
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” DARBĪBAS PĀRSKATS

par 2017. gada trīs mēnešiem

Mēs esam krietns, rūpīgs, saudzīgs un gādīgs Latvijas valsts mežu saimnieks, Baltijas jūras reģiona līderis 

efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.

VEIDOJAM PLAUKSTOŠU LATVIJU!

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

• 2017. gada pirmo ceturksni LVM noslēdza ar 16,4

miljonu eiro peļņu. Salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo

periodu, peļņa ir par 1,2 miljoniem eiro jeb 7% mazāka.

Lai arī ieņēmumi šī gada pirmajos 3 mēnešos pārsniedz

iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni, ir

palielinājušās arī uzņēmuma izmaksas, ko galvenokārt

ietekmējusi augstāka degvielas cena.

• 2017. gada pirmajos 3 mēnešos realizēti 1,20 miljoni

kubikmetru apaļkoksnes sortimentu un 0,12 miljoni

kubikmetru augošu koku.

milj.EUR

2017. gada 

janvāris-marts

fakts

2016. gada 

janvāris-marts

fakts

Ieņēmumi 62.1 61.8

Izmaksas 42.8 41.3

EBITDA 27.1 28.0

Peļņa pirms 

nodokļiem 19.3 20.7

UIN 2.9 3.1

Peļņa 16.4 17.6
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IEŅĒMUMI

• Kopējie ieņēmumi 2017. gada pirmajā

ceturksnī sastāda 62,1 miljonus eiro. 92% no

ieņēmumiem gūti no koksnes sortimentu

realizācijas: 70% zāģbaļķu un finierkluču, 15%

papīrmalkas un 7% kurināmās koksnes

(malkas un šķeldas).

• Pirmajā ceturksnī realizēti 1,20 miljoni

kubikmetru. Pavasarim raksturīgi laikapstākļi

iestājās agrāk kā ierasts, tādejādi Latvijā

transportlīdzekļu maksimālās masas sezonālie

ierobežojumi tika noteikti jau martā. Tā

rezultātā tika samazināta pieejamība

krautuvēm un apgrūtinātas koksnes piegādes

klientiem.

• Atskaites periodā nebija plānoti ieņēmumi no

meža koku stādu realizācijas, bet faktiski

realizēti 4,7 miljoni koku stādu. Laika apstākļi

ļāvuši uzsākt atjaunošanas sezonu agrāk.

Ārējiem klientiem realizēti 3,2 miljoni meža

stādu jeb 69% no kopējā apjoma, tai skaitā 2,1

miljons stādu eksportēti. 2017. gadā plānots

realizēt 49,9 miljonus meža koku stādu.

INVESTĪCIJAS

• 2017. gada pirmajos 3 mēnešos investīcijas

veiktas 4,9 miljonu EUR apmērā, tai skaitā 3,8

miljoni EUR ieguldīti meža infrastruktūrā -

autoceļu būvniecībā un meža meliorācijas

sistēmu atjaunošanā.

• Pirmajā ceturksnī ekspluatācijā nodoti 4 meža

autoceļi ar kopējo garumu 13 kilometri.

• Nodots ekspluatācijā stādu šķirošanas un

uzglabāšanas komplekss Mazsilu

kokaudzētavā. Uzstādīta un instalēta iekārta

stādu apstrādei pret smecernieka bojājumiem

ar līmes – smilts maisījumu. Pirmajā ceturksnī

ar līmes - smilts maisījumu apstrādāti 361

tūkstoši ietvarstādu.
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Avoti: LR CSP, Starptautiskais Valūtas 

fonds, Pasaules banka

KOKSNES PRODUKTU TIRGUS

Pasaules ekonomika

• Pasaules iekšzemes kopprodukts 2016. gadā pieauga 3.1%

apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2017. gada prognozes

ir nedaudz optimistiskākas kā pagājušā gada nogalē –

sagaidāma stabila aktivitāte attīstītajās un arī jaunattīstības

valstīs.

• Pasaules ārējās tirdzniecības vērtība 2016. gada otrajā pusē

kāpa – eksporta un importa darījumu vērtība auga

Ziemeļamerikas, Eiropas Savienības un Āzijas reģionos.

