
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

DARBĪBAS PĀRSKATS 

par 2019. gadu

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

jūras reģiona līderis efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.

VEIDOJAM PLAUKSTOŠU LATVIJU!



2019. gadā LVM prognozētā peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa ir 118,1 miljons eiro,

pārsniedzot 2018. gada rezultātu par 7,9 miljoniem eiro. Peļņas pārpildi galvenokārt ietekmējusi

apaļkoksnes sortimentu realizācija, pārsniedzot iepriekšējā gada pārdošanas apjomus.

Atskaites periodā realizēti 6,5 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu, kas ir par 0,8

miljoniem kubikmetru vairāk salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Jaunaudzes koptas 31,2 tūkstošos hektāru platībā, kas ir par 2,1 tūkstoti hektāru vairāk, kā pērn

šajā pašā periodā. Meža sēšana un stādīšana veikta 9,3 tūkstošos hektāru, nedaudz

pārsniedzot pagājušā gadā paveikto.
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

milj.EUR

2019. gada

fakts

2018. gada 

fakts

Ieņēmumi 379.3 339.4

Izmaksas 261.1 229.2

EBITDA 152.0 141.1

Peļņa pirms UIN 118.1 110.2
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IEŅĒMUMI

LVM ieņēmumi 2019. gadā ir 379,3 miljoni eiro, tai skaitā ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu

pārdošanas 345,2 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 39,6 miljoniem eiro vairāk, jo

salīdzinoši lielāks bijis sortimentu realizācijas apjoms (+ 0,8 miljoni kubikmetru).

2019. gada 2. ceturksnī strauji kritās koksnes pircēju iespējas realizēt tirgū gatavo produkciju, kas

būtiski samazināja zāģbaļķu cenas tirgū. 2019. gada 2. pusgadā būtiski samazinājās arī LVM

sortimentu realizācijas cenas, kas ietekmēja vidējo realizācijas cenu gada griezumā. 2019. gadā

ieņēmumi no augošu koku pārdošanas ir 7,6 miljoni eiro, kas ir par 1,5 miljoniem eiro mazāk, salīdzinot

ar 2018. gadu.

Šķeldas pārdotais apjoms 2019. gadā ir 481 tūkstotis megavatstundu, pārsniedzot šo pašu 2018. gadā

par 74 tūkstošiem megavatstundu.

2019. gadā pārdoti 56,3 miljoni meža koku stādu, no kuriem 53% jeb 29,8 miljoni stādu pārdoti ārējiem

pircējiem, tai skaitā eksportēti 13,9 miljoni.

Salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaudzis arī pieprasījums minerālo materiālu un to maisījumu ražošanai.

2019. gadā realizēti 789 tūkstoši kubikmetru sertificēto minerālo materiālu un to maisījumu,

pārsniedzot pagājušā gadā pārdoto par 570 tūkstošiem kubikmetru.

53.05 53.17

Fakts 2019 Fakts 2018

REALIZĒTO APAĻO 
KOKMATERIĀLU VIDĒJĀ CENA, 

EUR/m3

56.3
52.4

Fakts 2019 Fakts 2018

REALIZĒTIE MEŽA KOKU STĀDI, 
MILJ.GAB.
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INVESTĪCIJAS

2019. gadā investēti 56,1 miljons eiro, tai skaitā 46,4

miljoni eiro ieguldīti meža infrastruktūrā - autoceļu

būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā un

tiltu būvniecībā.

Pārskata periodā veikta projektēšana meža autoceļiem

356 kilometru garumā, ekspluatācijā nodoti 389

kilometri meža autoceļu. Pārbūvētas un atjaunotas

meža meliorācijas sistēmas 23,1 tūkstoša hektāru

platībā, savukārt projektēšanas darbi meža

meliorācijas sistēmu būvniecībai veikti 23,9 tūkstošu

hektāru platībā.

Atbilstoši ietvarstādu un kailsakņu stādu ar uzlabotu

sakņu sistēmu pieprasījuma palielinājumam Latvijā un

Skandināvijā ir uzsākta jaunas kokaudzētavas izveide.

Pārskata periodā iegādāts mobilās ražošanas

komplekts minerālo materiālu maisījumu ražošanai.

