
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

DARBĪBAS PĀRSKATS 

par 2019. gada pirmo pusgadu

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

jūras reģiona līderis efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.

VEIDOJAM PLAUKSTOŠU LATVIJU!
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REALIZĒTAIS APAĻKOKSNES SORTIMENTU 
APJOMS, MILJ.M3

Šī gada pirmajā pusgadā LVM peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa ir 81,7 miljoni eiro,

pārsniedzot attiecīgā perioda rādītāju 2018. gadā par 21,4 miljoniem eiro. Peļņas pārpildi galvenokārt

ietekmējusi koksnes – apaļkoksnes sortimentu, šķeldas un augošu koku – pārdošanas cena, kas

strauji pieauga 2018.gada 2.pusgada laikā. Tomēr pēc būtiska koksnes produktu pieprasījuma krituma

2019.gada pavasarī šī gada 2.pusgada vidējā sortimentu cena tiek prognozēta par 15-20% zemāka,

nekā 1.pusgadā. Tā rezultātā prognozētā peļņa 2019. gadā kopumā nepārsniegs 2018.gada līmeni.

Atskaites periodā kopumā realizēts 3,1 miljons kubikmetru koksnes, tai skaitā 3 miljoni kubikmetru

apaļkoksnes sortimentu un 0,1 miljons kubikmetru augošu koku. Salīdzinot ar pagājušā gada atskaites

periodu, apaļkoksnes sortimentu pārdošanas apjoms pirmajā pusgadā pieaudzis par 0,3 miljoniem

kubikmetru.

Jaunaudzes sešos mēnešos koptas 13,7 tūkstošos hektāru, kas ir par 2,1 tūkstoti hektāru vairāk, kā

pērn šajā pašā periodā. Mežs atjaunots 9,1 tūkstoša hektāra platībā, nedaudz pārsniedzot pagājušā

gadā paveikto.

Pirmajā pusgadā no piesērējuma attīrīti 248 tūkstoši kubikmetru meliorācijas grāvju, kas ir par 55

tūkstošiem kubikmetru vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

milj.EUR

2019.gada

fakts 

6 mēnešos

2018.gada 

fakts 

6 mēnešos

Ieņēmumi 192.3 157.6

Izmaksas 110.6 97.3

EBITDA 98.2 76.2

Peļņa pirms UIN 81.7 60.3
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REALIZĒTO APAĻO KOKMATERIĀLU 
VIDĒJĀ CENA, EUR/m3
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LVM IEŅĒMUMU STRUKTŪRA, %

Apaļkoksnes sortimenti

Augoši koki

Šķelda

Meža koku sēklas un stādi

Derīgo izrakteņu pārdošana, zemes dzīļu
resursu tirdzniecība un nemeža zemes noma

Pārējie ieņēmumi (medību tiesību noma,
rekreācijas ieņēmumi utml.)

LVM ieņēmumi 2019. gada pirmajos sešos mēnešos ir 192,3 miljoni eiro, tai skaitā ieņēmumi no

apaļkoksnes sortimentu pārdošanas 176,5 miljoni eiro. Salīdzinot ar iepriekšējā gada sortimentu

realizācijas ieņēmumiem, tie ir par 35,7 miljoniem eiro lielāki, ko galvenokārt ietekmējusi augstāka

vidējā koksnes pārdošanas cena attiecīgajā periodā.

Ieņēmumi no augošu koku pārdošanas pirmajā pusgadā ir 2,5 miljoni eiro, kas ir par 3,2 miljoniem eiro

mazāk, salīdzinot ar šo pašu periodu 2018. gadā. Tas skaidrojams ar mazāku augošu koku

pārdošanas apjomu.

Šķeldas pārdotais apjoms 2019. gada 6 mēnešos ir 240 tūkstoši megavatstundas, pārsniedzot šo pašu

periodu 2018. gadā par 25 tūkstošiem megavatstundu.

2019. gada sešos mēnešos realizēti 50,5 miljoni meža koku stādu, no kuriem 24,5 miljoni pārdoti

ārējiem pircējiem, tai skaitā eksportēts 11,1 miljons.

