Par ko esam stāstījuši 2018. gada
žurnala Baltijas Koks lappuses?
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LĒMUMI MEŽA NOZARI GAIDA 13.

BALTIJAS KOKS
mežs un

SAEIMĀ?

Septembrī norisinājās Latvijas Meža īpašnieku biedrības
un Latvijas Kokrūpniecības federācijas rīkota sanāksme,
kurā bija sapulcēti partiju pārstāvji, lai noskaidrotu,
kādi politiski lēmumi gaidāmi nākarnajā - 13. - Saeimā.
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DARBASPĒKS - LATVIJAS SVARīGĀKAIS RESURSS

Uzņēmējiem jaunajai valdībai uzstājīgi [āpieprasa steidzami risinājumi
darbaspēka
pieejamības
problēmu
risināšanai,
pretējā gadījumā par tautsaimniecības
izaugsmi varam nesapņot.
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Kur atrodas
sakoptākie
meži Latvijā?

IZSTĀDE BAU 2019
VJETNAMA KLUVUSI PAR AKTīVU KOKAPSTRĀDES
TIRGUS DALīBNIECI

c

NUMURA VIESIS
KAD PĀR LATVIJU NOLIJIS SOLīJUMU LIETUS

Vai politiķu solījumi ir reāli izpildāmi un vai Latvija
jau tuvākajā laikā kļūs par pilnīgas labklājības un pārticības zemi, kā solīts? Par to sarunā ar ekonomistu
Gati Kokinu.

zītos ar konkursa finālistiem, žurnāls Baltijas Koks sāk
rakstu sēriju par šiem mežu saimniekiem. Šoreiz par
zviedru Larsu Georgu Hedlundu, kurš jau 25 gadus dzīvo
Latvijā, tekoši runā latviski un aktīvi iesaistās Latvijas
meža nozarē.
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LAUZIENS KOKA APBŪVĒ IR NOTICIS

Piecu līdz desmit gadu laikā lielākā dala privātmāju
projektu Latvijā būs koka karkasa būves, cerīgu prognozi izsaka SIAHus.LV Eco Houses vadītājs Raimonds
Bondars.

KOKSNES LIE'TOJUMS
PIEREDZI GŪSTAM ŠVEICĒ UN VĀCIJĀ
NORVĒĢIJĀ UZBŪVĒ PASAULĒ AUGSTĀKO KOKA TORNI

MEŽSAIMNIECīBA
KUR ATRODAS SAKOPTĀKIE MEŽI LATVIJĀ?

Jau otro gadu norisinās Latvijas meža īpašnieku biedrības rīkotais konkurss Sakoptākais mežs. Lai tuvāk iepa-
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UGUNS NESAUDZĒ NEVIENU

TEHNOLOGIJAS
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Šogad vasara bija daudz karstāka un sausāka nekā iepriekšējos gados. Tas nepalika bez sekām, Meža ugunsgrēku tematika bija viena no aktualitātēm, kas gandrīz
katru dienu tika pieminēta masu medijos visā pasaulē.

IZGLīTīBA UN ZINĀTNE
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MEŽI IENĀK PILSĒTĀ
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ATZINīBAS KALNĀ PAKĀPJOTIES

Gada pirmajā pusē valsts prezidents Raimonds Vējonis
un Ordeņu kapituls nolēma piešķirt valsts apbalvojumu 4. šķiras Atzinības krustu un Triju zvaigžņu ordeni - Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošajai pētniecei, meža zinātniecei, Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātnu akadēmijas loceklei, inženierzinātņu
doktorei
Mudrītei Daugavietei par mūža ieguldījumu mežzinātnes
un ar to saistīto nozaru attīstībā Latvijā.
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KAUTRīGIE VAINAGI
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2018. gada žurnala
Baltijas Koks cilveki