VIDE
2019. gada decembrī apstiprināts LIFE18

IPE/LV/000014 - LIFE GOODWATER integrētais

projekts, (darbības laiks no 2020. līdz 2027. gadam),

kura mērķis uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli

Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas,

Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu

apsaimniekošanas plānos. Projektā iesaistīti 18

partneri, tai skaitā LVM. . LVM aktivitātes būs saistītas

ar meža meliorācijas sistēmu ietekmes novērtēšanu uz

ūdenstilpēm.

Katrā LVM reģionā organizēti 2 atvērto Meža dienu

pasākumi, izņemot Rietumvidzemi, kur notika viens

pasākums Dižozola masīvā, uz otro pasākumu

nepieteicās neviens interesents.

Ligzdošanas sekmes novērtētas 470 aizsargājamo

putnu ligzdošanas teritorijās.

2021. gada meža infrastruktūras objektu būvniecības

dokumentācijas sagatavošanas ietvaros un zemes

dzīļu ieguves atļauju saņemšanai sagatavoti 138

ekspertu atzinumi.

2019. gadā tirgum piegādātajā lietkoksnē akumulētā

oglekļa apjoms, izteikts CO2 ekvivalentā, bijis 5,8

miljoni tonnas.
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EKONOMIKA
Saskaņā ar aktuālām prognozēm, šogad attīstīto valstu, tostarp eirozonas ekonomikas izaugsme nebūs

strauja. Arī Latvijas tautsaimniecība šogad attīstīsies pēc dažādām aplēsēm 2-3% apmērā. Ir

samazinājušies apstrādes rūpniecības, tostarp kokrūpniecības nozares rādītāji vājā pieprasījuma un cenu

krituma ietekmē. Analītiķi prognozē, ka atdzīvojoties pasaules attīstībai 2020.gada otrajā pusē, arī Latvijas

eksporta rādītāji varētu pieaugt.

KOKSNES TIRGUS
Kukaiņu bojātās koksnes pieejamība Eiropas centrālajā daļā negatīvi ietekmē apaļo kokmateriālu tirgu

Latvijā: iepirkumu cenas stagnē, kā arī piedāvājums no privāto meža īpašnieku platībām ir

samazinājies. Arī mitrie laika apstākļi Baltijas jūras reģionā ierobežo mežizstrādes aktivitāti.

2019. gads kopumā LVM bija nevienmērīgs, jo jau sākot ar 2.ceturksni situācija gatavās produkcijas

tirgos pasliktinājās, kam sekoja apaļo kokmateriālu cenu samazinājums. Realizācijas cenu līmenis

samazinājās arī LVM, turklāt, radās būtiska nevienmērība apaļkoku sortimentu pieprasījumā. Lai

pildītu saistības, tika meklētas papildus realizācijas iespējas un veikta krājumu vecuma struktūras

pastiprināta kontrole.

2019. gadā LVM sortimentu krājumi bija sasnieguši vēsturiski lielākos apjomus, tomēr pozitīvi

vērtējams, ka uzglabātā brāķa īpatsvars pret kopējo krājumu apjomu samazinājās.

IKP izmaiņas, % gadā 2018 2019 2020p

Pasaule 3.6 2.9 3.3

ASV 2.9 2.3 2.0

Eiro zona 1.9 1.2 1.3

tostarp Vācija 1.5 0.5 1.1

Lielbritānija 1.3 1.3 1.4

Ķīna 6.6 6.1 6.0

Japāna 0.3 1.0 0.7

Avots: SVF pasaules ekonomikas apskats, 2020.g.janvāris
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LĪDZDALĪBA NOZARES ATTĪSTĪBĀ

APMĀCĪBA UN IZPĒTE

6

Lai pilnveidotu LVM sadarbības partneru zināšanas un praktiskās iemaņas, 2019. gadā veiktas mācības šādās

programmās:

• struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopības ietvaros (kopā piedalījušies 487 sadarbības partneri) -

«Jaunaudžu kopšanas darbu izpildes kvalitāte, t.sk. darba aizsardzībā», «Meža stādīšanas pakalpojuma

sniegšanas kvalitāte un kvalitātes kontrole», «Agrotehniskās kopšanas darbu izpildes kvalitāte, t.sk. darba

aizsardzība»;

• struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Koksnes produktu ražošanas un piegādes ietvaros (kopā piedalījušies

1673 sadarbības partneri) – mācības par kvalitātes prasībām mežizstrādē; līgumu prasību ievērošanu un

standartu prasībām; krautuvju plānošanu un ierīkošanu, kā arī pievešanas ceļu plānošanu; darba drošību

strādājot ar rokas motorinstrumentiem, vides un dabas aizsardzības prasībām;

• struktūrvienības LVM Zemes dzīles ietvaros notikušas mācības par zemes nomas kūdras ieguves procesa un

sadarbības uzlabošanu (piedalījies 31 sadarbības partneris);

• E-mācības programmā «Ikdienas darba organizācija un koksnes piegādes ķēdes prasības pārvadājumu

pakalpojumu sniedzējiem» veikuši 130 sadarbības partneru darbinieki.

2019. gadā darbs notika pie vairākiem izpētes un tehnoloģiju pārneses projektiem:

• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte

• Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās

• Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma 2016.-2020.

• Stumbru kaitēkļu savairošanās risku apzināšana Lubānas iecirknī un Stiklu purva degumā. Priežu audžu

tīkllapsenes savairošanās prognoze Nīcgales iecirknī

• Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana

• Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

• Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam

• Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā

• Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2016.-2020.

• Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei

• Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana

• Lapkoku kokšķiedras masas ražošana

• Oglekļa aprite zemsegā mežos ar organiskajām augsnēm

• Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm

• Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi



SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI UN NOTIKUMI

LVM stipendiātiem noorganizēti mācību semināri - ″Meža

atjaunošana, jaunaudžu kopšana un aizsardzība″

Zemgales reģionā, ″Mežzinātnes nozīme

mežsaimniecības attīstībai Latvijā″ LVMZI ″Silava″ un

LVM Zemes dzīles laboratorijā.

LVM uzsākts ESF projekts par digitālo mācību līdzekļu

izstrādi – projekta īstenošanas laiks 2021. gada

novembris.

Tiek attīstīta Skolas meža programma LVM Zemgales

reģionā - ap 70 Latvijas skolu skolēni novembrī patstāvīgi

veikuši ″Pētījumu mežā″ - noteikuši mežaudžu krāju.

Noorganizēta meža nozares mācību iestāžu mācībspēku

stažēšanās diena LVM - dažādu LVM struktūrvienību

kolēģi dalījās savās zināšanās un pieredzē par savu

darbu ar dažādu Latvijas mācību iestāžu pasniedzējiem.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Rīgas

Tehnisko universitāti no 1. līdz 4. jūlijam Latvijā organizēts

14. Eiropas Meža pedagoģijas kongress, kurā piedalījās

vairāk kā 120 dalībnieku no dažādās Eiropas valstīm.

AS ″Latvijas valsts mežu POP-UP vēstniecība″ Āraišos,

kurā ikviens interesents atraktīvā veidā var iepazīt

koksnes izmantošanas iespējas.
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AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” FINANŠU 

PĀRSKATI

Peļņas / zaudējumu aprēķins
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* neauditētie dati

Tūkst. EUR 2019* 2018

Neto apgrozījums 375 154 333 201

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -242 082 -212 294

Bruto peļņa 133 072 120 906

Pārdošanas izmaksas -1 785 -1 791

Administrācijas izmaksas -11 051 -10 882

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 125 6 177

-5 663 -4 196

-566 -                   

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -                   0.03

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 118 132 110 214

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi



Bilance
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* Nomas saistību apjoms, kas aprēķināts saskaņā ar SFPS Nr.16. Nomas saistības – visu

līgumā paredzēto nākotnes nomas maksājumu tagadnes vērtība, kas diskontēta ar nomas

pamatā esošo procentu likmi.

Tūkst. EUR 31.12.2019. 31.12.2018.

