
INOVATĪVA UN AUGSTAS 
PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS 
KOKAPSTRĀDE 
Latvijā un Igaunijā kā galvenās 
uzņēmējdarbības nozares jau gadiem 
saistītas ar kokapstrādi, tomēr aptuveni 40% 
koksnes uz ārvalstīm tiek eksportēta ar zemu 
pievienoto vērtību. Lai stiprinātu un veicinātu 
Baltijas valstu eksportspēju kokapstrādes un 
mēbeļu nozarē, uzsākts projekts 
“Kokapstrādes un mēbeļu inovācijas un 
eksports Veru apgabalā un Vidzemes 
plānošanas reģionā”. Projektā iesaistīsies 
valsts iestādes, uzņēmēji un izglītības 
pārstāvji, lai kopīgiem spēkiem rastu veidus 
veiksmīgai un inovatīvai produktu realizācijai 
un eksportam. 

PROJEKTA 
JAUNUMI

UZSĀKTS PĒTĪJUMS PAR EKSPORTA POTENCIĀLU 
Projekts “Koksne un Mēbeles” jau no jūnija vidus aktīvi uzsācis kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības 
nozares analīzi, lai izvērtētu, kāds ir mūsu uzņēmēju potenciāls un pie kā vēl jāpiestrādā, lai vēl 
veiksmīgāk “iekarotu” eksporta tirgus. Sadarbībā arī “MeKA” jeb Meža un koksnes produktu 
pētniecības un attīstības institūtu pētījumu veiksim divās daļās. Sākumā izvērtēsim jau esošo 
uzņēmumu priekšrocības, labo praksi, kā arī vājās puses, kā arī, pārrunājot ar uzņēmumiem, izpratīsim 
jau konkrētas uzņēmumu vajadzības eksporta tirgu paplašināšanai. Otrajā pētījuma daļā lielāku uzsvaru 
liksim uz praktiskiem piemēriem, kā arī pilotpētījumiem, kur vērtēsim un “eksperimentēsim”, kā 
veiksmīgāk kokapstrādes un mēbeļu produkti var iekļauties Pasaules tendencēs un pieprasījumā. Lai 
meklētu risinājumus problēmjautājumiem, par tiem svarīgi runāt -  projekta partneri gan Veru, gan 
Vidzemē organizēs klātienes tikšanās ar uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu ieteikumus par 
nepieciešamajiem aspektiem pētījuma veikšanā, kā arī šķēršļiem un izaicinājumiem produkta attīstībā.



VPR 
Vidzemes plānošanas 
reģions (VPR) ir valsts 
pārvaldies iestāde - 
reģionālās plānošanas, 
attīstības un pārvaldes 
institūcija. VPR galvenā 

vadība sastāv no pārstāvjiem (galvenokārt 
priekšsēdētājiem) no visām 26 reģiona 
pašvaldībām. Paralēli deleģētajām 
administratīvajām funkcijām, tostarp reģionālās 
uzņēmējdarbības attīstības jomā, VPR aktīvi 
iesaistās pārrobežu sadarbībā ar partneriem 
vairāk nekā 40 valstīs ar plašu pieredzi pārrobežu 
projektu projektu īstenošanā dažādās jomās. 
Reģionā kokapstrāde un mēbeļu rūpniecība 
strauji attīstās, taču bieži vien uzņēmējiem trūkst 
prakses sekmīgi novirzīt inovatīvos produktus 
ārpus valsts robežām. Projektā "Koksne un 
Mēbeles" VPR sniegs saviem uzņēmējiem iespēju 
paplašināt savu uzņēmējdarbību, kā arī attīstīt 
jaunus un esošos produktus pēc mūsdienīgām 
metodēm.

TSENTER 
Tsenter - Kokapstrādes un 
mēbeļu ražošanas 
kompetences centrs ir tīkls, 
kas savieno valsts sektoru, 
privāto rūpniecību un 
izglītības un pētniecības 

iestādes, sniedzot zināšanas, prasmes un 
paraugpraksi materiālos un tehnoloģijās, lai 
sekmētu koksnes ražošanu, pārvaldību un 
produktu attīstību kokapstrādē un mēbeļu 
ražošanā. Centrs koncentrējas uz zināšanu, 
prasmju, produktivitātes un jaunrades līmeņa 
paaugstināšanu kokapstrādes un mēbeļu 
ražošanas nozarēs, kā arī atbalsta Igaunijas 
rūpniecības nozaru starptautisko konkurētspēju 
un inovācijas. Projekts "Koksne un Mēbeles" 
atbalsta TSENTER, koncentrējoties uz zināšanu, 
prasmju, produktivitātes un jaunrades līmeņa 
paaugstināšanu kokapstrādes un mēbeļu 
ražošanas nozarēs. Projektu iniciēja Veru 
apgabala vadība, kas tālāk projekta realizāciju 
Igaunijā nodeva TSENTER īstenošanai.

TUVĀKIE PASĀKUMI TAVAM UZŅĒMUMAM 
-REĢIONĀLĀS DISKUSIJAS ar uzņēmējiem Kokapstrādes un 
mēbeļu ražošanas nozarē (VPR & Veru)

-KOKSNES “HACKATHON” Veru apgabalā, kur kopā sadarbojas 
uzņēmēji un citu nozaru speciālisti, lai rastu risinājumus esošajiem 
izaicinājumiem, kā arī izstrādā jaunu produktu prototipu.

-PRAKTISKI KURSI -“DIZAINA IESPĒJAS ATTĪSTĪBAI” 

-PRAKTISKI KURSI-“EKSPORTSPĒJAS PALIELINAŠANA” 
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