
„Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un 

kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā” 

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 

Sociālā fonda starpniecību 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas 

Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu 

pieņemšanā ” īstenošanu. 93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 

starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 

fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011. 
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„Industriālo kaņepju audzēšana un pārstrāde 

Latvijā: problēmas, riski, risinājumi” 

Tālis Laizāns, Latvijas Industriālo kaņepju asociācija, 

                         Valdes priekšsēdētāja vietnieks 

                         Biznesa augstskola Turība, pētnieks 

 

talis.laizans@gmail.com 

 

2011.gada 9.novembris 
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1. Pārskats par industriālo kaņepju nozari, 

tās attīstību ES, produktiem un tirgus 

tendencēm 

2. Industriālo kaņepju audzēšana Latvijā: 

pieredze, problēmas un iespējas attīstībai 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

 

 

 
Eiropas Savienība 

 



1. Pārskats par industriālo 

kaņepju nozari, tās attīstību 

ES, produktiem un tirgus 

tendencēm 
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Kaņepes stiebra “uzbūve” 

Šķiedra 20-25% 

Koksne ~ 75% 

Epiderma 

“Kodols” 
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Kaņepju 

stiebri, 

šķiedras  

un spaļi 
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Industriālo kaņepju izmantošanas 

iespējas: ~25’000 produktu! 

Stiebriņi Kaņepju sēklas 

Šķiedra Spaļi 

Tekstils 

Audumi 

Džinsu audumi 

Tehniskais 

tekstils 
Diegi 

Auklas, virves 

Paklāji 

Jauni industriālie 

produkti 

Geotekstili 

Bio kompozīti 

Blīvējumi, filtri 

Ķīmijas absorbenti 

Būvmateriāli 

Šķiedras/spaļu 

plātnes 

Siltumizolācija 

Spaļu betons, bloki 

Agroprodukti 
Pakaiši 

Mulča 

Agrotekstils 

 

Papīrs 
Cigarešu filtri 

Avīžu papīrs 

Iepakojums 

Paklāji 

 

Sēklas Eļļa 

Pārtika 

Sēklu kodoli 

Milti 

Grauzdētas sēklas 

Proteīna pulveris 

Sēklu rauši 

Dzīvnieku, putnu 

barība 

Zivju ēsma 

Proteīna milti 

Energo un vides 

produkti 

Etanols / 

Biodegviela 

Erozijas  

ierobežošanas 

materiāli 

Pārtika 

Eļļa 

Pārtikas piedevas 

Margarīns 

Majonēzes 

Kosmētika 

Ziepes 

Šampūni 

Krēmi 

Ārstniec. kosmētika 

 

Tehniskie produkti 

Eļļas krāsas 

Šķīdinātāji 

Dīzeļdegviela 

Pārklājumi 
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Industriālo kaņepju platības ES (ha) 1993-2010 
Avots: nova-Institut (Vācija) 

Industriālo kaņepju platības ES (ha), 1993-2010 
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Kaņepes ES: tendences un secinājumi 

1. Platības palielinās, bet ietekmē ārējie 

faktori 

2. Nozīmīgākie spēlētāji: Francija, 

Lielbritānija, Polija, Nīderlande, Vācija 

3. Aktīva nozares asociācija – European 

Industrial Hemp Association 

4. Spānijas “rekords” 1997-1999 
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Linu sējumu platības ES (ha), 1993-2010 
Avots: nova-Institut (Vācija) 

Industriālo kaņepju platības ES (ha), 1993-2010 
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Lini ES: tendences un secinājumi 

 Samazinās sējumu platības: 

 Imports no Ķīnas 

 Lauksaimniecības politika: bioenerģētiskās 

kultūras 

 Tradicionālās audzētājvalstis ir zaudējušas 

savas pozīcijas 

 Nozīmīgākie audzētāji: Francija, Beļģija 

 Straujš pieprasījuma un cenu kāpums 

2010.g. 
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Kaņepju šķiedra: cenas un pieprasījums 

(1) 