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences u.c. 2 099 1 363

Nemateriālie ieguldījumi kopā 2 099 1 363

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 271 548 248 496

Iekārtas un mašīnas 5 090 4 456

Pārējie pamatlīdzekļi 6 778 5 330

10 517 13 475

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 674 250

Pamatlīdzekļi kopā 294 606 272 008

1 378 1 378

27 662 25 610

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos 1 621 1 621

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos 567 567

Pārējie vērtspapīri 441 441

Tiesības lietot aktīvu (SFPS 16) * 19 778 *

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 22 407 2 629

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 348 152 302 988

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 177 1 063

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 32 136 26 020

Avansa maksājumi 5 7

Krājumi kopā 33 318 27 089

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi 27 651 30 421

0.1 24

8 002 5 641

650 628

2 7

Debitoru parādi kopā 36 305 36 720

687 851

Naudas līdzekļi kasē un bankā 114 710 98 478

Apgrozāmie līdzekļi kopā 185 020 163 138

AKTĪVU KOPSUMMA 533 172 466 127

Pārmaksātie nodokļi

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas

Ieguldījumi īpašumos

Bioloģiskie aktīvi

Radniecīgo uzņēmumu parādi

Avansa maksājumi par pakalpojumiem

Citi debitori

Nākamo periodu izmaksas



Bilance
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Tūkst. EUR 31.12.2019. 31.12.2018.

PASĪVS

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 353 648 307 863

-                              11 500

Nesadalītā peļņa 120 405 109 833

pārskata gada nesadalītā peļņa 109 833

Pašu kapitāls kopā 474 053 429 196

Uzkrājumi

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

Citi uzkrājumi 9 125 8 225

Uzkrājumi kopā 9 125 8 225

Kreditori

Ilgtermiņa parādi kreditoriem

18 673 *

26 37

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā 18 699 37

Īstermiņa parādi kreditoriem

No pircējiem saņemtie avansi 717 760

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 8 575 9 005

0.5 0.4

34 33

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 124 1 011

Īstermiņa nomas saistības 1 271

9 319 8 395

Parējie kreditori 1 306 1 159

Uzkrātās saistības 8 950 8 304

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā 31 295 28 669

Kreditori kopā 49 994 28 706

PASĪVU KOPSUMMA 533 172 466 127

Rezerves

Ilgtermiņa nomas saistības *

Pārējie kreditori

Parādi radniecīgiem uzņēmumiem

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

Citi uzkrājumi

* Nomas saistību apjoms, kas aprēķināts saskaņā ar SFPS Nr.16. Nomas saistības – visu

līgumā paredzēto nākotnes nomas maksājumu tagadnes vērtība, kas diskontēta ar nomas

pamatā esošo procentu likmi.



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 12

Tūkst. EUR Akciju kapitāls Nesadalītā peļņa Rezerve Kopā

2017.gada 31.decembrī 292 375 65 209 -                         357 583

Dividenžu izmaksa -                           -38 220 -38 220

Rezerve -                           -11 500 11 500 -                         

Pamatkapitāla palielināšana 15 489 -15 489 -                         

Pārskata gada peļņa -                           109 833 109 833
-                             

2018. gada 31. decembrī 307 863 109 833 11 500 429 196

Dividenžu izmaksa -                           -77 200 -                         -77 200

Pamatkapitāla palielināšana 34 285 -32 633 -                         1 652

Rezerve 11 500 -                         -11 500 -                         

Pārskata gada peļņa -                           120 405 -                         120 405

2019. gada 31. decembrī 353 648 120 405 -                         474 053



Naudas plūsmas pārskats 13

Tūkst.EUR 31.12.2019. 31.12.2018.

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 380 711            324 991            

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem (212 763)           (179 764)           

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 800                   742                   

Pamatdarbības bruto naudas plūsma 168 748            145 969            

Izdevumi nodokļu maksājumiem (28 009)             (16 829)             

Ziedojumi (5 500)               (4 097)               

Pamatdarbības neto naudas plūsma 135 239            125 043            

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde (57 273)             (37 797)             

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (57 273)             (37 797)             

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtās dividendes 26                     22                     

Maksājums par valsts kapitāla izmantošanu (61 760)             (38 220)             

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (61 734)             (38 198)             

Naudas (samazinājums) / pieaugums 16 232              49 048              

Nauda pārskata gada sākumā 98 478              49 430              

Nauda pārskata gada beigās 114 710      98 478        



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.
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