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Vispārīga informācija
Uzņēmuma nosaukums

Latvijas valsts meži

Juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003466281
Rīga, 1999 .gada 28. oktobrī
Pārreģistrācija Komercreģistrā
2004. gada 1. novembrī

Juridiskā adrese

Kristapa iela 30
Rīga, Latvija, LV-1046

Akcionāra pilns nosaukums un adrese

Latvijas Republikas
Zemkopības ministrija (100%)
Republikas laukums 2
Rīga, Latvija, LV-1981

Akciju turētāja pārstāvis

Ozols Arvīds

Zemkopības ministrijas atbildīgais pārstāvis

Birģelis Jānis

Valdes locekļi

Strīpnieks Roberts – Valdes priekšsēdētājs
Bumbieris Gints
Melnis Arnis
Zakovics Edvīns

Meitas uzņēmums

SIA „Jaunmoku pils” (100%)
Tumes pagasts, Tukuma rajons, Latvija, LV-3139

Asociētais uzņēmums

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (40%)
Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001

Finanšu gads

2013. gada 1. janvāris – 31. decembris

Revidenti

Iveta Vimba
Valdes locekle
LR Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153

SIA „Ernst & Young Baltic”
Muitas 1A, Rīga
Latvija, LV – 1010
Licence Nr.17
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A/s „Latvijas valsts meži”

2013. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums
2014. gada 15.aprīlis
Darbības veids
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk arī “LVM” vai Uzņēmums) darbības mērķis ir īstenot valsts meža īpašuma
pārvaldīšanu un tādu valsts meža apsaimniekošanu, kas nodrošina valsts meža vērtības saglabāšanu, vairošanu un ienākumus
meža īpašniekam — valstij.
LVM akciju turētājs ir valsts LR Zemkopības ministrijas personā. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir Akcionāru sapulce un Valde.
Augstākā lēmēja institūcija ir Akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju — LR Zemkopības ministriju. LVM pārvaldes augstākā
izpildinstitūcija ir Valde. 2013. gada 31. decembrī LVM Valdi veidoja 4 Valdes locekļi — Valdes priekšsēdētājs un trīs Valdes
locekļi.
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,59 miljonus hektāru meža zemes, no
kurām 1,35 miljoni hektāru ir mežs. Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto LVM stratēģiju kā dabas aizsardzības teritorijas tiek
apsaimniekoti 0,32 miljoni hektāru jeb 20% no visu LVM valdījumā esošo zemju kopplatības, tai skaitā 0,23 miljoni hektāru ir meža
platības. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni tiek plānota 1,16 miljonos hektāru meža, no tiem 0,18 miljoni
hektāru tiek apsaimniekoti ar papildus nosacījumiem vides aizsardzībai, rekreācijai un vides izziņai.
Uzņēmuma darbība pārskata gadā
milj. Ls

Faktiskā
izpilde
milj. Ls

Ieņēmumi, t. sk.
no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas
no sertificētu produktu piegādes garantijas
no augošu koku pārdošanas
no šķeldas pārdošanas enerģijas ražošanai
no meža koku sēklu un stādu pārdošanas
no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
no medību tiesību nomas
no rekreācijas un medību pakalpojumiem
citi ieņēmumi*
procentu ieņēmumi

176,30
156,18
12,40
2,47
2,65
1,50
0,44
0,59
0,01
0,06

183,80
160,56
0,33
15,10
2,06
2,03
1,32
0,43
0,62
1,30
0,05

Izmaksas kopā:
ražošanas izmaksas
korporatīvās vadības izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ziedojumi
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

135,23
129,30
5,93
2,10
2,16
36,82

130,22
124,94
5,28
2,28
2.80
48,50

4,42

5,98

32,40

42,52

Budžets

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Peļņa pēc nodokļiem

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību
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A/s „Latvijas valsts meži”