Šajā atskaites periodā pieaudzis pieprasījums sertificētu minerālo materiālu ražošanai. 2019. gada

pirmajā pusgadā realizēts 291 tūkstotis kubikmetru sertificēto minerālo materiālu un to maisījumu,

pārsniedzot pagājušā gada 6 mēnešos pārdoto par 93 tūkstošiem kubikmetru.
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IEŅĒMUMI
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PIESAISTĪTĀ CO2 APJOMS TIRGUM 
PIEGĀDĀTAJĀ LIETKOKSNĒ, MILJ.T

4INVESTĪCIJAS

2019. gada pirmajā pusgadā investēti 24,8 miljoni eiro, tai skaitā 21,0 miljons eiro ieguldīts meža

infrastruktūrā - autoceļu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā, tiltu būvniecībā un koka

vairoga brauktuvju izgatavošanā.

Pārskata periodā ekspluatācijā nodoti 16 kilometri meža autoceļu un pārbūvētas meža meliorācijas

sistēmas 4 tūkstošu hektāru platībā.

VIDE

LVM Dabas dienā (08.05.2019.) vienlaicīgi ar meža apsaimniekošanas pārskatu prezentēts un no

ieinteresētajām pusēm atzinīgi novērtēts LVM vides pārskats par 2018. gadu.

2019. gada 6 mēnešos tirgum piegādātajā lietkoksnē akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2

ekvivalentā, bijis 2,6 miljoni tonnas.
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EKONOMIKA

Pasaules ekonomikas attīstības dinamika pirmajā pusgadā saglabājās vāja – stagnāciju veicināja gan

nenoteiktība ar «Brexit» procesu, gan spriedze ASV un Ķīnas savstarpējās tirdzniecības attiecībās.

Analītiķu prognozes 2019. gadam ir pasliktinājušās: IKP pieauguma tempi būs lēnāki attīstības valstīs, kā

arī lēnāka izaugsme gaidāma Vācijā un Japānā. Savukārt ASV ekonomiskās attīstības pieauguma temps

prognozēts 2.6% apmērā (2.3% pēc aprīlī veiktām aplēsēm).

KOKSNES TIRGUS
Apaļo kokmateriālu cenas Latvijā pirmajā pusgadā raksturojamas ar lejupvērstu tendenci. Līdz ar cenu

krišanos, apaļo kokmateriālu piedāvājums no privāto meža īpašnieku platībām ir samazinājies. Arī

gatavās produkcijas realizācijas tirgos joprojām valda vājš pieprasījums un augsta konkurence.

Plātņu segmenta eksporta rādītājus šogad būtiski ietekmējis saplākšņa tirgu piesātinājums un tam

sekojošs realizācijas cenu kritums, arī atsevišķos skaidu plātņu realizācijas tirgos vērojams būtisks

pieprasījuma samazinājums.

Pārprodukcija un konkurences saasināšanās skārusi arī zāģmateriālu segmentu. Šī gada piecos

mēnešos nedaudz (-3%) kritušies skujkoku zāģmateriālu eksporta rādītāji, savukārt būtisks kritums

vērojams lapu koku zāģmateriālu eksporta vērtībā (-17%).

IKP izmaiņas, % gadā 2017 2018 2019p

Pasaule 3.8 3.6 3.2

ASV 2.2 2.9 2.6

Eiro zona 2.4 1.8 1.3

tostarp Vācija 2.5 1.5 0.7

Lielbritānija 1.8 1.4 1.3

Ķīna 6.8 6.6 6.2

Japāna 1.9 0.8 0.9

Avots: SVF pasaules ekonomikas apskats, 2019.g.jūlijs
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LĪDZDALĪBA NOZARES ATTĪSTĪBĀ

APMĀCĪBA
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Lai pilnveidotu LVM sadarbības partneru zināšanas un praktiskās iemaņas, 2019. gada pirmajā pusgadā veiktas

mācības šādās programmās:

struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopības ietvaros (kopā piedalījušies 372 sadarbības partneri) -