 Cenu un pieprasījuma kāpums 1995-2009 

 Samazinās tehniskās šķiedras 

pieprasījums 2010.g. (papīra rūpniec., 

cigarešu papīrs, būvmateriālu ražošana) 

 Slikta raža atsevišķās Eiropas valstīs 

2010.g. 
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Kaņepju šķiedra: cenas un pieprasījums 

(2) 

 Kaņepju salmu iepirkuma cena (16-18% 

mitrums) 70-140 eiro/tn (vid. 2009-2011) 

 Šķiedras cena tirgū 400 – 650 (pat 2000) 

eiro/tn 

 Vai pastāv korelācija starp mākslīgo 

šķiedru un dabisko šķiedru cenām? 
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Kaņepju šķiedras izmantošana ES 

40% 

Siltum- 

Izolācijas uc 

 būvmateriāli  

20% 

Citi  

Izstrādājumi, 

produkti  

40% 

Biokompozīti 

Eiropā neizmanto garšķiedru 

Citi izmantošanas veidi: 

 Agrotekstils 

 Papīra ražošana 

 “Gudrie audumi” 

 Filtru materiāls 

Perspektīva – metāla un stikla  

   šķiedras aizstāšanā  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

 

 

 
Eiropas Savienība 

 



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

 

 

 
Eiropas Savienība 

 



Kanādieši uzbūvē elektromobili ar kaņepju šķiedras virsbūvi  
Kanādas pilsētā Vankūverā notiekošajā izstādē 2010 gadā pašmāju kompānija  

Motive, kas nodarbojas ar automobiļu izgatavošanu nelielās sērijās, nākusi klajā ar jaunu projektu – spēkratu  

Kestrel, kura virsbūve radīta no kompozītmateriāliem, kuru galvenā sastāvdaļa ir kaņepju šķiedra.  

Detaļas, kas gatavotas no šāda materiāla ir vieglas un izturīgas, turklāt viegli pārstrādājamas.  

 

Sērijveida elektromobilim uzstādīts elektromotors, kas enerģiju gūst no litija-jonu akumulatoriem. Ar vienu  

uzlādi 850 kilogramus smagais automobilis var nobraukt aptuveni 160 kilometrus, pie vajadzības sasniedzot  

maksimālo ātrumu 135 km/h.  

 

Ražotājs ziņo, ka tirdzniecībā Motive Kestrel varētu nonākt 2012.gada beigās. (avots: www.tvnet.lv) 
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Kaņepju siltumizolācijas materiāli 

 
Ātra un vienkārša ieklāšana 

Labs mikroklimats iekštelpās 

Mitruma regulācija iekštelpās 

Labas difūzijas īpašības 

Silts ziemā – vēss vasarā 

Izmēri atkarībā no pasūtītāja vēlmēm 

“Natureplus” sertifikāts – tikai dabīgi 

izejmateriāli 

Netiek izmantoti neatjaunojamie resursi 

Augstvērtīgs, būvnormatīviem atbilstošs 

materiāls 

Nesatur pelējuma sēnītes 
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Kaņepju spaļu pielietojums 

 2010.gadā iegūst un izmanto ~ 66’000 tn 

spaļu 

 Galvenais pielietojums 

 Būvniecība 

 Plātnes 

 Pakaiši (zirgiem, putniem) 

 Lauksaimniecībā, dārzkopībā 

 Vid. iepirkuma cena 90 – 450 eiro/tn 
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HempCrete: kaņepju spaļu betons  

Hempcrete – kaņepju spaļi, kaļķis, grants, (cements) un 
ūdens – iegūst betona masu, kas ir izturīga, ar labām 
skaņas un siltuma izolācijas īpašībām. Izmanto ēku 
pamatu, sienu būvniecībā 

3 reizes elastīgāks, vieglāks par cementa betonu 

Ugunsdrošs, termoizolējošs, skaņu izolējošs.  

