīgs un prasa rūpīgu
darbu ne tikai vairāku gadu, bet pat paaudžu garumā. Līdz ar to pastāvēt un veiksmīgi attīstīties var tikai tie uzņēmumi, kas spēj katram
koksnes kubikmetram pievienot pēc iespējas lielāku vērtību. Kaut arī
būtiskāko daļu Latvijas meža nozares eksporta veido zāģmateriāli, tie
lielākajā daļā gadījumu ir žāvēti, ēvelēti un impregnēti būvniecības materiāli. Bieži vien – gala produkti, ko eksporta galamērķī klients sazāģē
atbilstoši nepieciešamajam izmēram un iebūvē mājas sienā, grīdā vai
terasē. Vienlaicīgi eksportā pieaudzis arī koksnes tālākapstrādes produktu īpatsvars. Piemēram, gan Latvijā ražoto kokskaidu plātņu, gan saplākšņa eksporta vērtība 2012. gadā palielinājusies par nedaudz vairāk
kā 13%. Ar katru gadu aizvien labākus rezultātus uzrāda arī Latvijas mēbeļu ražotāji, savukārt, pamazām atdzīvojoties Eiropas būvniecības tirgum, pieaudzis dažādu namdaru un galdniecības izstrādājumu – koka
logu, durvju un celtniecības apdares materiālu – eksports. Augusi arī
Latvijā ražoto koka būvkonstrukciju eksporta vērtība.
Ņemot vērā, ka pieejamās koksnes apjomi Latvijā ir ierobežoti, resursu
meklējumos uzņēmumi sākuši pievērsties aizvien tievākas dimensijas
koksnes pārstrādei – sortimentiem, kas iepriekš tika uzskatīti par derīgiem tikai papīrmalkai un tātad bija nolemti eksportam.
Pasaulē strauji augot pieprasījumam pēc videi draudzīgiem un atjaunojamiem enerģijas resursiem, pēdējos gados Latvijā ievērojami attīstījies
enerģētiskās koksnes ražošanas sektors. Lielākās investīcijas ieguldītas
tieši granulu rūpniecībā, kas savukārt veicinājis papīrmalkas vietējo
pārstrādi.
Lai veiksmīgi konkurētu ar citu valstu koksnes produktu ražotājiem,
uzņēmēji nepārtraukti iegulda lielus līdzekļus tehnoloģiju attīstībā un
zināšanu pilnveidošanā. Liela daļa Latvijas kokapstrādes ražotņu aprīkojuma ziņā neatpaliek vai pat apsteidz konkurentus vecajās Eiropas
valstīs, un jau sen par pašsaprotamu lietu kļuvušas ar datoru vadāmas
iekārtas, kuru operatori ir nevis palīgstrādnieki, bet speciālisti ar augsta
līmeņa izglītību. Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur nevarētu atrast
kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Bieži vien tie ir
apkārtnē nozīmīgākie darba devēji un līdz ar to arī vietējās ekonomikas
un iedzīvotāju galvenais balsts.
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The Forest Sector and
Latvian Economy
Although Latvia has a wealth of forestland, it would not be particularly valuable from an economic perspective if there was no developed woodworking industry. This is an area of operations which has a long history in Latvia.
During the first period of independence, it was an economic cornerstone,
representing nearly one-half of exports during certain years. During the first
years after the restoration of Latvia’s independence, too, export of timber
products represented a significant share of total exports. Most of the products at that time were with a low level of added value, though – undried
and unsorted sawn wood and round wood.
More than 20 years have now passed, and wood processing in Latvia has
undergone very dynamic changes. In 2012, a new record in terms of exports
was set, with the value thereof amounting to LVL 1.21 billion. At the same
time, even though the present-day forestry sector is one of the main pillars
for Latvian exports, the forestry, woodworking industry and furniture industry
represented only 6% of GDP – far less than during the 1990s. True, that does
not mean that the amount of wood processing has shrunk; the simple fact
is that other areas of the economy have developed and become stronger.
These developments have largely been facilitated by the ability of businesspeople in the sector to think in the long term. Timber is available to a limited degree as a resource, and it must be remembered that it takes a long
time for trees to grow. The process requires careful work during more than
just a few years – sometimes it takes several generations before trees are
fully mature. This means that survival and development are mostly open to
companies which can add as much value as possible to each cubic metre of
timber. Although the largest segment of forest exports from Latvia continues
to involve sawn wood, most of it is dried, planed and impregnated as building materials. End products, that are often only sawn up by clients in export
destination countries so as to ensure the appropriate size of boards for walls,
floors or terraces. Products which require further processing have also become more important in Latvian exports. The export value of plywood and particle board from Latvia increased by a bit more than 13% in 2012, for instance.
Latvian furniture companies have yielded ever better results in recent years, and the amount of exported construction materials, including wooden
windows, doors and other elements, has also grown thanks to the recovery
of the building market in Europe. The export value of wooden construction
elements from Latvia has also increased. Given that the amount of timber in
Latvia is limited, companies which are looking for raw materials have turned
to the processing of ever-thinner logs. This is timber which was once seen
as only being of use to produce paper pulp, which meant that all of it was
exported.
As the global demand for environmentally friendly and renewable energy
resources in the world has skyrocketed, the production of timber for energy
resources in Latvia has developed very significantly. The greatest investments
have gone toward granules, and that has facilitated the local processing of
paper wood.
In order to compete successfully against manufacturers of timber products
in other countries, companies have constantly been investing major resources in technologies and new knowledge. Most wood processing companies
in Latvia have equipment that does not lag behind or even beats the technologies of competitors in the older countries of Europe. Computerised equipment run by highly trained specialists, as opposed to blue collar workers, has
become self-evident. There is no parish in Latvia today without a larger or
smaller wood processing company. Often such firms are leading providers
of jobs, thus serving as the main support pillar for the local economy and
local residents.
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Meža platība
Forest Area