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

sniegšanas kvalitāte un kvalitātes kontrole», kā arī uzsāktas mācības «Agrotehniskās kopšanas darbu izpildes

kvalitāte, t.sk. darba aizsardzība»;

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

527 sadarbības partneri) –

• kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju, laukumu apsaimniekotāju pakalpojumu sniedzēju un ostas

operatoru personāla mācības, lai nodrošinātu koksnes piegādes ķēdes funkcionalitāti atbilstoši standartu

prasībām - «LVM noteikto kvalitātes prasību uzturēšana meža darbos (FSC, PEFC)», «Paškontroles process

mežizstrādē, līguma prasību ievērošana, sadarbības nodrošināšana»;

• mācības par darba drošību, strādājot ar rokas motorinstrumentiem, kā arī mācības cirsmu dastotājiem, lai

uzturētu partneru zināšanas vides un dabas aizsardzībā par koksnes produktu kvalitātes prasībām;

• divas neplānotas mācības - «Cirsmas izstrādes darbu plānošana un droši darba paņēmieni kokmateriālu

sagatavošanā ar motorzāģiem» un «HOP aplikācijas funkcionalitāte, pievestā apjoma reģistrācija, operatīvās

atskaites»;

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

pakalpojumu sniedzējiem AS LVM» (piedalījušies 84 sadarbības partneri);

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

sadarbības uzlabošanu (piedalījies 31 sadarbības partneris), kā arī uzsāktas mācības par LVM prasībām

minerālo materiālu maisījumu ražošanas pakalpojumu sniedzējiem.

IZPĒTE

2019. gada 2. ceturksnī turpinās izpēte šādos projektos:

• Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016. – 2021. gadam;

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs;

• Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem;

• Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana;

• Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte;

• Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā;

• Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma;

• Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas programma;

• Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte;

• Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā;

• Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana;

• Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā.



SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGI PROJEKTI UN NOTIKUMI

Maija beigās Tērvetē notika ″Latvijas Meža dienas″, kas

1,6 km garā maršrutā vienkopus pulcēja 100 dažādas ar

mežsaimniecību, kokapstrādi un vidi saistītas organizācijas.

Divu dienu svētkus Kurbada pasaulē apmeklēja 13,5

tūkstoši lielu un mazu interesentu, kuriem bija iespēja

aktīvi piedalīties meža izziņas darbnīcās, darboties

daudzveidīgās izglītojošās aktivitātēs kopā ar rūķiem,

Cūkmenu un zinošiem nozares profesionāļiem.

Pirmo reizi ″Latvijas Meža dienu″ ietvaros LVM dabas

parkā Tērvete norisinājās Meža olimpiādes fināls, kur 10

finālistu komandas no dažādām Latvijas vietām mērojās

spēkiem fiziskos, izzinošos, gan arī radošos pārbaudījumos.

Šogad galveno balvu – ekspedīciju uz Austriju ieguva Irlavas

pamatskolas komanda.

Šajā mācību gadā LVM vides izglītības programmu

sākumskolām - Mammadaba meistarklasi - pabeidza

gandrīz 4 tūkstoši sākumskolas skolēnu no visas

Latvijas, kā arī aptuveni 4 tūkstoši bērnu no 129 Latvijas

pirmsskolas izglītības iestādēm apguva ekoprogrammu

«Cūkmena detektīvi».

Pavasarī startējis jauns LVM un Latvijas Orientēšanās

federācijas (LOF) veidots projekts «Mežs ir tavs stadions».

Jūnijā organizēts Facebook sekotāju un ielūgto Instagram

fotogrāfu pārgājiens mežā kopā ar Māri Olti un Kasparu Riži.
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AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” FINANŠU 

PĀRSKATI

Peļņas / zaudējumu aprēķins
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Tūkst. EUR

Jan-Jūn

2019

Jan-Jūn

2018

Neto apgrozījums 191 843 157 067

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -104 517 -91 436

Bruto peļņa 87 326 65 631

Pārdošanas izmaksas -769 -724

Administrācijas izmaksas -5 284 -5 113

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 438 504

-1 -5

-                   0.03

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 81 709 60 293

Uzņēmuma ienākuma nodoklis -74 -98

Pārskata perioda peļņa 81 635 60 195

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi



Bilance
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Tūkst. EUR 30.06.2019. 31.12.2018.