Nesatur proteīnus, nepūst, nepiesaista kukaiņus 
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Kaņepju spaļu plātne 

(hemp shives, starch)  
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Kaņepju sēklu pielietojums 

Putnu, zivju barībai 

(~ 95% no visiem 

 graudiem)  

Pārtika  
Kosmētika, 

ārstnieciskā 

kosmētika  

t

t 
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Kaņepju sēklu tirgus 

 Galvenie ražotāji: Kanāda, Ķīna, Francija 

 Vairumiepirkuma cena 500 – 1200 eiro/tn 

 2011/2010 cenu pieaugums + 30% 

 2011/2009 cenu vid. pieaugums +50% 

 ES tirgū pastāv neapmierināts 

pieprasījums 

 Jauni produkti, pieaugošs pieprasījums 
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Tekstils 

Tehniskais 

tekstils/ 

materiāli 

Citi 

industriālie 

izstrādājumi 

Papīrs 
Būv- 

materiāli 

-Audumi 

-Dţinsi 

-Apģērbi 

-Darba apģērbi 

-Zeķes 

-Autiņu materiāls 

-Jaunās paaudzes 

tekstils 

-Auklas 

-Virves 

-Siksnas 

-Tīkli 

-Maisi 

-Buru audekls 

-Brezents 

-Mēbeļu audums 

-Paklāji 

-Ģeotekstils 

-Škiedru 

kompozīt- 

materiāli 

-Bioplastmasa 

-Agrotekstils 

-Bremţu kluči, 

citas detaļas 

-Auto detaļas 

(bioplastmasa) 

-Šuvju blīvējums 

-Filtri 

-Rakstāmpapīrs 

-Naudas zīmju 

papīrs 

-Filtrpapīrs 

-Avīţu papīrs 

-Kartons & 

iesaiņojamais 

materiāls 

-Šķiedru/spaļu 

plātnes 

-Armētas 

ģipškartona 

plātnes 

-Izolācijas 

materiāls 

-Stikla šķiedras 

aizstājējmater. 

-Bloki 

-Apmetums 

-Hempcrete® IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
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Lauksaimniecība Pārtika Kosmētika 
Tehniskie 

produkti 

-Pakaiši 

(zirgiem, putniem) 

-Mulča 

-Sēņu audzēšanas 

“paklājs” 

-Barība dzīvniekiem 

(rauši no eļļas raţ.) 

-Milti (ar augstu 

proteīna saturu) 

-Putnu, zivju barība 

-Kaņepju “sviests” 

-Eļļa 

-Margarīns 

-Pārtikas piedevas 

-Graudi (malti, 

piedeva) 

-Alus 

-Granola 

 

-Ziepes 

-Šampūni 

-Ţelejas 

-Piedeva 

ārstnieciskajai 

kosmētikai 

-Medicīnas preparāti 

-Eļļas krāsas 

-Šķīdinātāji 

-Lakas 

-Lubrikanti 

(lentzāģiem) 

-Tinte printeriem 

-Tepes 

-Aizsargpārklājumi 

-Degviela 

-Jaunās paaudzes 

industriālie  lubrikanti 

-Katalizatori 
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Kopsavilkums: Latvijas iespējas 

Bioplastmasa, biokompozīti 

Būvmateriāli 

Siltināšanas programma – vietējie materiāli 

“Nišas” būvprojekti (“zaļie” projekti) 

Spaļu betons 

“Gudrie audumi” 

Pārtikas piedevas 

Jaunu kaņepju šķirņu izveide 

Pētniecība, “industriālo kaņepju klasteris” 
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Nedaudz vēstures 

„Pirms gada šajā laikā Lielbritānija svinēja divsimto 

gadskārtu kopš Karaliskās kara flotes uzvaras 

Trafalgaras kaujā, kas varbūt bijusi viena no pašām 

izšķirīgākajām kaujām mūsu nācijas vēsturē. Britu 

kuģus tajā laikā pret ūdens iedarbību aizsargāja ar 

Rīgas darvu, aptakelēja ar Rīgas kaņepāju tauvām 

un mastus tiem būvēja no Rīgas priedēm. Tāpēc 

nav jābrīnās, ka Napoleons Rīgu esot nosaucis par 

Londonas priekšpilsētu.”  