Mežaudžu vecumstruktūra
Forest Age Structure

Avots: Meža statistiskā inventarizācija (MSI)
Source: National Forest Inventory (NFI)

Avots: 2010 MSI, 1961 – 1988 Meža fonds
Source: 2010 NFI, 1961 – 1988 Forest Fund
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Izstrādātais un no meža izvestais
apaļkoku apjoms
Round-wood removed from
the forest, by type

Koksnes ieguve
Timber Production
Avots: VMD
Source: VMD

Avots: Zemkopības ministrija, Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
Source: Ministry of Agriculture (ZM), Central Statistical Board (CSP)
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Meža platības sadalījums pēc
īpašumu formas, 2011
Forest Ownership, 2011

Privāto meža īpašnieku struktūra
Structure of Private Forest Owners
Avots: LVMI „Silava”
Source: Latvian State Forest Research Institute „Silava”

Avots: MSI
Source: NFI
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Latvijas importa eksporta bilance
sadalījumā pa nozarēm, 2011
Latvia’s Import-Export Balance, 2011
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Meža nozares produkcijas eksporta dinamika
Trends in the Export of Forest Sector Products
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PAKALPOJUMI
Apaļkoku sagatavošana
Apaļkoku pievešana
Apaļkoku pārvadājumi
Meža atjaunošana
Meža tehnikas serviss
Meža tehnikas
pārvadājumi
Meža apsaimniekošana
Augsnes sagatavošana
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Ošukalns

Mobaco Green

Meždaris

Marko K

Lūsēni

Latvijas Finieris

LatIgMa

Lāčplēši A.I.

Kvinta - A

Konekesko Latvija

Krauzers

Ingrid D

Inčukalns Timber

BK Mežs

Billerudkorsnas Latvia

Berivs

Beaverss

Alko

AM Mežs

Ave MTP

Apse KL

A.Egles

MEŽIzSTRĀDE UN PAKALPOJUMI

Vīgranti

Valkas Meži

Vairogi

Unimotors Latvia

Unicentrs

TP Auto

Tilbe

Strenču MRS

Smiltenes MRS

Self Loģistika

Saldus MR

Stiga RM

Statim

Skaida PV

Serviss Betta

Sandis un Partneri

Priedaine N

RTK Pluss

R Grupa

forest work and services

Services
Harversting
Forwarding
Roundwood transportation
Reforestation
Forest machinery service
Forest Harvesting Equipment Transportation
Forest management
Preparation of soil
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Pakalpojumi
Zāģmateriālu žāvēšana
Taras materiālu termiskā apstrāde
Koksnes impregnēšana
Ēvelēšana
Zāģmateriāli
Virpoti mieti
Egles zāģmateriāli
Priedes zāģmateriāli
Bērza zāģmateriāli
Apses zāģmateriāli
Citu lapu koku zāģmateriāli
Impregnēti zāģmateriāli
Termiski apstrādāti zāģmateriāli
Žāvēti zāģmateriāli
Ēvelēti zāģmateriāli
Zāģmateriālu optimizācija (saaudzēšana)
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Lameko Impex

Kurekss

Konto

Jaunzeltiņi

Hansa Timber trade

Griezes

Ingtrid D

Dendro light Latvija

BSW Latvia

Apsītes AG

Apes koks

ALA Lignea

AKZ

Aivico

4 plus

koksnes pirmapstrāde

Vilsa

Vika Wood

Timberex group
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Sēlijas mežs

Sakarnieks

Priedes N

Piebalgas

PATA AB

Rettenmeier Baltic Timber

Priedaine N

Ošukalns

LDV

Latvijas Koku Eksports

primary processing

Services
Drying
Heat-treating
Impregnation
Planing
Sawnwood
Turned poles
Spruce sawntimber
Pine sawntimber
Birch sawntimber
Aspen sawntimber
Other hardwood sawntimber
Impregnated sawntimber
Heat-treated sawntimber
Dried sawntimber
Planned sawntimber

Lobītais finieris

plātņu materiāli
boards

Verems

Rettenmeier Baltic Timber

Pinus GB

Lūsēni

Latvijas Finieris

Konto

DendroLight Latvija

Bolderāja LTD

Sawntimber optimization (gluelam)