2017. gada sākumā ārējās tirdzniecības vērtība samazinājās

līdz ar sezonalitātes ietekmi, turklāt 1. ceturkšņa rezultātu

negatīvi ietekmēja eksporta un importa aktivitātes

samazinājums Āzijas valstīs. Neskatoties uz to, 2017. gada

sākumā ārējās tirdzniecības rādītāji vidēji ir augstāki kā gadu

iepriekš.

• Eirozonā ekonomiskā aktivitāte ir stabilizējusies. Tai pat laikā,

augstais ekonomiskās politikas nenoteiktības rādītājs signalizē

par iespējamiem investīciju lēmumu un mājsaimniecību

patēriņa samazināšanās riskiem.

Apaļkoksnes tirgus

• 2016. gada otrajā pusē Latvijā ievērojami auga importētās

apaļkoksnes apjoms, galvenokārt kāpjot piegādēm uz Latviju

no Baltkrievijas. Šogad Baltkrievijā stājās spēkā ierobežojumi

pārstrādei izmantojamās koksnes eksportam. Tā rezultātā

zāģbaļķu importa apjomi ir samazinājušies, sākot ar februāra

mēnesi.

• 2017. gada pirmajā ceturksnī mežizstrādes aktivitātes Latvijā

ietekmēja slapjie laika apstākļi – transportēšanas

ierobežojumu dēļ periodiski piegādes uz pārstrādes

uzņēmumiem kritās.

• Pirmajā ceturksnī samazinājās no Latvijas uz Āziju eksportēto

bērza zāģbaļķu apjomi, ko ietekmēja jūras transporta

pieejamības un izmaksu pieaugums.

Gatavās produkcijas tirgus

• Būvniecības un patēriņa rādītāji zāģmateriālu un plātņu tirgos

ir augoši, un nodrošina stabilu pieprasījumu.

• Skujkoku zāģmateriālu eksporta apjoms 2017. gada divos

mēnešos nedaudz atpaliek no pērnā gada rādītājiem, zemākas

realizācijas uz atsevišķiem tirgiem ietekmē. Ir ievērojami

audzis eksportētais apjoms uz Āziju – Dienvidkoreju, Ķīnu.

• Lapu koku zāģmateriālu eksports ir vājš – stagnē gan Eiropas,

gan Tuvo Austrumu pieprasījums. Arī lapu koku zāģmateriālu

segmentā vērojams pakāpeniski augošas piegādes uz Āzijas

tirgiem.

• Šogad pirmajos mēnešos ir ievērojami audzis šķeldas

eksports, salīdzinot ar 2016. gada janvāri-februāri. Šāds

pieaugums izskaidrojams ar realizācijas iespējām Zviedrijā - šī

gada pirmajos divos mēnešos skuju un lapu koku šķeldas

apjomu piegādes uz šo tirgu ir dubultojušās.



KOKSNES TIRGUS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

• Sagaidāms, ka būvniecības aktivitāte 2. ceturksnī

lielākajos Latvijas kokrūpniecības noieta tirgos saglabāsies

stabila.

• Apaļkoknses tirgū saglabāsies samazināts importētās

koksnes piedāvājums. Atrisinoties sarežģījumiem jūras

pārvadājumu Eiropas - Āzijas maršrutos, iespējams

augstāks bērza eksportētās produkcijas apjoms.

VIDE

• 2017. gada 1. ceturksnī tirgum piegādātajā lietkoksnē

akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2 ekvivalentā,

sastāda 1,1 milj.tonnas.

• Sagatavots un prezentēts 15. Dabas dienā LVM vides

pārskats par 2016. gadu.

• Aktualizētas vadlīnijas audzes/nogabala

apsaimniekošanas mērķu izvēlei un turpmākai

apsaimniekošanai.