Lielbritānijas Karaliene Elizabete II uzrunā vizītes 

laikā Rīgā Melngalvju namā 2006.gada 18.oktobrī  
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Latgales Vēstnesis, 22.03.1937. Nr. 33 (207) 
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2. Industriālo kaņepju 

audzēšana Latvijā: pieredze, 

problēmas un iespējas 

attīstībai 
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Kāpēc audzēt industriālās kaņepes? 

Ekonomiskie faktori:  

Konkurētspējīgi, tirgū pieprasīti un inovatīvi produkti 

Sekmē lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību  

Rada papildu darba vietas 

Sociāli atbildīga, “zaļā” ekonomika 

 Ieguvumi patērētājiem 

 Ieguvumi apkārtējai videi 

Atjaunojamais energoresurss 

Aizstāj naftas izmantošanu šķiedru ražošanā 

 Izmešu samazinājums 

 Laba rotācijas kultūra 
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Pievienotā vērtība 

 Vietējais un reģionālais tirgus 

 Klasteris “Next to the farmland” – ideālais rezultāts 

 Audzēšana 

 Pirmapstrāde (šķiedras atdalīšana, blakusprodukti) 

 Gala produkti (APV) 

 Pētniecība un sadarbība ar citiem klasteriem, partneriem 

 Jaunas darba vietas – papildu ieņēmumi budžetā 

 Kaņepju audzēšana prasa vairāk cilv./st. uz ha nekā kviešu audzēšana 

 Ja 1’000 ha, tad 54-74 jaunas darba vietas (LIKA aprēķins) 

 Lauku teritoriju attīstība 

 Kooperācija 

 Latvija var kļūt par atzītu “spēlētāju”, jo 2’000 ha sastādīs >15% no ES 
kaņepju platībām (pēc 2010.g. datiem) 

 No 1 ha kaņepju var iegūt 2,7 tn celulozes, bet no 1 ha meža tikai 
0,5 tn 
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Kopsavilkums: Latvijas iespējas 

Bioplastmasa, biokompozīti 

Būvmateriāli 

Siltināšanas programma – vietējie materiāli 

“Nišas” būvprojekti (“zaļie” projekti) 

Spaļu betons 

“Gudrie audumi” 

Pārtikas piedevas 

Jaunu kaņepju šķirņu izveide 

Pētniecība, “industriālo kaņepju klasteris” 
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Ieguvumi: kopsavilkums 
Avots: Latvijas Industriālo kaņepju asociācija 

Darba vietas 

1’000 ha 10’000 ha 

Zemnieku saimniecības 10 100 

Pirmapstrādes uzņēmums 20-30 200-300 

Produkcijas ar augstu 

pievienoto vērtību 

ražošana 

15-25 150-250 

Saistītie u.c. pakalpojumi 5 50 

Pētniecība 1 - 4 6 

Kopā 54-74 506-706 
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Kādēļ kooperācija? 

Zemniekiem – audzētājiem svarīgi: 

Sēklas sagāde, sēšana 

Minerālmēslojums 

Konsultatīvais atbalsts 

Novākšana un transportēšana 

Pirmapstrāde (kaņepju stiebru pārstrāde) 

Sēklas (graudu) novākšana 

Produkcijas ar augstu pievienoto vērtību 

ražošana 
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Investīciju projekts – 1000 ha 

Sēklas iegāde (40 kg/ha) ~ 160’000 EUR 

Apgrozāmie līdzekļi ~ 100 - 300 EUR/ha (bez sēklas) 

“Specifiskas” tehnikas kooperatīvs 

Novākšanas tehnika (kombains) ~ 150 - 250’000 EUR 

Pļaujmašīna (“Tebeco”) ~ 30 – 50’000 EUR 

Prese ~40 - 80’000 EUR 

Sēklu pārstrāde, žāvēšana, uzglabāšana 

Pirmapstrādes uzņēmums 

7-8 tn/st. ~ 5’000’000 EUR (līdz 6000 ha gadā) 

1,5 - 2 tn/st. ~ 1’600’000 EUR (līdz 2000 ha) 
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Risinājums 

