
Igaunijas apaļkoksnes cenas 2022. gada 4. ceturksnī strauji 

samazinājās 

 

Igaunijas apaļkoksnes tirgus maksimālais cenu līmenis acīmredzami ir 

pagājis, un gandrīz visu sortimentu cenas lielākā vai mazākā mērā ir 

samazinājušās. Vislielākais cenu kritums bija vērojams priedes baļķiem, 

papīrmalkas un malkas koksnei. Tomēr, neraugoties uz to, visu 

sortimentu cenas ir augstas un no meža īpašnieka viedokļa izdevīgas. 

Saskaņā ar Igaunijas Privāto mežu centra cenu statistiku 2022. gada 

ceturtajā ceturksnī skujkoku apaļkoku cenas turpināja samazināties. 

Salīdzinājumā ar 3. ceturksni visvairāk ir samazinājusies priedes 

apaļkoksnes cena, baļķu - par 18,3 %, bet sīkbaļķu - par 12 %. Egles 

apaļkoku cenu kritums bija mērens, standarta baļķi kļuva lētāki par 0,7 

%, bet sīkbaļķi - par 1,5 %. Tik liela cenu krituma atšķirība bija saistīta ar 

to, ka egles baļķu cena saglabājās ievērojami zemāka salīdzinājumā ar 

priedes baļķu cenu augstāko līmeni 2022. gada pirmajā pusgadā. 

Salīdzinot ar 2021. gada ceturtā ceturkšņa cenām, lētāki ir izrādījušies 

tikai priedes baļķi (par 6,9 % jeb 7,7 €/m3). Priedes sīkbaļķi gada laikā 

kļuvuši dārgāki par 3,4% (3,2 eiro/m3), egles baļķi - par 2% (2 eiro/m3). 

Pamatojoties uz Igaunijas Privātās mežsaimniecības centra cenu 

statistiku, decembrī priedes apaļkoksnes m2 maksāja 104,95 eiro, 

sīkbaļķu - 96,69 eiro, egles baļķu - 99,47 eiro, bet sīkbaļķu - 91,98 eiro. 

Visu no privātajiem mežiem pārdoto lapu koku sortimentu cenu attīstība 

bija sadalīta divās daļās. Bērza sortimenti kļuva dārgāki, apses un alkšņa 

apaļkoksne - lētāka. 

Papīrmalkas tirgus pēc strauja cenu pieauguma piedzīvoja gaidīto 

kritumu. Salīdzinājumā ar trešo ceturksni ievērojami samazinājās visu 

sortimentu cena. Priedes koksne kļuva lētāka par 9,5 %, egle - par 11,2 

%, bērza koksne - par 13,2 %, apse - par 18,7 %. 

Salīdzinājumā ar 2021. gada ceturto ceturksni cenu pieaugums joprojām 

bija neticami liels. Tādējādi priedes papīrmalkas koksne gada laikā 

kļuvusi dārgāka par 104,4% (40,3 eiro/m3), egle - par 102,1% (39,45 

eiro/m3), bērzs - par 92,7% (51,9 eiro/m3) un apse - pat par 107,8% 

(38,9 eiro/m3). Pamatojoties uz Privāto mežu centra cenu statistiku, 



2022. gada ceturtā ceturkšņa beigās priedes papīrmalkas vidējā cena bija 

78,92 €/m3, egles papīrmalkas - 78,08 €/m3, bērza  - 107,97 €/m3 un 

apses  - 75,07 €/m3. 