GATIS KOKINS

EKONOMISTS, LATTELECOM
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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018. gads Latvijai ir bijis brīnišķas, mierīgas izaugsmes gads.
Trešā ceturkšņa
sezonāli un
kalendāri
izlīdzinātais
iekšzemes
kopprodukta
(IKP) pieaugums
tiek
lēsts 5,5% - divas reizes lielāks nekā
vidēji eirozonā prognozētais
2,2%.
Šobrīd Latvijā ir vēsturiski augstākais
ekonomikas un eksporta apjoms, globālā konkurētspēja, IKP uz iedzīvotāju, vidējā alga un pensija, pirktspēja,
rezidentu noguldījumi bankās, valsts
budžets. IKPuz iedzīvotāju pirktspēju
paritātes
izteiksmē 2018. gadā sasniegs 70% no 28 ES valstu vidējā, kas
ir rnaģiskā robeža, pēc kuras ekonomiskajai emigrācijai būtu jāsamazinās. Mēs esam kļuvuši turīgāki par
tādu vecās Eiropas valsti kā Grieķija.
Tajā pašā laikā mēs fundamentāli
atpaliekam no klasiskā Baltijas līdera Igaunijas
un, kas daudz sāpīgāk,
īpaši pēdējā laikā - no Lietuvas. Sabiedrība ir pareizi identificējusi
šīs
atpalicības iemeslus - mērķtiecīga
augstas pievienotās vērtības biznesa
un ekonomikas atbalsta trūkums un

BALTIJAS KOKS

I Decembris 2018

ēnu ekonomikas augstais īpatsvars
apvienojumā ar korumpētiem valsts
un pašvaldību iepirkumiem.
Man šogad ir izdevies sabalansēt laiku, ko veltu sabiedrībai (vadot
padomes darbu Lattelecom), personīgajam biznesam,
domāšanai
un
ģimenei. Tas bija mērķis, uz kuru
tiecos pēdējos 10 gadus, bet tikai 2018.
gadā tas beidzot ir ciešami labi izdevies. Ceru šo balansu turpināt izkopt
2019. gadā, jo laiku domāšanai
un
ģimenei vienmēr var gribēt vairāk.
Iedzīvotāju skaits turpina samazināties: pat beidzoties emigrācijai,
2100. gadā Latvijā dzīvos vien 1,351
miljons iedzīvotāju, bet, situācijai
nemainoties,
- 0,699 miljoni iedzīvotāju (ANO novērtējums). Tā kā politiski esam pret imigrāciju, ir jāsāk
pielāgoties ekonomikai
ar mazāku
iedzīvotāju skaitu. Reģionālā reforma,
samazinot pašvaldību skaitu vismaz
divas reizes, būtu labs sākums.
Tāpat ieguvēji būs uzņēmumi,
kuri 2019. gadā iemācīsies nodarbināt seniorus. Viņu īpatsvars nākotnē
tikai pieaugs, jo zem 25 gadu sliekšņa
katrā vecuma grupā ir par trešdaļu
mazāk potenciālo darbinieku nekā
25-65 gadu vecuma grupās. Atšķirībā no nespējfgajiem padomju laiku pensionāriem tie ir enerģiski, ar
datorprasmēm
un salīdzinoši labu
veselību apveltīti cilvēki.
Saprotams, ka mākslīgais
intelekts, roboti un pašbraucošas
automašīnas būs tehnoloģijas, kas turpmāk ļaus Latvijai sekmīgi attīstīties
arī demogrāfiskā kritiena apstākļos.
2019. gadā mēs redzēsim pirmos šā
fenomena efektus Latvijas tautsaimniecībā.o
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018. gads bija loti aktīvs. Tomēr
nepamet bažas un sajūta, ka
viss notiek nedaudz par ātru.
Godam sagaidīta Latvijas 100 gadu
jubileja. Vienlaikus ir izvirzīti jauni
mērķi un apņemšanās.
Mūsu uzņēmums ir izdarījis daudz, lai nākamā
gada pavasarī piedāvātu savu jauno
produktu - jumta kopņu sistēmas.
Novēlu katrai Latvijas ģimenei iegūt
pamatotu pārliecību par labāku nākotni, lai spertu vismaz dažus solus
tuvāk sava sapņa realizācijai
par
privātmājas būvniecību. 0
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