 Zemnieki (reģionā) vienojas izaudzēt ~ 1000 ha un 

paraksta nodomu protokolu; 

 Zemnieki dibina kooperatīvu (SIA) un pamatkapitālā 

iegulda X Ls; 

 LIKA organizē stratēģiskā investora piesaisti 

pirmapstrādes uzņēmuma izveidei; 

 LIKA palīdz piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus; 

 LIKA sadarbībā ar zemnieku kooperatīvu organizē 

īstermiņa finansējuma piesaisti apgrozāmajiem 

līdzekļiem (sēklas iegādei); 

 Zemniekiem pieder kapitāla daļas pirmapstrādes 

uzņēmumā: dividendes no peļņas par pārdoto produkciju 

(šķiedru, spaļiem, citu produkciju). 
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Kur ir kaņepju bizness? 

Ieņēmumu/izmaksu pozīcija 1 ha 10 ha 20 ha 100 ha 

Audzēšanas izmaksas, tai sk. 

Sēklas iegāde, 2.80 Ls/kg; 50 kg/h  

(Ls/h)* 

 

Mēslojums (~ 0.3 tn/ha x 250 Ls, plus 

nodokļi)  

Lauksainieciskā tehnika (sēja, 

mēslošana, pļauja, vālošana, ķīpošana): 

5*20 (Ls) 

Transportēšana, 6 tn, 40 km  (Ls) 

Citas izmaksas 

395,- 

140,-  

 

90,-  

 

100,- 

 

40,- 

25,- 

3900 7700 36000 

Kaņepju salmi pārdoti pirmapstrādei 

(6 tn x 80 Ls = 480 Ls 

Bruto peļņa 

(neskaitot platību maksājumus) 

480, -  

 

 

85,- 

4’800,- 

 

 

900,- 

9’600,- 

 

 

1’900,- 

48’000,- 

 

 

12’000,- 

Peļņa no pirmapstrādes procesa 

produkcijas 

(neskaitot subsīdijas, pārrēķinot uz 1 ha) 

150 1’500,- 3’000,- 15’000,- 
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Rūpniecisko kaņepju 

audzēšana un pirmapstrāde  
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1. Sēklu piegāde: 
februāris/aprīlis (centralizēti 
organizē LIKA, bet,  jo ātrāk 
lēmums, jo zemāka cena) 

 

2. Zemes sagatavošana: 
svarīgi apart jau  rudenī - 
pavasarī (slāpekļa 
mēslojums + kālijs un 
fosforskābe) 

 

3. Kaņepju sēja: aprīlis/maijs 
(augsne sasilusi līdz 8-10 
grādiem C) 

4. THC paraugu ņemšana un 
pārbaude: jūlijs - augusts; 
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5. Kaņepju novākšana: augusts-

septembris (ja šķiedras, 

spaļu iegūšanai); 

septembris – ja sēklas 

iegūšana, stiebri nākamā 

gada aprīlis  

 

6.  Kaņepju piegāde 

pirmapstrādei: oktobris-

decembris (aprīlis) 

 

7. Norēķins par pirmapstrādei 

piegādātajām kaņepēm 
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Kaņepju stiebru pirmapstrāde 

 

1. Kaņepju stiebru pirmapstrāde – 
šķiedras iegūšana un 
spaļu/koksnes/putekļu atdalīšana 
(vairāk šķiedras, lielāka cena) 

 

2. Šķiedras sagatavošana 
pārstrādei/pārdošanai (inovatīvi 
produkti no Latvijas) 

 

3. Spaļu/koksnes/putekļu savākšana, 
apstrāde un fasēšana 
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Kaņepju pārstrādes līnija 

Šķiedras transportieris 

Pārstrādes līnija 

Kaņepju rullis Magnēts 

Ciklons 

Spaļu uztvērējs 

Smalcinātājs 

Ventilators 
Tvertne spaļiem Filtrs Padevējs 
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1’200 tonnu šķiedras =  

600 ha kaņepju sējumu 

40’000 m3 vai 

400’000 m² siltumizolācijas 

materiāla = 

~ 4’000’000 € vai 

~ 3 000 dzīvokļu 
(Avots: EIHA) 
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Asociācija – jau padarītie darbi! 