• Attīstības projekta ievaros izstrādāts ainavu ekoloģiskā

plānojuma projekts Rietumvidzemes reģionam. Turpinās

darbs pie tā integrēšanas meža apsaimniekošanas plānā.
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LĪDZDALĪBA NOZARES ATTĪSTĪBĀ –

APMĀCĪBA UN IZPĒTE

• Lai pilnveidotu LVM mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju

zināšanas par prasībām un mērķiem koksnes sortimentu

ražošanā, kā arī veicinātu darbu izpildes paškontroles

procesu, 1. ceturksnī realizēta apmācību programma

“Zināšanas par darba izpildes kvalitātes vērtēšanu

mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem“.

• Pakalpojumu sniedzējiem veiktas mācības par LVM

noteikto kvalitātes prasību uzturēšanu FSC, PEFC.

• Kā arī veiktas mācības koksnes piegāžu ķēdes standartu

(FSC, PEFC) un koksnes terminālu apaļo kokmateriālu un

enerģētisko šķeldu izvietojuma standarta prasībās.

Kopumā 2017. gada 1. ceturksnī mācībās iesaistīti 293

dalībnieki.

2017. gada pirmajos mēnešos norisinājās darbs pie vairākiem izpētes projektiem:

• Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016. - 2021. gadam, kuras ietvaros plānots novērtēt

saimniecisko ieguvumu no meža augsnes ielabošanas pasākumiem un to ietekmi uz vidi.

• Bērzu audzēšanas problemātikas pētniecība. Projekta mērķis ir noskaidrot bērza dzinumu atmiršanas iemeslus, kā

arī sagatavot rekomendācijas stādu audzēšanas tehnoloģiju un jaunaudžu ierīkošanas pilnveidošanai.

• Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs.

• Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta mērķis - novērtēt

mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti ainavas

mērogā.

• Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana. Projekta mērķis - uzlabot nākotnes meža

apsaimniekošanas risku novērtējumu un izstrādāt rekomendācijas to mazināšanai.

• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte. Projekta mērķis ir analizēt sakņu trupes izplatību ietekmējošos

bioloģiskos un antropogēnos faktorus, kā arī izstrādāt rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai intensīvas

mežsaimniecības apstākļos skujkoku mežaudzēs.

• Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā. Projekta mērķis -

izstrādāt analītisku modeli, kurā dažādi ar zemes izmantošanu saistītie mērķi tiktu skatīti integrēti.

• Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma, kuras ietvaros plānots izstrādāt un ieviest

jaunas tehnoloģijas, lai mazinātu meža tehnikas ietekmi uz vidi, veicinātu mežizstrādes darba operāciju efektivitāti

un darba ražīgumu, kā arī rastu iespējas palielināt koksnes resursu tehnisko un ekonomisko pieejamību un meža

vērtību.

• Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma, kuras mērķis - izstrādāt, aprobēt un sagatavot

ieviešanai praksē inovatīvus plānošanas risinājumus, efektīvas tehnoloģijas un meža audzēšanas režīmus ražīgu,

kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu audzēšanai.

• Tālizpētes metožu pielietošana meža apsaimniekošanas plānošanā, lai izstrādātu paņēmienus, kā apstrādāt ar

tālizpētes tehnoloģijām iegūtu informāciju un to varētu izmantot mežsaimniecības plānošanas atbalstam.

• Apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas

un ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskajai darbībai, kas samazinātu kaitēkļa

negatīvo ietekmi.

• Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte. Projekta mērķis - precizēt Latvijas medņu populācijas un to

apdzīvotās vides saistību ar boreālo mežu izplatību, ekoloģiskajām funkcijām, attīstības stadijām un

apsaimniekošanu.

• Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā. Projekta mērķis - noskaidrot platlapju

audžu izplatību un dinamiku Latvijas dabas reģionos, apzināt platlapju audžu bioloģiskās daudzveidības kapacitāti,

izstrādāt rekomendācijas platlapju audžu veidošanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

2017. gada 1. ceturksnī noslēgts izpētes projekts par pelnu izmantošanas iespējām autoceļos. Projekta izpildes gaitā

novērtēta pelnu izmantošana meža autoceļu nestspējas paaugstināšanā, ar mērķi samazināt to uzturēšanas
izmaksas.



SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI

• Lai LVM vides izglītības programmu “Izzini mežu“

integrētu vispārizglītojošo skolu mācību obligātajā saturā,

2017. gada sākumā izstrādātas Mežizglītības vadlīnijas

vispārizglītojošajām skolām no 1. - 12. klasei un tās

prezentētas Valsts izglītības satura centra (VISC)

speciālistiem, kas iesaistīti izglītības satura reformā un

jaunā izglītības standarta izstrādē. Uzsākts sadarbības

projekts ar VISC speciālistiem par LVM Meža dienu

iekļaušanu obligātajā mācību saturā 6. klašu skolēniem.

• Šī gada pirmajā ceturksnī LVM piedalījās valsts mēroga

Ekselences balvas bioloģijas skolotājiem žūrijā un

pasniegšanā, apbalvojot 5 izcilākos bioloģijas pedagogus

Latvijā.

• LVM realizē jaunu stipendiju konkursu vidusskolēniem

“LVM Bioekonomikas skola” ar mērķi veicināt jauniešu

izpratni par atjaunojamo meža resursu lomu Latvijas un

pasaules ekonomikā. 2017. gada sākumā notika tā

izsludināšana, 1. kārtas darbu – plakātu “Kas ir

bioekonomika?” vērtēšana, kā arī 2. kārtas - Meža

ekspedīcijas norise LVM Vidusdaugavas reģionā,

kopumā iesaistot vairāk kā 70 dalībniekus no visas

Latvijas.

• Lai radītu jaunu reģionālo meža izglītības centru

Vidzemes un Latgales skolām, LVM ir nolēmusi attīstīt

vides izglītības programmu "Izzini mežu" LVM Kalsnavas

arborētumā, iniciējot "Zaļā pagalma" skolu. Tās ietvaros

ir izstrādātas jaunas meža mācību stundas visām

vecuma grupām, kā arī skolām tiek piedāvāts LVM meža

ekspedīcijas maršruts arborētumam pieguļošajās meža

teritorijās.

• Kamēr skolēni baudīja pavasara brīvdienas, gandrīz 150

izglītības iestāžu skolotāji tikās tālākizglītības kursos, lai

dalītos iespaidos un gūtu jaunas zināšanas LVM vides

izglītības programmā “Izzini mežu”. Kursu dalībniekiem

vispusīgas lekcijas par mežu stāvokli Latvijā, koksnes

tālākapstrādi, karjeras iespējām meža nozarē un

mežizglītības nozīmi vispārējā izglītībā sniedza meža

nozares eksperti: LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons,

Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūta

direktors Andrejs Domkins, LLU Meža fakultātes dekāns

Dagnis Dubrovskis, LVM Skolu programmas vadītāja

Līga Abizāre un LVM Vecākais meža eksperts Kaspars

Riže.

• Šī gada sākumā veikta jaunu vadlīniju izstrāde un meža

ekspedīcijas aprakstu formulēšana, kā arī LVM

darbinieku, kas iesaistīti meža dienu vadīšanā, apmācība

vides interpretācijā un komunikācijā ar bērnu un jauniešu

mērķa auditorijām.



AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” FINANŠU PĀRSKATI

Peļņas / zaudējumu aprēķins

Tūkst. EUR

Jan-Mar

2017

Jan - Mar

2016

Neto apgrozījums 61 902         61 790          

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (40 236)        (38 655)         

Bruto peļņa 21 666         23 135          

Pārdošanas izmaksas (301)             (328)             

Administrācijas izmaksas (2 304)          (2 296)           

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 183              152              

20               -                   

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 19 264         20 663          

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (2 890)          (3 099)           

Pārskata perioda peļņa 16 375         17 564          

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi



Bilance 31.03.2017.

Tūkst. EUR 31.03.2017. 31.12.2016.

