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LATVIJAS FINIERIS ĪSUMĀ

▪ PAMATBIZNESS – BĒRZA SAPLĀKSNIS

▪ Tiešais darba devējs ~2500 darbinieku

▪ Vairāk nekā 450 akcionāri, no kuriem lielākā daļa 
uzņēmuma esošie un bijušie darbinieki vai viņu 
mantinieki

▪ Rūpnīcas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā

▪ Atbalsta biznesi: mežsaimniecība, ķīmiskā 
rūpniecība, mašīnbūve



UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA 27 GADOS

Uz 3 saplākšņa ražošanas 
rūpnīcu bāzes dibināta 
AS "Latvijas Finieris"
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1992. gads

"Latvijas Finieris" kļuvis par 
starptautisku koncernu, 
nodrošinot produktu 
tirdzniecību un attīstību 
globālā mērogā

2019. gads

Apgrozījums milj. EUR

16x

7x

23x

2x

Saplākšņa pārdošanas apjoms tūkst. m³

Darbinieku skaits

Vidējā alga mēnesī (EUR) 





> 700 EIRO mēnesī
Darbaspēka nodokļu (VSAOI un IIN) nomaksa 

vidēji uz vienu darbinieku 
(2019. gads)



KAS IR KRĪZE?

Krīze (no grieķu vārda κρίσις – krisis) ir jebkurš notikums, kas 
noved (vai paredzams, ka novedīs) pie nestabilas un bīstamas 
situācijas, ietekmējot indivīdu, grupu, kopienu vai visu 
sabiedrību. Par krīzi uzskatāmas negatīvas izmaiņas drošības, 
ekonomikas, politikas, sociālajos vai vides apsekots, īpaši, ja tās 
notiek strauji, bez iepriekšēja brīdinājuma. Vēl vispārīgāk, krīze 
ir termins, kas apzīmē "pārbaudes laiku" vai "ārkārtēju 
notikumu". 

Krīze ir nozīmīga ekonomikas attīstības cikla fāze. Krīze seko pēc 
uzplaukuma perioda, un to raksturo patēriņa krišanās, peļņas 
un uzņēmējdarbības iespēju samazināšanās, nepārdoto preču 
krājumu palielināšanās. Krīzes laikā ražošanas un pakalpojumu 
apjoms samazinās, daudzi uzņēmumi kļūst nerentabli un 
bankrotē, palielinās bezdarbs.



Krīze ir ārējo apstākļu ātras izmaiņas, 
kuru rezultātā nepieciešams pieņemt 

ātrus papildu lēmumus, kas būtiski ietekmē 
uzņēmuma saimniecisko darbību un organizāciju: 

spēju attīstīties, darbiniekus, īpašniekus. 



Padomju Savienības 
sabrukums + Latvijas 
kā neatkarīgas valsts 
atjaunošana

1987. – 1992. 

Straujš koksnes un 
darbaspēka resursu 
sadārdzinājums +

liela mēroga globālā 
ekonomiskā recesija

2006. – 2010.
Ilgstošu lietavu izraisīti 
plūdi + ekonomiskās 
attīstības pieauguma 
tempa kritums + 
COVID-19 

2017. – ???

LATVIJAS FINIERA 3 KRĪZES



PAR KO KRĪZES PERIODĀ DOMĀ UZŅĒMUMA VADĪBA?

Naudas resursu 
pietiekamība 

Īstais brīdis investīcijām 

Jaudīgs starts krīzes 
izskaņā, gatavošanās 
nākamajai

Kolektīvs



TRĪS LIETAS, KAM IR 
BŪTISKA NOZĪME 
VEIKSMĪGĀ KRĪZES 
PĀRVARĒŠANĀ

Laicīga un 
atklāta 

komunikācija ar 
piegādātājiem 
un klientiem

Lēmumu 
pieņemšanas 

ātrums

Spēja vienoties 
par kopīgiem 
lēmumiem ar 
uzņēmuma 
komandu

Ienākumu 
drošības fonds

Abpusēji pieņemami 
sadarbības nosacījumi

Koplīgums



PAŠREIZĒJĀS KRĪZES PIEREDZE
BŪTISKĀKIE LĒMUMI, KAS PIEŅEMTI KOPĀ AR KOLEKTĪVU

2017. gada 
decembris –
2018. gada 
janvāris

2019. gada 
aprīlis

2019. gada 
maijs

2019. gada 
decembris

2020. gada 
janvāris

2020. gada 
marts

2020. gada 
aprīļa beigas

2020. gada 
jūnijs

2020. gada 
septembris



PAR KO AICINĀM DOMĀT 
ŠODIEN

Saglabāt lēmumu pieņemšanas elastību arī turpmāk, 
attiecīgas izmaiņas iekļaujot Darba likumā pastāvīgi.

Darba koplīgumā, kas noslēgts ar arodbiedrību, savstarpēji 
vienojoties un nesamazinot darbinieku kopējo aizsardzības 
līmeni, var paredzēt, ka īslaicīga ražošanas apjoma krituma 
gadījumā darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks. 

Skaidra programma, kā visiem kopā pārvarēt 
nākamo krīzi. 

Ņemot vērā ekonomiskā cikliskuma neizbēgamību, periodā, 
kad piedzīvojam augšupeju, uzņēmumi kopā ar valsti veido 
finanšu stabilitātes instrumentus krīzes situācijām. Dialogs 
par normatīvās vides attīstību būtu jāuztic trīspusējam 
sarunu procesam starp darba ņēmējiem, darba devējiem un 
valdību.



Savstarpēja uzticība krīzē nodrošina 
kopējus lēmumus, kas veido izmaiņu 

procesus, ilgtspēju un attīstību. 

IlgtspējaLabklājība

Kopējās sistēmas

attīstību
veido