Rotary cut veneer

Kokskaidu plātnes

Particle board

Bērza saplāksnis

Birch plywood

Līmētās masīvkoka mēbeļu plātnes

Glue laminated panels for furniture

Laminētais bērza saplāksnis

Laminated birch plywood

Laminētās kokskaidu plātnes

Laminated particle board

Pārklātie un aplīmētie saplākšņi

Veneered and overlayed plywood

Masīvkoka līmētās plātnes

Solid wood boards

OSB

OSB

Šūnmateriāla mēbeļu plātnes

Furniture panels from cellular material
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KOKA KONSTRUKCIJU BŪVDETAĻAS
Konstrukciju zāģmateriāli
Konstrukciju zāģmateriāli, ēvelētie
Garumā saaudzētās celtniecības brusas un dēļi
Līmētās brusas
Jumta latas
Garumā saaudzēti apdares dēļi

TARA UN TARAS SAGATAVES
Skuju koku un lapu koku taras sagataves
Termiski apstrādātas skuju koku un lapu koku taras sagataves
Taras sagataves
Gatavā tara
Kastes, nestandarta paliktņi
Eiropaliktņi
Kabeļu spoles

DĀRZU UN PARKU APRĪKOJUMS
Žogu elementi
Pergolas
Dārza grīdu materiāli
Dārza grīdu materiāli, t.sk. impregnēti
Dārza mēbeles
Bērnu rotaļu laukumu aprīkojums
Putnu būri, barotavas u.c.
Mājiņas dārza inventāram
Stabi, mieti
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Latvāņi

LatIgMa

LDV

Lameko Impex

Kurekss

Flora

Ekla

Hansa Timber trade

Griezes

Dendrolight Latvija

BSW Latvia

Apsītes AG

AKZ

Aivico

4 plus

koksnes tālākapstrāde

Vēvers

Vilsa

Tezei-S

Timberex Group

Stora Enso Latvija

Sēlijas Mežs

Rettenmeier Baltic Timber

Priedaine N

Pēterkoks

Piebalgas

Pata AB

Pallant

Kontekss

Marko KEA

Maltas Sakarnieks

Lūsēni

Latvijas Koku eksports

secondary processing

CONSTRUCTION TIMBER
Carcassing timber
Carcassing timber, planed
Finger-jointed carcassing
Glue-laminated timber
Roof lathing
Finger jointed finishing boards

PALLETS AND PACKAGING TIMBER
Softwood and hardwood
packaging material
Heat-treated softwood and hardwood
packaging timber
Packaging timber
Packaging
Boxes
EUR pallets
Cable spools

GARDEN and PARK EQUIPMENT
Fencing
Pergolas
Garden decking
Decking, inc. impregnated
Garden furniture
Childrens playground equipment
Birdcages
Board houses for garden equipment
Poles
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BŪVGALDNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI
Ēvelētie un profilētie materiāli
Līmētās logu sagataves
Stikla paketes
Logi
Durvis
Koka + alumīnija fasāžu sistēmas
Koka + alumīnija logi un balkona durvis
Koka kāpnes
Grīdas dēļi
Parkets
Palodzes
Ziemas dārzi
Parketa sagataves
Cieto koku sugu ( t.sk. tropisko sugu)
zāģmateriāli un to izstrādājumi
Durvju sagataves
Dekoratīvie elementi

KOKA MĀJAS
Virpotu guļbaļķu vasaras mājas un pirtis
Virpotu guļbaļķu mājas
Frēzētu brusu vasaras mājas un pirtis
Frēzētu brusu mājas
Guļbaļķu mājas
Koka karkasa mājas
Dēļu vasaras mājas, kempingi
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Līvānu mājas un logi

Latvāņi

LatIgMa

LDV

Lameko Impex

Kurekss

Flora

Ekla

Griezes

Dendrolight Latvija

BSW Latvia

Arbo

Apsītes AG

Apes koks

AKZ

Aivico

4 plus

koksnes tālākapstrāde

Zemgales Tehnoloģiju centrs

Vēvers

Vilsa

Tezei-S

Timberex Group

Stora Enso Latvija

Sēlijas Mežs

Sakarnieks

Priedaine N

Piebalgas

Pata AB

Pallant

Kontekss

Norde Nami

Narvo

Maltas Sakarnieks

Lūsēni

secondary processing

JOINERY and CARPENTRY proructs
Planed and moulded sawntimber
Window scantligs / window components
Glass units
Windows
Doors
Wooden + Aluminium Facade Systems
Wooden + Aluminium Windows and French Windows
Stairs
Decking
Parquet
Windowsills
Conservatories
Parquet boards
Hardwood (inc. tropical) sawnwood
and products
Door components
Moulding

WOODEN HOUSES AND COMPONENTS
Summer homes and saunas of turned logs
Houses of turned logs
Summer homes and saunas of milled logs
Houses of milled logs
Log houses
Woof frame houses
Board summer houses, campings
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Mēbeles no masīvkoka
Saplākšņa mēbeles
Kokskaidu plātņu mēbeles
Krēsli, taburetes
Galdi
Gultas
Bērnu un skolas mēbeles
Virtuves mēbeles
Biroju mēbeles
Viesnīcu mēbeles
Priekšnamu un vannasistabu mēbeles
Dzīvojamo telpu mēbeles
Guļamistabas mēbeles
Mīkstās mēbeles
Garāžu un noliktavu mēbeles
Masīvkoka un līmētās masīvkoka mēbeļu
detaļas
Virpotās mēbeļu detaļas
Saplākšņa mēbeļu detaļas, t.sk. apdarinātā
saplākšņa mēbeļu detaļas
Liekti līmētās mēbeļu detaļas
Profillīstes
Kokskaidu plātņu mēbeļu detaļas,
t.sk. apdarināto skaidu plātņu detaļas
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Marks M

Konto

Ingrid D

Erke

Elīza-K

Eibe-L

DendroLight Latvija

Dižozols Plus

Dižmežs

Daiļrade koks

Bolderāja Serviss

Arta Telpa

Apsītes AG

4 Plus

AF Pluss

mēbeles un mēbeļu detaļas

Wood ART.LV

Wenden Furniture

Vidzeme V.M.V.