AKTĪVS

I lgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences u.c. 743 703

Nemateriālie ieguldījumi kopā 743 703

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 251 515 254 836

Iekārtas un mašīnas 4 259 4 810

Pārējie pamatlīdzekļi 3 371 3 622

8 114 7 858

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 563 341

Pamatlīdzekļi kopā 267 822 271 466

1 400 1 379

15 137 14 967

I lgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos 1 621 1 621

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos 567 567

Pārējie vērtspapīri 441 441

I lgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 2 629 2 629

I lgtermiņa ieguldījumi kopā 287 732 291 144

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 301 1 301

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 23 093 22 242

Avansa maksājumi 16 38

Darba dzīvnieki 0.7 0.3

Krājumi kopā 24 411 23 581

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi 19 107 16 076              

Radniecīgo uzņēmumu parādi -                              51                     

Pārmaksātie nodokļi 6 897                           4 823                

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 104                              528                   

Citi debitori -                              6                       

Debitoru parādi kopā 26 107 21 484

3 302 740

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Pārējie vērtspapīri -                              -                   

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā -                              -                   

Naudas līdzekļi kasē un bankā 34 999 23 425

Apgrozāmie līdzekļi kopā 88 819 69 230

AKTĪVU KOPSUMMA 376 551 360 374

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas

Ieguldījumi īpašumos

Bioloģiskie aktīvi

Nākamo periodu izmaksas



PASĪVS 31.03.2017. 31.12.2015.

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 276 956 276 956

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 50 614                         -                     

pārskata gada nesadalītā peļņa 16 375                         50 614

Pašu kapitāls kopā 343 944 327 570

Uzkrājumi

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 2 890

Citi uzkrājumi 13 012 13 012

Uzkrājumi kopā 15 902 13 012

Kreditori

I lgtermiņa parādi kreditoriem

Atliktā ndokļa saistības 5 130 5 130

Pārējie kreditori 95 95

I lgtermiņa parādi kreditoriem kopā 5 226 5 226

Īstermiņa parādi kreditoriem

No pircējiem saņemtie avansi 146 363

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5 410 7 185

Parādi radniecīgiem uzņēmumiem -                              0.4

Parādi saistītiem uzņēmumiem -                              26

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 3 613 1 004

Parējie kreditori 1 148 924

Uzkrātās saistības 1 162 5 064

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā 11 479 14 566

Kreditori kopā 16 704 19 792

PASĪVU KOPSUMMA 376 551 360 374



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Tūkst. EUR

Akciju kapitāls
Pārskata gada 

nesadalītā peļņa
Kopā

2015. gada 31. decembrī 270 271 59 300 329 571

Dividenžu izmaksa -                   (52 615)            (52 615)            

Pamatkapitāla palielināšana 6 685               (6 685)              -                   

Kopā pašu kapitālā atzītās akcionāru iemaksas un peļņas sadalīšana 6 685               (59 300)            (52 615)            

Pārskata gada peļņa -                   50 614             50 614             

2016. gada 31. decembrī 276 956 50 614 327 570

Dividenžu izmaksa -                   -                   -                   

Iepriekšējā gada peļņas sadale -                   -                   -                   

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa -                   -                   -                   

Pamatkapitāla palielināšana -                   -                   -                   

Pārskata gada peļņa -                   16 375             16 375             

2017. gada 31. martā 276 956 66 988 343 944



Naudas plūsmas pārskats

Tūkst.EUR

2017

EUR

2016

EUR

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 59 033          257 486        

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem (35 714)         (155 873)       

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 177              567              

Pamatdarbības bruto naudas plūsma 23 496          102 180        

Izdevumi nodokļu maksājumiem (5 348)          (14 349)         

Ziedojumi -                  (4 020)          

Pamatdarbības neto naudas plūsma 18 148          83 811          

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde (6 575)          (33 657)         

Saņemtie procenti 0                  5                  

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (6 575)          (33 652)         

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtās dividendes -                  22                

Izmaksātās dividendes -                  (52 615)         

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma -                  (52 593)         

Naudas samazinājums / (pieaugums) 11 573          (2 434)          

Nauda pārskata gada sākumā 23 425          25 859          

Nauda pārskata gada beigās 34 999          23 425          



AS “Latvijas valsts meži” valdes apliecinājums

AS „Latvijas valsts meži” valde apliecina, ka vadības ziņojumā ietvertā informācija ir patiesa un

finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un

skaidru priekšstatu par uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Pārskata informācija sagatavota uz 28.04.2017.