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences u.c. 1 809 1 363

Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 809 1 363

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 239 836 248 496

Iekārtas un mašīnas 4 313 4 456

Pārējie pamatlīdzekļi 5 272 5 330

28 003 13 475

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 902 250

Pamatlīdzekļi kopā 278 326 272 008

1 379 1 378

26 045 25 610

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālos 1 621 1 621

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālos 567 567

Pārējie vērtspapīri 441 441

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 2 629 2 629

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 310 189 302 988

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 063 1 063

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 23 248 26 020

Avansa maksājumi 25 7

Krājumi kopā 24 336 27 089

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi 33 807 30 421

0 24

5 505 5 641

500 628

3 7

Debitoru parādi kopā 39 814 36 720

2 448 851

Naudas līdzekļi kasē un bankā 92 894 98 478

Apgrozāmie līdzekļi kopā 159 492 163 138

AKTĪVU KOPSUMMA 469 681 466 127

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas

Ieguldījumi īpašumos

Bioloģiskie aktīvi

Radniecīgo uzņēmumu parādi

Pārmaksātie nodokļi

Avansa maksājumi par pakalpojumiem

Citi debitori

Nākamo periodu izmaksas



Bilance 10

Tūkst. EUR 30.06.2019. 31.12.2018.

PASĪVS

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 353 648 307 863

-                              11 500

Nesadalītā peļņa 81 635 109 833

pārskata gada nesadalītā peļņa 81 635 109 833

Pašu kapitāls kopā 435 283 429 196

Uzkrājumi

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

Citi uzkrājumi 8 225 8 225

Uzkrājumi kopā 8 225 8 225

Kreditori

Ilgtermiņa parādi kreditoriem

32 37

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā 32 37

Īstermiņa parādi kreditoriem

No pircējiem saņemtie avansi 59 760

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 13 447 9 005

0 0

0 33

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 3 615 1 011

5 650 8 395

Parējie kreditori 2 106 1 159

Uzkrātās saistības 1 263 8 304

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā 26 141 28 669

Kreditori kopā 26 173 28 706

PASĪVU KOPSUMMA 469 681 466 127

Rezerves

Pārējie kreditori

Parādi radniecīgiem uzņēmumiem

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

Citi uzkrājumi



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 11

Tūkst. EUR Akciju kapitāls Nesadalītā peļņa Rezerve Kopā

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

Dividenžu izmaksa -                           -38 220 -38

Rezerve -                           -11 500 11 500 -                         

Pamatkapitāla palielināšana 15 489 -15 489 -                         

Pārskata gada peļņa -                           109 833 109 833
-                             

2018. gada 31. decembrī 307 863 148 014 11 500 467 378

Dividenžu izmaksa -                           -77 200 -                         -77 200

Pamatkapitāla palielināšana 34 285 -32 633 -                         1 652

Rezerve 11 500 -                         -11 500 -                         

Pārskata gada peļņa -                           81 635 -                         81 635

2019. gada 30. jūnijā 353 648 119 817 -                         473 465



Naudas plūsmas pārskats 12

Tūkst.EUR 30.06.2019. 31.12.2018.

Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 189 079            324 991            

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem (89 955)             (179 764)           

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 320                   742                   

Pamatdarbības bruto naudas plūsma 99 444              145 969            

Izdevumi nodokļu maksājumiem (21 748)             (16 829)             

Ziedojumi -                        (4 097)               

Pamatdarbības neto naudas plūsma 77 697              125 043            

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde (21 521)             (37 797)             

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (21 521)             (37 797)             

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtās dividendes -                        22                     

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

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (61 760)             (38 198)             

Naudas (samazinājums) / pieaugums (5 584)               49 048              

Nauda pārskata gada sākumā 98 478              49 430              

Nauda pārskata gada beigās 92 894        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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