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MEŽS UN KOKSNE PIEDĀVĀ GUDRAS ATBILDES 
UZ SABIEDRĪBAI AKTUĀLIEM JAUTĀJUMIEM



KOKSNE DOD IESPĒJU RĪKOTIES

- ILGTSPĒJĪGI
- VIDEI DRAUDZĪGI
- KOMPLEKSI UN EFEKTĪVI 

Ilgtspējīgi 
apsaimniekotos 
mežos iegūst koksnes 
resursus

No koksnes ražo 
atjaunojamus produktus un 
materiālus

Koksnes produkti 
uzglabā oglekli 
visā dzīves ciklā

Koksnes produkti dod iespēju patērētājiem 
veikt videi draudzīgas, ilgtspējīgas izvēles

Dzīves cikla beigās koksnes produkti 
dabīgi sadalās, vai tiek pārvērsti 
atjaunojamā enerģijā

Atkārtota 
pārstrāde  

Koki augot 
absorbē CO2



"Latvijas Finieris" pārstrādā 

~0,9 milj. m3

bērza apaļkoksnes gadā

Iespējami augstāka
pievienotā vērtība
pamatproduktam

saplāksnim un risinājumi
koksnes kompleksai

izmantošanai.

KO DEVUSI
DALĪBA MEŽA NOZARES KOMPETENCES CENTRĀ (MNKC)



Saplākšņa īpašību attīstība,

ražošanas materiālu maiņa

• Jauna pildviela līmei

• Slodžu izturības pētījumi

• Bērza saplākšņa 
konstrukciju pētījumi

Pievienotā vērtība 
saplāksnim

• Bioloģiskās noturības
uzlabošanas pētījumi 

• Uzbriešanas samazināšanas
pētījumi

• Ugunsreakcijas uzlabošanas
pētījumi

• Specifisku un individualizētu 
pārklājumu izstrāde

• Gaistošo vielu pētījumi

• Uzlabotas kvalitātes 
impregnēšanas sveķi

• Bērza saplākšņa āra apdares 
paneļi

Koksnes blakus produktu 
pievienotās vērtības 

palielināšana

• Betulīns

• Ekoloģiskie sveķi/līme

• SiltumiIzolācijas materiāls

• Ksilāns

• WPC

12 projekti sadarbībā ar MNKC



Palielinot saplākšņa pievienoto 
vērtību, rodas iespēja aizstāt 
tradicionāli zemes dzīļu materiālus 
tehniski prasīgās nozarēs



Elektrība, 
siltums

Ķīmiskā rūpniecība 
un degviela

Bioplastmasas un 
dabīgie polimēri

Pārtika, piedevas

Farmācija un 
kosmētika

Būvniecība un 
autobūve
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BĒRZA KOKSNES POTENCIĀLS 
BIOEKONOMIKĀ

SAPLĀKSNIS

KOKSNES BLAKUSPRODUKTI



2/3

1/3

Koksnes 
blakusprodukti

Ekstraktvielas
(~3%)

Hemicelulozes ~32%

Celuloze ~41%

Lignīns ~22%Saplāksnis



PĒTĪJUMS – KSILĀNS NO BĒRZA KOKSNES

Mērķis – Iegūt pamatizpratni par ksilāna iegūšanas tehnoloģiju un 
rezultātu no bērza koksnes šķeldas;
Partneri –Centre Technique du Papier (F), Andritz Group (A), Koksnes

Ķīmijas institūts (LV); 



PĒTĪJUMS  - SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS NO BĒRZA KOKSNES

Mērķis – Iegūt pamatizpratni par siltumizolācijas materiāla
ražošanas tehnoloģiskām iespējām un rezultātu no bērza koksnes
šķeldas;
Partneri – Koksnes Ķīmijas institūts (LV), Institut für
Holztechnologie Dresden (D), G. Siempelkamp GmbH & Co. KG (D), 
Latvijas Universitāte (LV); 



Mērķis – Iegūt sapratni par tehnoloģiju bērza koksnes un 
polipropilēna kompozīta iegūšanai;
Partneri – RTU (LV), Koksnes Ķīmijas institūts (LV), ICMA San 
Giorgio S.p.A (IT), Bausano (IT); 

PĒTĪJUMS - BĒRZA KOKSNES UN POLIPROPILĒNA KOMPOZĪTS (WPC)



VISAS IESPĒJAS UN POTENCIĀLS NAV IZPĒTĪTS



Āktīva
pētniecība 
sinerģijā

MEŽZINĀTNE

ĶĪMIJAMATERIĀLZINĀTNE

"BĒRZU PROGRAMMA" 
II ETAPS
Apvienot Latvijas zinātnes potenciālu kopēju 
pētniecības virzienu identificēšanā un projektu 
realizēšanā, kas turpinātu pilnveidot izpratni par 
bērza īpašībām un to izmaiņām. 

Mērķtiecīgi kāpināt bērza resursu izmantošanu 
tautsaimniecībā, pētniecībā radot pienesumu 
sabiedrībai un veicinot objektīvas izpratnes 
veidošanu.

Identificēt attīstības virzienus koncernam 
"Latvijas Finieris" komercializējamu produktu 
izstrādē, ievērojami palielinot pievienoto 
vērtību visiem koncernā pārstrādātajiem bērza 
koksnes resursiem.




