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LATVIJAS FINIERIS ĪSUMĀ

▪ PAMATBIZNESS – BĒRZA SAPLĀKSNIS AR 
ZĪMOLU RIGA

▪ ~10% īpatsvars Eiropas bērza saplākšņa tirgū

▪ Rūpnīcas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā

▪ Apgrozījums ~ 230 milj. EUR, ~2450 darbinieku 

▪ Koksnes resursi tikai no Baltijas jūras reģiona

▪ Aktivitātes arī mežsaimniecībā, ķīmijā un 
mašīnbūvē

▪ Kompetenti un motivēti īpašnieki, vadošo 
darbinieku iesaiste



LATVIJAS FINIERA RAŽOŠANAS STRUKTŪRVIENĪBAS

▪ Sastamala
Finiera rūpnīca Somijā

▪ Kohila Vineer
Saplākšņa rūpnīca Igaunijā

▪ Lignums, Furniers, Hapaks, Troja, Iekārtu rūpnīca
Rūpnīcas Rīgā

▪ Verems
Saplākšņa rūpnīca Rēzeknē

▪ Likmere
Finiera rūpnīca Lietuvā



GLOBĀLS PĀRDOŠANAS TĪKLS
1 100 PIEGĀDES VIETAS 60 VALSTĪS
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DAŽĀDU IZMĒRU UN PĀRKLĀJUMU SAPLĀKŠŅI



INDIVIDUALIZĒTS SERVISS UN 
PRODUKTU ATTĪSTĪBA

▪ Saplākšņa gala apstrāde atbilstoši 
klienta specifikācijai (piezāģēšana, 
frēzēšana, pārklāšana utt.)

▪ Pilns gatavu saplākšņa detaļu piegādes 
serviss klientam (loģistika, proaktīva
informācija, produktu attīstības 
pakalpojumi utt.)

▪ Bērza labāko īpašību izmantošana, 
attīstot izcilus produktus sadarbībā ar 
mūsu klientiem visā pievienotās 
vērtības ķēdē.



BĒRZA SAPLĀKŠŅA PIELIETOJUMA PIEMĒRI



Mēs veidojam drošu vidi un rīkojamies ilgtspējīgi

Mēs cienām viens otru un veicinām godprātību, lojalitāti un uzticēšanos

Mēs esam sava darba saimnieki - ieraugām, uzņemamies un izdarām

Mēs pilnveidojamies paši un veicinām citu izaugsmi

LATVIJAS FINIERA VĒRTĪBAS



1.Latvijas Finieris darbinieku portāla sadaļa «Drošības 
pārvaldība»

2.Latvijas Finieris mācību platforma LF I-Know

3.Darba aizsardzības procesu automatizācija – obligātās 
veselības pārbaudes

Labas prakses piemēri



Latvijas Finieris darbinieku portāla sadaļa 
«Drošības pārvaldība»



• Darba aizsardzības sistēmā liels skaits iesaistīto (tiešie vadītāji)

• Darba aizsardzības dokumentācija dažādos serveros

• Daudz drukātu dokumentu mapes struktūrvienībās, grūti izsekot 
aktuālās dokumentu versijas

• Dažādas pielietoto veidlapu versijas

Aktualitāte







Latvijas Finieris mācību platforma LF I-know



• Liels instruējamo skaits

• Darbinieki fiziski atrodas dažādās struktūrvienībās

• Ikgadējās instruktāžas prasa lielu laika patēriņu no darba 
aizsardzības speciālistiem un darbiniekiem

• Pieprasījums pēc zināšanu pārbaudes testiem no vairākām 
struktūrvienībām

Aktualitāte



Plašas iespējas veidot 
kursa saturu:
• Prezentācijas
• Dokumenti
• Video faili
• Ārējās saites, u.c.

Iespējas sekot līdzi 
kursa izpildei



Iespējas ierobežot 
piekļuvi testiem, ja 
nav izpildītas 
noteiktas kursa 
aktivitātes

Plašas iespējas izveidot dažāda veida jautājumus



Rezultātu atspoguļojums



• Bezmaksas mācību platforma Moodle, pielāgota Latvijas Finiera 
vajadzībām

• Lietotājvārdu datubāze sinhronizēta ar MS Active Directory

• Darbinieki redz tikai tās mācību programmas, kurām ir pievienoti

• Sistēmas administrēšana – pašu IT dienests

• Mācību satura veidošana – pašu speciālisti

• Jautājumu veidošanas iespējas – ļoti plašas

• Piekļūšanas iespējas – Latvijas Finiera tīklā

LF I-Know mācību platforma



Darba aizsardzības procesu automatizācija – obligātās 
veselības pārbaudes (OVP)



• Darbinieku skaits ~ 1600

• Vairāk kā 120 profesijas

• Dažādas struktūrvienības, dažādi riski

• Atšķirīgs OVP periodiskums dažādiem riskiem

• Datubāze MS Excel formātā

• Viena atbildīgā persona OVP administrēšanai 

Risinājums – OVP automatizācija MS Dynamics Ax 2012 vidē

Aktualitāte



Riska faktoru iespējamās kombinācija



Iespējas:
• Nosūtīt uz OVP 

struktūrvienību, 
profesiju, personu

• Pievienot piezīmes 
• Vienlaicīgi sagatavot 

un drukāt lielu skaitu 
OVP kartes, u.c.



• Darbinieku portāla sadaļas pārcelšana mākonī

• Piekļuve mācību platformai LF I-Know ārpus uzņēmuma tīkla

• Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana un uzskaite MS 
Dynamics Ax2012 vidē

Turpmākie attīstības soļi




