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AR VIDI SAISTĪTIE RISKI DOMINĒ 
GAN PĒC IESPĒJAMĪBAS GAN PĒC 

IETEKMES JAU PĒDĒJO TRĪS GADUS



MŪSU IZPRATNEI PAR MATERIĀLIEM, KURUS IZMANTOJAM 
DAŽĀDĀS JOMĀS, IR JĀMAINĀS

NO:
Fosilie resursi
Rada oglekļa emisijas
Ierobežots daudzums
Uzkrājas izgāztuvēs

UZ:
Atjaunojami resursi
Veido oglekļa krātuves
Bezgalīga aprite
Bioloģiski noārdās



KOKS PIEDĀVĀ GUDRAS ATBILDES UZ 
MODERNAS SABIEDRĪBAS JAUTĀJUMIEM

KAS ĻAUJ 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 produktus 
pārvērš atjaunojamā enerģijā

Atkārtota 
pārstrāde  

Koki augot 
absorbē CO2



Palielinot saplākšņa pievienoto vērtību, 
tas arvien vairāk aizstāj tradicionālos 
materiālus tehniski prasīgās nozarēs

▪ Saplāksnis pats par sevi jau ir biomateriāls un 
«CO2 glabātājs» - pretstatā citiem materiāliem, 
kuru ražošanā rodas ievērojams daudzums CO2   
(metāls, stikls u.c.)

▪ Notiek pētījumi, lai mainītu bērza saplākšņa 
fizikāli-mehāniskās īpašības, tādejādi 
uzlabojot/nostiprinot saplākšņa pozīcijas tā 
izmantošanā atbilstošajās industrijās:

✓ Uguns noturību;
✓ Bioloģisko noturību;
✓ Svaru;
✓ U.c..

1 m3 koksnes «iekapsulē»
~1,0 tonnu CO2



Riga ECOlogical – būtisks «izrāviens» 
fosilo saistvielu (līmes) aizstāšanai ar 
atjaunojamām saplākšņa ražošanā 

▪ Saplākšņa produkta koncepts uzsākts 2017.gadā

▪ Lignīna-fenola formaldehīda sveķi saplākšņa līmēšanai,  
kur ~50% fosilā fenola un aizvietots ar atjaunojamo 
lignīnu, kas tiek iegūts no koksnes

▪ Šobrīd pakāpeniski notiek ar 
jaunajiem sveķiem ražotā 
saplākšņa apjoma palielināšana

▪ Interese no Eiropas u.c. reģioniem 
par šo produktu pieaug

Fosilā fenola patēriņš samazināsies par ~3000 t/gadā 
(~120 autocisternas) pārejot pilnībā uz jauno 
saistvielu 



Esam aprēķinājuši, kādu ietekmi uz vidi 
savā dzīves ciklā atstāj Latvijas Finiera 
ražotais saplāksnis

▪ Esam saskaņā ar starptautiskiem standartiem 
izstrādājuši un pie trešajām pusēm verificējuši 
produktu vides deklarāciju, kas caurspīdīgā 
veidā parāda saplākšņa atstāto ietekmi uz vidi

▪ Dokuments atbalsta oglekļa emisiju 
samazināšanu, ļaujot salīdzināt dažādu 
materiālu un izstrādājumu ietekmi un to 
izmantošanu

▪ Šis uzņēmumam dos iespēju vērtēt savu 
darbību vides jomā kā arī definēt mērķus, gan 
mainot produktu, gan procesus, gan iekšējo 
uzņēmuma vidi un attieksmi



Siltums no atjaunojamiem resursiem -
aizvietojot fosilos un pagarinot 
biomateriālu izmantošanas ciklu
I etaps

▪ Izpratne jau veidojās 2000.gadu sākumā, jo 
saplākšņa ražošana ir energoietilpīgs process

▪ Tehnoloģiskā siltuma ražošanai saplākšņa rūpnīcās 
pamatā kā degviela tiek izmantoti pamatražošanas 
blakusprodukti (miza, dažāda veida šķeldas)

II etaps

▪ Pārejas process, lai kā kurināmo izmantotu 
otrreizējo/trešreizējo koksni pēc aprites cikla beigām



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

ŠĶELDAS

MIZA



2/3

1/3

Koksnes 
blakusprodukti

Ekstraktvielas
(~1%)