Valmieras mēbeles

Troja

Sēlijas mežs

Sencis

Priedes N

Pinus GB

Patix

Oak

Narvo

Mefa

MEB Tex

furniture and furniture components

Solid wood furniture
Plywood furniture
Particle board furniture
Chairs, footstools
Tables
Beds
Childerns and school furniture
Kitchen furniture
Office furniture
Hotel furniture
Anterook and dathroom furniture
Living room furniture
Bedroom furniture
Upholstered furniture
Garege and warehouse furniture
Solid wood and glued solid wood furniture
components
Turned furniture components
Plywood furniture components, including
finished
Bent-glued furniture components
Profile laths
Particle board furniture components,
including finished
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Lameko Impex

Kvinta-A

Kurzemes granulas

Kurekss

Krauzers

Konto

Kilbe

Ingrid D

Griezes

Hansa Timber trade

Graanul Invest

Fortum Jelgava

Eibe-L

Dižmežs

BSW Latvia

Bioenerģija

Apsītes AG

Apes koks

AKZ

Aivico

4 plus

koksnes kurināmais

Skaldīta malka
Kurināmās šķeldas
Kamīnmalka
Koksnes briketes
Koksnes granulas
Kurināmās skaidas

Koka rotaļlietas
Ceļa zīmes
Skrituļošanas rampas
Koka zirdziņi
Celulozes šķeldas
Tehnoloģiskās šķeldas kokskaidu plātņu
ražošanai
Mēbeļu furnitūra, atsperu bloki un matrači
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Ošukalns

Oak

Latvijas Finieris

Lameko Impex

Kurekss

Kilbe

Elīza-K

BSW Latvia

AKZ

dažādi izstrādājumi

Vika Wood

Troja

Swedwood Latvia

Stora Enso

Priedaine N

Pata AB

Rettenmeier Baltic
Timber

Relat-K

Marks M

latvian forest industry 2013

Verems

Vīgranti

Vika Wood

Valkas Bioenergo kompānija

TP Auto

Swedwood Latvia

Stora Enso

Sēlijas mežs

Silavkrasti

Rolek-A

Rettenmeier Baltic Timber

Priedaine N

Piebilagas

Pata AB

Ošukalns

Newfuels

MBEE

Marko K

Lūsēni

Latvijas Finieris

Latgran

fuel wood

Splitted firewood
Chips for heating
Firewood for open-fire

Wood briquettes

Wood pellets

Sawdust for heating

other products

Wooden toys

Road Signs

Skateboard Ramps

Rocking Horses

Pulp chips

Chips for board industry

Furniture fittings, spring blocks, mattress
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4 PLUS, SIA

Aivico, SIA

Merķeļa iela 20, Alūksne, LV-4301, Latvija

	Valkas 11, Lejasciems, Lejasciema pagasts,
Gulbenes novads, LV-4412, Latvija

+371 64381556

+371 64473655

+371 64307015

+371 64473645

4plus@4plus.lv

aivico@aivico.lv

www.4plus.lv

ASOCIÅCIJA

A.Egles, SIA

AKZ, SIA

	Rūpniecības iela 9b, Aizkraukle, Aizkraukles
novads, LV-5101

Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048, Latvija

+371 29164091

+371 67327740

+371 65124038

akz@akz.lv, evija.birina@akz.lv, garden@akz.lv

egla@apollo.lv

www.akz.lv

ADAP, SIA

ALA Lignea, SIA

	Stopiņu nov., Dreiliņi, Jāņogu iela 1, LV-2130,
Latvija

Jelgavas iela 88A-4 Rīga, LV-1004, Latvija
+371 29471167, +371 67611966

+371 29128143

+371 67611967

info@adap.lv

www.alalignea.lv

www.adap.lv

AGF Pluss, SIA

Alko, SIA

Meža iela 4 korp. 4, Salaspils, Salaspils novads,
LV-2169, Latvija

„Gobas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV5220, Latvija

+371 67941241

+371 29429965

+371 67941242

+371 65258244

info@agfpluss.lv

licis@gmail.com

www.agfpluss.lv
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AM Mežs, SIA