2013. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums (turpinājums)
Kopējie ieņēmumi 2013. gadā ir par 7,51 miljonam latu lielāki nekā plānots, tai skaitā ieņēmumi no koksnes pārdošanas pārsniedz
budžetā plānoto par 7 miljoniem latu. Ieņēmumu pārpildi ietekmējusi gan apaļkoksnes sortimentu, gan augošu koku pārdošana.
2013. gadā apaļo kokmateriālu sortimentu ieņēmumu pārpildi noteicis lielāks pārdošanas apjoms zāģbaļķiem, stabiem un gulšņu
klučiem, kā arī augstāka vidējā svērtā sortimentu realizācijas cena. Arī malkas apjoms un pārdošanas cena pārsniedz budžetā
plānoto. Ieņēmumi no augošu koku pārdošanas ir lielāki par budžetā plānoto galvenokārt augstākas vidējās pārdošanas cenas
ietekmē. Nelabvēlīgā tirgus situācija Skandināvijā noteikusi to, ka samazinājies šķeldas piegāžu apjoms caur ostām ārvalstu
pircējiem un pieaudzis piegāžu īpatsvars vietējam tirgum. Līdz ar to enerģētiskās šķeldas ieņēmumi ir mazāki nekā plānots
budžetā, jo zemāka par plānoto bijusi vidējā šķeldas realizācijas cena. Ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas ir
mazāki, nekā plānots budžetā, ko ietekmējis meža koku stādu pieprasījuma kritums Latvijas un Zviedrijas tirgos. Tas nav ļāvis
realizēt budžetā plānoto meža koku stādu apjomu.
Kopējās izmaksas mazākas, nekā budžetā plānots, kas galvenokārt skaidrojams ar mazākām mežsaimniecisko darbu un meža
infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, kā arī ar mazākām zemes reģistrācijas izmaksām. Mežsaimnieciskie darbi 2013. gadā
veikti atbilstoši situācijai dabā, savukārt mežsaimniecisko darbu pakalpojumu vienības cena bijusi zemāka par plānoto. Meža
infrastruktūras izmaksas galvenokārt ietekmējis mazāks veiktais apjoms caurteku uzturēšanai un ziemas darbiem, un zemāka
pakalpojumu cena. Zemes reģistrācija veikta atbilstoši mērnieku iesniegtajam uzmērītajam zemes apjomam.
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2013. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, samaksājot Ministru
kabināta noteikumos Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla
izmantošanu” noteikto maksājumu 34,7 miljonu latu apmērā (34.7 miljoni latu no 2012. gada peļņas) un visus uz LVM attiecināmos
nodokļus (40,1 miljonu latu).
Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem, LVM pārskata gadā dažādiem mērķiem ir ziedojis
2,8 miljonus latu.

Darbības plāns
Apaļkoksnes sortimentu realizācija
Augošu koku pārdošana

Mērvienība
milj. m3
milj.

m3

Faktiskā izpilde

4,70

4,80

0,85

0,87

0,33

0,32

Kurināmās šķeldas pārdošana

milj. beramo

Kurināmās šķeldas pārdošana

milj. Mwh

0,248

0,252

Meža atjaunošana

tūkst. ha

15,7

19,5

tūkst. ha

10.1

10.3

Meža (jaunaudžu) kopšana

tūkst. ha

38,8

39,4

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā

tūkst. ha

234,7

202,7

300

329

t.sk. mākslīgā atjaunošana

Meža autoceļu būvniecība

km

m3

Saimnieciskās
darbības plāns

Augošu koku realizācijas apjomu pārpildi galvenokārt veidojušas 2012. gadā nolīgtās cirsmas, kuras IML partneri izpirkuši
2013. gadā. Apaļo kokmateriālu realizācijas apjoms nedaudz pārsniedzis budžetā plānoto galvenokārt lielāka skuju un lapu koku
zāģbaļķu, kā arī stabu un gulšņu kluču apjoma ietekmē. Faktiskās koku dimensijas un koksnes kvalitāte ietekmējusi arī
papīrmalkas un malkas apjomu iznākumu cirsmās, kas noteicis mazāku papīrmalkas un lielāku malkas realizācijas apjomu, nekā
plānots budžetā 2013. gadā. Enerģētiskās šķeldas realizācijas apjoms beramajos m3 mazāks par budžetā plānoto pieprasījuma
krituma dēļ. Savukārt pārdotās šķeldas apjoms Mwh lielāks par budžetā plānoto, kas norāda uz augstāku piegādātās šķeldas
kvalitāti. 2013. gadā caur ostām nosūtīti 287 kuģi, tai skaitā 9 kuģi ar šķeldu.
2013. gadā mežs mākslīgi atjaunots 10,3 tūkstošu hektāru platībā ar LVM mežsaimniecības stratēģiskajā plānā paredzētajām
koku sugām, atjaunošanas tehnoloģijām un atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Būtiski lielāki par budžetā plānoto
dabiskās atjaunošanās apjomi – 9,2 tūkstoši hektāri jeb 165% no budžetā plānotā, kas saistīts ar izmaiņām bērza atjaunošanas
plānā, aizstājot mākslīgo atjaunošanu ar dabisko atjaunošanos. Jaunaudzes koptas virs plānotā apjoma 39,4 tūkstošu hektāru
platībā ar plānā paredzēto periodiskumu un intensitāti.
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A/s „Latvijas valsts meži”