Hemicelulozes ~25%

Celuloze ~50%

Lignīns ~25%Saplāksnis



Augstāka pievienotā vērtība no katra 
ražošanā saņemtā bērza kubikmetra 

▪ Esam aktīvi strādājuši un turpinām to darīt, 
meklējot risinājumus, lai iegūtu maksimālu 
pievienoto vērtību visiem bērza resursiem, ko 
izmantojam ražošanā ~0,7 milj.m3 gadā 

▪ Tas ļauj ievērojamu daļu no blakusproduktiem 
izņemt no enerģijas ražošanas un novirzīt 
augstākas pievienotās vērtības produktiem –
kokšķiedru plātnes, WPC (Wood Plastic
Composite), betulīns u.c.



Betulīns – piemērs nākotnes 
produktiem no bērza koksnes
▪ Projekts sadarbībā ar Koksnes Ķīmijas institūtu

▪ Sākums 2016.gads, laboratorijas apstākļos

▪ Šobrīd notiek industriālas betulīna laboratorijas 
projekta realizācija, kur tiek mērogota laboratorijas 
tehnoloģija, dažādas kvalitātes betulīna iegūšanai 
industriālos apstākļos, investējot 1 miljonu EUR

▪ Betulīns ir vērtīgs antioksidants, kuru iegūst no bērza 
tāss, un izmantošanas potenciāls ir pārtikas piedevas, 
kosmētika, farmācija



Jau vairāk nekā pirms 10 gadiem Latvijas Finieris pieņēma 
stratēģisku lēmumu pēc iespējas vairāk izmantot koksnes 
produktus savu objektu attīstībā, tādējādi praksē apgūstot virkni 
ekoloģisko, ekonomisko un sociālo priekšrocību, ko sniedz plašāka 
koksnes produktu izmantošana ikdienā

Kā viens no vadošajiem uzņēmumiem meža nozarē, esam centušies 
rādīt piemēru citiem, sevišķi attīstot rūpnieciskās būves no koka:

LATVIJAS FINIERA tradīcijas koka būvniecībā

2015. gads OÜ Kohila Vineer 

ražošanas ēku būve Igaunijā, 

Kohilā

2007. gads: RSEZ SIA 

Verems ražošanas cehs 

Rēzeknē

2016. gadā atklāta jauna 

ķīmisko produktu ražotne 

Rīgā

Koka nesošajās konstrukcijās iekapsulēts ~ 2200 tonnas CO2



«Viszaļākā» ir nepatērētā enerģija un ietaupītie 
resursi, tāpēc svarīga energoefektivitāte

▪ Apgaismojums, elektroaprīkojums

▪ Ēku sakārtošana

▪ Siltuma ražošanas sistēmu uzlabošana

▪ Siltuma sadales un apgādes sistēmu modernizācija

Alternatīvi enerģijas veidi, 
kuriem saredzam nākotni  
▪ Elektro autotransports

▪ CNG/elektro komerctransports

▪ Elektro iekšējais transports

▪ ……..

Jaunā tehnoloģija nodrošina dabas gāzes 
patēriņa samazinājumu ~4x pret tradicionālo



Tehnoloģiskā aprīkojuma dzīves cikla pagarināšana

▪ «Zaļā» domāšana LF izpratnē ietver arī ražošanas līdzekļu 
dzīves cikla pagarināšanu

▪ Mērķis ir iespēju robežās ekspluatēt tos maksimāli ilgi, 
nodrošinot efektīvu apkopi un veicot kapitālos remontus 
jeb modernizāciju

▪ Iekārtas tiek aizstātas gadījumos, kad rodas jaunas 
progresīvākas tehnoloģijas vai fiziska noguruma rezultātā

TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU MODERNIZĀCIJA

PAREIZA UN EFEKTĪVA TEHNISKĀ APKOPE



Uzņēmuma darbinieku 
attieksmes maiņa

▪ Ieguldām darbinieku apmācībā un 
izpratnes veidošanā par videi 
draudzīgu attieksmi un aktivitātēm

▪ Tas savukārt tālāk veido šis izpratnes 
tiešu un netiešu izplatību sabiedrībā



LATVIJAS FINIERA «Bērza 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.

AKTĪVA PĒTNIECĪBA SINERĢIJĀ

MATERIĀLZINĀTNEMEŽZINĀTNE ĶĪMIJA