Arbo, SIA

Čiekurkalna 4. šķērslīnija 17-36, Rīga, LV-1026,
Latvija

Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija

+371 63626109
+371 63624518
arbo@arbo.lv
www.arbo.lv

Apes koks, SIA

Arko Grupa, SIA

„Tiltacikūži”, Apes pagasts, Apes novads,
LV-4337, Latvija

Bukultu iela 5a, Rīga LV-1005, Latvija

+371 64381653

+371 67387451

+371 64381655

+371 67387450

apeskoks@inbox.lv

info@arko.lv

www.ape.lv/apeskoks

www.arko.lv

Apse KL, SIA

Arta Telpa, SIA

	Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, Latvija

	Getliņu iela 15, Rumbula, Stopiņu novads,
LV-2130, Latvija

+371 29113030

+371 67703332

+371 67276370

+371 67703332

apsekl@gmail.com

arta.telpa@inbox.lv

www.mezizstrade.lv

www.artatelpa.lv

Apsītes AG, SIA

Ave MTP, SIA

„Meirēni”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads, LV-4122, Latvija

	Cesvaines iela 30, Madona, Madonas novads,
LV-4801, Latvija

+371 64164277

+371 64807010

+371 64161352

+371 64860131

aapsites@inbox.lv

avemtp@apollo.lv

www.apsitesag.lv

www.avemtp.lv
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Beaverss, SIA

Bioenerģija, SIA

Laimdotas iela 27, Lielvārde, Lielvārdes novads,
LV-5070, Latvija

	Nīcgales iela 4-49, Rīga, LV-1035, Latvija

+371 65049514
+371 65049515
beaverss@beaverss.lv
www.beaverss.lv

Berivs, SIA

BK Mežs, SIA

Burtnieku iela 6-5, Nīgrandes pagasts, Saldus
novads, LV-3899, Latvija

	Nurmuižu iela 33-9, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, Latvija

+371 63864121

+371 29246512

+371 63864121

+371 67974101

berivs@apollo.lv

bkmezs@bkmezs.lv
www.bkmezs.lv

Billerudkorsnas Latvia, SIA

Bolderaja Ltd, SIA

Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads,
LV-5134, Latvija
+371 65152800

+371 65152801

	Guberņciema iela 7, Rīga, LV-1016, Latvija

+371 67430147

latsin@latsin.lv

+371 67430176

www.latsin.lv

office.riga@bolderaja.lv
www.bolderaja.lv

BioConsul, SIA

Bolderāja Serviss, SIA

	Stopiņu nov., Dreiliņi, Jāņogu iela 1, LV-2130,
Latvija
+371 29929922
info@bioconsul.lv
www.bioconsul.lv
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	Granīta iela 7, Rīga, LV-1057, Latvija

+371 67148161
+371 67148164
info@mebeles.lv
www.mebeles.lv
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ASOCIÅCIJA

BSW LATVIA, SIA

Dižozols plus, SIA

	Granīta iela 24, Rumbula, Stopiņu novads, LV2130, Latvija
+371 67074500

+371 67074501

bsw@bsw.lv
www.bsw.co.uk/locations/site.html?s=latvia

Ciedra, SIA

	Peldu ielā 2, Ikšķile, LV-5052, Latvija

+371 65030117
+371 65030288
girts@dizozols.lv

Eibe L, SIA

	Rīgas iela 9-16, Valmiera, LV-4201, Latvija

	Graudu iela 6, Jelgava, LV-3001, Latvija

+371 64281229

+371 63029382

+371 64281228

+371 63084246

ciedrawood@apollo.lv

rudis.eibel@inbox.lv
www.eibe-l.lv

Daiļrade Koks , SIA

Eivo Forest, SIA

Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-1026, Latvija

	Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101,
Latvija

+371 67368840

+371 26483801

+371 67541881

+371 64124777

info@dailrade.lv
www.dailrade.lv

Dižmežs, SIA

Ekla, SIA

„Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads,
LV-5204, Latvija

Meliorācijas iela 9, Limbaži, Limbažu novads,
LV-4001, Latvija

+371 65236727

+371 29498525

+371 65323191

+371 64023208

info@dizmezs.lv
www.dizmezs.lv

info@ekla.lv
ASOCIÅCIJA

www.ekla.lv
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Elīza K, AS

Fortum Jelgava, SIA

	A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035, Latvija

	Pasta 47, Jelgava, LV-3001, Latvija

+371 67549423

+371 63023446

+371 29270381

+371 63083020

info@eliza-k.lv

fortum.jelgava@fortum.com

www.eliza-k.lv

www.fortum.lv

Ērgļu arodvidusskola

Graanul Invest, SIA

	Ērgļi, Oškalna iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu
novads, LV-4840, Latvija

„Ezerini”, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads, LV-4718, Latvija
+371 29251371, +371 64773910

+371 64871235

+371 67286367

sekretare@ergliarods.lv

mairis.reizins@graanulinvest.com

www.ergliarods.lv

www.graanulinvest.ee

Erke LSEZ, SIA

Griezes, ZS

	Vecā Ostmala 10, Liepāja, LV-3401, Latvija

	Ķiršu iela 4, Kandava, Tukuma novads, LV-3120,
Latvija

+371 63422224

+371 63182352

+371 63422223

+371 63181267

mebeles@erke.apollo.lv

griezes@latnet.lv

www.erke.lv

www.griezes.lv/lv

HANSA TIMBER TRADE, SIA

FLORA, SIA
	Tērvetes iela 85, Jelgava, LV-3008, Latvija

	Daugavgrīvas iela 93, Rīga, LV-1007, Latvija

+371 63026024

+371 26113786

+371 63026077

hansatt@inbox.lv

flora@flora.lv
www.flora.lv
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Kilbe, SIA