Dibināta 2010. gada 20.jūlijā 

Mērķis: apvienot audzētājus un pārstrādātājus, veidot saikni 
ar rūpniekiem – gala produkta ražotājiem, un zinātniekiem 

Pašlaik: 35 biedri, tai skaitā 21 zemnieks 

2010.-2011.gadā LIKA pārstāvji ir bijuši visos Latvijas 
reģionos/rajonos, personīgi tikušies ar kaņepju 
audzētājiem un uzņēmējiem 

Rīkotas vairāk kā 20 tikšanās ar Zemkopības 
ministriju/ministru, LOSP, LAD, LIAA, RTU, LLU, VRUA, 
LTRK, MMRA, Latvijas būvnieku asociāciju, uzņēmējiem: 
Baltiks East, Sacret, Knauf, Lode, Zīglera mašīnbūve, 
Larelini, Elagro, Latraps, Transhemp u.c. 

Saņemti pieprasījumi pēc izejvielu paraugiem (t.sk. no UK, 
Vācijas) 
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Asociācija – mūsu partneri 

Zemkopības ministrija 

LOSP 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija 

Sadarbības partneri pētniecībā  

Dr.ing. Guntis Strazds 

SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (Dr.agr. Veneranda 
Stramkale) 

LLU (prof. Aleksandrs Adamovičs) 

RTU (Prof. Silvija Kukle, Dr. Ilze Baltiņa, Dr. Andra Ulme uc pētnieki, 
studenti) 

LU Bioloģijas institūts (I.Rašals, D.Grauda) 

Biznesa augstskola Turība (T.Laizāns) 
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Asociācija – mūsu partneri 

Nozares attīstībā ieinteresētie uzņēmēji 

SIA Baltiks East  

SIA Baltic NFS 

SIA Solo-Rīga 

SIA Eko darbi 

SIA Transhemp 

SIA Elagro u.c. 
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Nozare – 2010.gadā paveiktais 

Izaudzēti kaņepāji 230 ha platībā (oficiālie dati), 
praktiski >350 ha 

Iesaistījušies vairāk kā 30 audzētāju 

Pārsvarā: “Bialobrzeskie”, “USO 31”, arī “Pūriņi”, 

Latvijā ir iegādāta 1 specializēta kaņepāju pļaujmašīna 
(Tebeco, Čehija) 

Latvijā kaņepju pārstrādei izmantoja 2 bijušās linu 
pārstrādes iekārtas (Krāslavā un Preiļos)  

Uzņēmēji no Bauskas rajona pasūtīja novākšanas un 
pārstrādes iekārtas no Ukrainas 

SIA “LLZC” Viļānos (arī pie kaņepju audzētājiem 
republikā) veica pētījumus par kaņepju šķirnēm 

RTU pēta kaņepju šķiedru un spaļu īpašības 

LLU – pētījumi saistībā ar dabīgajiem būvmateriāliem, 
enerģētiku 
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Nozare – 2011.gads 

LIKA – kļūst par Eiropas Industriālo kaņepju 
asociācijas biedru (01.2011.) 

Sadarbība ar Francijas kaņepju pārstrādātāju federāciju 

Izaudzēti kaņepāji 200 ha platībā (oficiālie dati – ņemot 
vērā oficiāli sagādāto sēklas materiālu) 

Aktīvs partneris – Linu un kaņepju pārstrādes klasteris 
(Rēzekne) 

Top vēl viena pirmapstrādes līnija (Rēzekne) 

SIA “LLZC” paplašina pētījumus par kaņepju šķirnēm, 
LIKA, LLZC sadarbības līgums ar Poliju 

LLU – prof. A.Adamoviča pētījumi ar dažādām šķirnēm 

Biznesa augstskola Turība – gatavo starptautiskas 
sadarbības projektu 

Plaši apmeklēti semināri: Valmiera, Viļāni, Krāslava, 
Preiļi, Bauska uc 
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Paldies! 

 

Jautājumi? 