Inčukalns Timber, AS
	Plānupes iela 24, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141, Latvija

	Aristīda Briāna iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija
+371 67356783, +371 67356790
+371 67356780

+371 67147604

info@kilbe.lv

+371 67147605

www.kilbe.lv

jk@incukalnstimber.lv

ASOCIÅCIJA

Konekesko Latvija, SIA

Ingrid D, AS
„Ielejas”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV3280, Latvija

	Tīraines iela 15, LV-1058, Rīga, Latvija

+371 63222002

+371 67064300

+371 63291750

+371 67064301

ingridd@apollo.lv

info@kesko.lv

web

www.konekesko.lv

Konto, SIA

INTRAC Latvija, SIA
Maskavas iela 458, LV-1063, Rīga, Latvija

Brīvības iela 87, Gulbene, LV-4401, Latvija

+371 67803700

+371 64472191

+371 67803701

info@konto.lv

info@intrac.lv

www.konto.lv

www.intrac.lv

Jaunzeltiņi, SIA
	Atlantijas iela 27, Rīga, LV-1015, Latvija

Krauzers, SIA
„Jaunkrūzas”, Laidzes pagasts, Talsu novads,
LV-3280, Latvija

+371 67887203

+371 63237049

+371 67887204

birojs@krauzers.lv

info@jaunzeltini.lv

www.krauzers.lv

+371 63237048

www.jaunzeltini.lv
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Kurekss, SIA

Latgran, SIA

„Graudupi”, Targales pagasts, Ventspils novads,
LV-3621, Latvija

„Ābeles”, Peternieki, Kuku pagasts, Krustpils
novads, LV-5222, Latvija

+371 63624364

+371 63628572

+371 65152095

mail@kurekss.lv

latgran@latgran.com

www.kurekss.lv

www.latgran.com

Kvinta-A, SIA

LatIgMa, SIA

„Kvintas”, Salas pagasts, Babītes novads, LV2105, Latvija

Kursas zāģētavas, Ugāles pagasts, Ventspils
novads, LV-3615, Latvija

+371 67761121

+371 67761165

info@kvintaa.lv

+371 63627775
www.latigma.lv

www.kvintaa.lv

Lāčplēši A.I., SIA

Latvāņi, SIA

Jelgavas iela 25-1, Saldus, Saldus novads, LV3801, Latvija

	Grantiņi, Madonas novads, Bērzaunes pagasts,
LV-4853, Latvija
+371 64822242

+371 29487617

Lameko Impex, SIA

Latvijas Finieris, AS

	Citadeles iela 7/43, Rīga, LV-1010, Latvija

+371 67210805

+371 67820177

Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Latvija

+371 67067207

office@lameko.lv

+371 67067326

www.lamekoimpex.lv

info@finieris.lv
www.finieris.lv
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LLU Meža fakultāte

Latvijas koku eksports, SIA

	Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija

	Nometņu iela 40, Rīga, LV-1002, Latvija
+371 67619105, +371 67619141

+371 63021619

+371 67860004

+371 63021619

lke@latnet.lv

www.mf.llu.lv
ASOCIÅCIJA

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas
institūts
	Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, Latvija

Ludzas Bio-enerģija, SIA
	Rūpniecības 2b, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, Latvija

+371 67553063

+371 65707182

+371 67550635

edgars.vigants@balteneko.lv

koks@edi.lv
www.kki.lv

ASOCIÅCIJA

Lūsēni, ZS

LDV, SIA
	Ojāra Vācieša iela 37, Rīga, LV -1004, Latvija;
Aristīda Briāna iela 10, Rīga, LV-1001, Latvija

	Varoņu 38-a, Rēzekne, LV-4604, Latvija

+371 67611901

+371 64638103

+371 67611993

+371 64638103

ldv@ldv.lv

luseni@inbox.lv

www.ldv.lv

Līvānu mājas un logi, SIA

Marko KEA, SIA

	Celtniecības iela 2, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316, Latvija

„Līči”, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija

+371 65344836

+371 67148963

+371 65344728

+371 67148962

www.livanu-majas.lv

marko@marko.lv
www.marko.lv

latvian forest industry 2013

39

Marks M, SIA

Meždaris, SIA

	Elektrības iela 8b, Jelgava, LV-3001, Latvija

	Dukuri, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads,
LV-4126

+371 63023724

+371 64120594

+371 63027162

+371 64123544

info@oak.lv

mezdaris@inbox.lv

www.naktsmebeles.lv

www.mezdaris.lv

MBEE, SIA

Mobaco Green, SIA

	Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Transporta iela 14,
LV-4033, Latvija

	Gaujas 26 korp.1, Vangaži, Inčukalna novads,
LV-2146, Latvija
+371 67292100

+371 29239336

info@mobaco.lv
www.mobaco.lv

Meb tex, SIA

Narvo, SIA

Līves iela 13, Zemgales priekšpilsēta, Rīga,
LV-1002, Latvija

	Dienvidu iela 2, Tukums, LV-3001, Latvija

+371 29284946, +371 22334345

+371 63182421

+371 67132623

+371 63182421

www.mebtex.lv

office@iunarvo.com

MEFA, SIA

NewFuels, SIA

„Arāji”, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads,
LV-4213, Latvija

	Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne, LV-4604,
Latvija

+371 64230657

+371 64605785

+371 64230658

mp@atmosclear.com

www.me-fa.lv
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OAK, SIA

PATA AB, SIA

	Elektrības iela 8b, Jelgava, LV-3001, Latvija

	Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija

+371 63023724

+371 67243135

+371 63027162

+371 67286367

info@oak.lv

info@pata.lv, info@pata-ab.eu

www.naktsmebeles.lv

http://pata-ab.eu

Ošukalns, SIA

Patix, SIA

Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201, Latvija

	Vagonu iela 23, Rīga, LV-1009, Latvija

+371 65237711

+371 67842523

+371 65237710

+371 67842525

info@osukalns.lv

janis.kukojs@gmail.com

www.osukalns.lv

PA ENERGY, SIA

Pēterkoks, SIA

	Gaujas 5, Rīga, LV-1026, Latvija

	Aizupes iela 28, Ozolnieki, Ozolnieku novads,
LV-3018, Latvija

+371 28609998

+371 22831819
office@peterkoks.eu
www.peterkoks.eu

PALLANT, SIA

Piebalgas, SIA

„Strautiņi”, Ciemupe, Ogresgala pagasts,
Latvija, LV-5041, Latvija

	Piebalgas, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933, Latvija

+371 67189825

+371 63976281

latvian forest industry 2013

41

Pinus GB, SIA

Relat K, SIA

„Jauntīreļi”, Olaines pagasts, Olaines novads,
LV-2127, Latvija

	Stopiņu iela 5, Rīga, LV-1035, Latvija

+371 67966668

+371 67585482

+371 67966600

+371 67703620

pinus@pinus.lv

relat@relat.lv
www.relat.lv

Priedaine N, SIA

Rettenmeier Baltic Timber, SIA

	Priežu iela 1, Kandava, LV-3120, Latvija

	Plānupes iela 26, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141, Latvija

+371 29197927

+371 67147556

+371 63126785

+371 67147565
info-baltic@rettenmeier.com
www.rettenmeier.com

Priedaine, SIA

Rīgas Pārdaugavas profesionālā
vidusskola

	Aļņi, Dekšāru pagasts, Viļānu novads, LV-4628,
Latvija
+371 64640845

Kuldīgas iela 9a, Rīga. LV-1007, Latvija

+371 67616994
+371 67612842
pardaugavas.pvs@tvnet.lv
www.rppvsk.lv

R GRUPA, SIA

Rolek-A, SIA

	Aleksandra Čaka iela 83/86-18, Rīga, LV-1011,
Latvija

	Noliktavu iela 11, Limbaži, Laimbažu novads,
LV-4001, Latvija

+371 67271303

+371 26633333

+371 67271312
rgrupa@rgrupa.lv
www.rgrupa.lv

42

ASOCIÅCIJA

Latvijas Kokrūpniecība 2013

Sandis un Partneri, SIA

RTK Pluss, SIA
Blaumaņa iela 12-5, LV-1010, Rīga, Latvija

	Ganību dambis 24d, Rīga, LV-1005, Latvija

+371 67600865

+371 26550460

+371 67600866

+371 64127250

rtkpluss@inbox.lv

straubers@inbox.lv

Scania Latvia, SIA

Sabiedrība „Rona”, SIA
	Vienības gatve 87d, Rīga, LV-1004, Latvija

	Tīraines iela 13, Rīga, LV-1058, Latvija

+371 67808363

+371 67066600

+371 67808366

+371 67066649

rona@rona.lv

info@scania.lv

www.rona.lv

ASOCIÅCIJA

www.scania.lv

Self Loģistika, SIA

Sakarnieks, SIA
Lauku iela 6, Maltas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4630, Latvija

	Tvaika iela 64, Rīga, LV-1034, Latvija

+371 67393452

+371 29106179
+371 64622362
sakarnieks@apollo.lv
www.sakarnieks.lv

Saldus MRS, AS

Sēlijas mežs, SIA

Kuldīgas iela 86c , Saldus, Saldus novads,
LV-3801, Latvija

	Dolomīts M, Salas pagasts, Salas novads,
LV-5230, Latvija

+371 63807072

+371 65231374

+371 63807073

+371 65231235

office@saldusmr.lv

info@selijasmezs.lv

www.saldusmr.lv

www.selijasmezs.lv
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Sencis, SIA

Simatech, SIA

	Stacijas iela 1, Līvāni, Preiļu novads, LV-5316,
Latvija

	Rītupes iela 45, Rīga, LV-1019, Latvija

+371 65307690
+371 65307699
sencis@apollo.lv
www.sencis.lv

Serviss Betta, SIA

Skaida PV, SIA

Kaive, Sēmes pagasts, Tukuma novads,
LV-3110, Latvija

Kalnata, Rāznas iela 11, Kaunatas pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4622, Latvija

+371 63125388

+371 29420510
+371 64667200
p.katkovskis@skaidapv.lv

Silava LVMI

Smiltenes MRS, AS

	Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils novads,
LV-2169, Latvija

	Silva, „Silvas Lejas”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4729, Latvija

+371 67942555

+371 64781116

+371 67901359

+371 64707635

inst@silava.lv
www.silava.lv

Silavkrasti, SIA

Statim, SIA

Mūkusalas iela 29, Rīga, LV-1004, Latvija

	Vārnu iela 16-8, Rīga, LV-1009, Latvija

+371 67672200

+371 29147334

+371 67722844

+371 67270397

silavkrasti@silavkrasti.lv

statim@inbox.lv

www.silavkrasti.lv
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Stiga RM, SIA

Tezei-S, SIA

	Pasta 8, Tukums, LV-3101, Latvija

	Ilzenes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija

+371 29410616

+371 67382364

+371 63123062

+371 67382721

agita@stigarm.lv

tezei@tezei.lv, safonova@tezei.lv

www.stigarm.lv

www.tezei.lv

Stora Enso Latvija, SIA

Tilbe, SIA

	Tīraines iela 5, Rīga, LV-1058, Latvija

	Ozolmuiža, Lauberes pagasts, Ogres novads,
LV-5044, Latvija

+371 67670051

+371 65037338

+371 67670164

+371 65037338

www.storaenso.com

tilbe@tilbe.lv

Strenču MRS, AS

Timberex group, SIA

„Silvas lejas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads, LV-4729, Latvija

	Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007, Latvija

+371 64707634

+371 67704362

+371 64707635

+371 67704362

info@smrs.lv

andris@timberex.lv
www.timberex.lv

Swedwood Latvia, AS

Torvald Timber Production, SIA

	Plānupes iela 22, LV-2141, Inčukalns, Latvija
+371 67147600
+371 67147601
www.swedwood.com/contacts/latvia/

ASOCIÅCIJA

	Samtenes, Slampe, Tukuma nov., LV-3119,
Latvija
+371 29239753; +371 63198141
+371 63198142
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TP Auto, SIA

Vairogi ZS, SIA

	Aizupes iela 1, Baldones pagasts, Baldones
novads, LV-2125, Latvija

„Ģerķēni”, Daudzeva, Daudzeses pagasts,
Jaunjelgavas novads, LV-5111, Latvija

+371 67932870

+371 29123246

+371 67932869

+371 65141127

info@tpauto.lv

vairogi@apollo.lv

www.tpauto.lv

Troja, SIA

Valkas Bioenergo kompānija, SIA
„Enefit Power & Heat Valka”, SIA

Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004, Latvija

Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

+371 67607411

+371 67780590

+371 67607422

info@enefit.lv

troja@finieris.lv
www.troja.lv

ASOCIÅCIJA

Turboden Ltd.
	Via Cernaia, 10, 25124, Brescia, Italy

Valkas meži, SIA
	Tālavas iela 50, Valka, LV-4701, Latvija

(39) 0303552001

+371 64724653

(39)0303552011

+371 64723865

www.turboden.com

valkasmezi@apollo.lv

Unicentrs, SIA

Valmieras Mēbeles, SIA

Lielā iela 1-74, Liepāja, LV-3401, Latvija

L.Laicena iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija

+371 63427714

+371 64281111
+371 64281110
valmeb@valmeb.lv
www.valmeb.lv
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Vīgranti, SIA

Ventspils Siltums, SIA

	Drusti, Baldones pagasts, Baldones novads,
LV-2125, Latvija

	Talsu 84, Ventspils, LV-3602, Latvija

+371 63602200

+371 29229792

vita.maula@ventspils.gov.lv

+371 67932652
www.vigranti.lv

Verems RSEZ, SIA

Vika Wood, SIA

„Lejas Ančupāni”, Verēmu pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4604, Latvija

„Punti”, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3201, Latvija

+371 64632536

+371 63232066, 63291800

+371 64639003

+371 63291801

staris@finieris.lv

www.vikawood.lv

www.finieris.lv

ASOCIÅCIJA

Vēvers, SIA

Vilsa, SIA

„Jaunmuižarāji”, Padures pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3321, Latvija

	Saules iela 10, Ragana, Krimuldas pagasts,
Krimuldas novads, LV-2144, Latvija

+371 63343134

+371 67972900

vevers@vevers.lv

+371 29271678

www.vevers.lv

vilsa@vilsa.lv
www.vilsa.lv

Vidzeme V.M.V., SIA

Wenden Furniture, SIA

	Ganību dambis 21b, Rīga, LV-1005, Latvija

	Rūpniecības iela 1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, Latvija

+371 67381354

+371 64107740

+371 67381354

+371 64107740

vidzeme@itk.lv

info@wenden.lv

www.vidzemevmv.lv

ASOCIÅCIJA

www.wenden.lv
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Woodart.lv, SIA
Bauskas iela 16, Rīga, LV-1004, Latvija

+371 67367781
+371 67367787
woodart@woodart.lv
www.woodart.lv

Zemgales tehnoloģiskais
centrs, SIA
	Akadēmijas iela 19-808, Jelgava, LV-3001,
Latvija
+371 63080968
+371 63023855
home@ztc.lv
www.ztc.lv

ZVZ, SIA
Krācītes, Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas
novads, LV-4215, Latvija
+371 64251409

48

Latvijas Kokrūpniecība 2013

LATVIJAS
kokrūpniecība

2013
LATVIAN
forest industry