2013. gada pārskats

Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003466281

Vadības ziņojums (turpinājums)
2013. gadā ekspluatācijā nodoti 329 km meža autoceļu, no kuriem 165 km ceļu rekonstruēti un 164 km uzbūvēti no jauna. Minētie
ceļi iekļauti Uzņēmuma bilancē, un to būvniecībā investēti 20,3 miljoni latu. Atskaites periodā uzsākta būvniecība objektiem ar
kopējo garumu 249 km, kurus plānots nodot ekspluatācijā 2014. gadā.
2013. gadā uzmērīti un zemesgrāmatā reģistrēti 0,20 miljoni hektāri zemes, bet no 2000. gada kopumā LVM uzmērīti un
zemesgrāmatā reģistrēti 1,08 miljoni hektāri zemes. Izpildot uzdevumu atjaunot īpašumu robežas 2014. un 2015. gada plānošanas
vienībām, veikti robežu atjaunošanas darbi 0,03 miljonos hektāru meža zemju.
Visos 8 LVM reģionos veikti ikgadējie FSC un PEFC uzraudzības auditi, kuros tika pārbaudīta iepriekšējos auditos identificēto
trūkumu novēršanas gaita un atkārtoti vērtēta saimnieciskās darbības atbilstība sertifikācijas standartiem. Būtiskas neatbilstības
sertifikācijas standartu prasībām netika konstatētas. Tika identificētas atsevišķas nebūtiskas neatbilstības un novērojumi, kuri galvenokārt saistīti ar darba un vides aizsardzības prasību neievērošanu, mežizstrādes procesa kvalitātes un vides pārvaldības procesa pilnveidošanu.
Veikts pārsertificēšanas ISO audits, iegūts sertifikāts meža stādu ražošanai atbilstoši kvalitātes vadības standarta prasībām LVS
EN ISO 9001:2009.
Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti un pasākumi 2013. gadā
• 2013. gada 2. ceturksnī visā Latvijā organizēti dažādi Meža dienu pasākumi – meža stādīšana, putnu būru izlikšana, atkritumu vākšana mežā, izmantojot standartizētas informatīvās planšetes, kas attēlo meža apsaimniekošanas ciklu, satur
informāciju par mežu, kā atjaunojamu resursu un CO2 aprites ciklu.
• Projekta „Skābeklis” ietvaros organizēti koku sēšanas pasākumi visā Latvijā, tai skaitā Muzeju naktī 13 dažādos muzejos, kopumā iesējot vairāk kā 20 tūkst. priežu un egļu stādu.
• 6. reizi organizēta īpaša vasaras nometne 40 aktīvākajiem skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmas „Izzini mežu” īstenošanā – sadarbībā ar MEKA tālākizglītības centru skolotājiem trīs dienu laikā tika dota iespēja
saņemt sertifikātu par vides izglītības kursu apguvi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu”;
• LVM organizētajā skolu programmā Mammadaba meistarklase piedalās 11 tūkst. dalībnieku no 158 Latvijas izglītības iestādēm;
• Rīgas pilsētas svētku laikā informatīvajā telpā Esplanāde 2014 darbojās Mammadaba vēstniecība, kur ikvienam bija iespēja uzzināt vairāk par aktīvas atpūtas iespējām Latvijas valsts mežos un piedalīties izglītojošās aktivitātēs –
Mammadaba Putnu skolā ģimenēm ar bērniem putnu būrīšu izgatavošanā un dabas faktu kino kopā ar Mammadaba
draugiem Māri Olti un Māri Maskalānu;
• Ar LVM atbalstu sniegta iespēja bērniem bez maksas piedalīties 10 vasaras nometnēs. 250 bērni no dažādām nometnēm piedalījušies LVM organizētajās radošajās darbnīcās par tēmu „Koki ienāk pilsētā”.
• Dalība meža nozares izstādē „Mežs ieņem Rīgu”, kuras laikā LVM vēstīja, cik ātri aug mežs un kas ir meža apsaimniekošanas cikls.
• Mammadaba žurnāliem latviešu un angļu valodā pievienojies pirmais izdevums krievu valodā, kā arī izdota Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai.
• Organizētas trīs LVM Dabas dienas par vides monitoringu, par meža apsaimniekošanas plānošanu un par meža apsaimniekošanas plānošanu atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās.
• Organizētas Mežzinātnes dienas - sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti par meža resursu
datiem un inovācijām, kā arī sadarbībā ar LVMI Silava un VMD MPS Kalsnava par meža statistisko inventarizāciju, par
meža aizsardzību un par jaunām mežsaimniecības tehnoloģijām.
Uzņēmums un vide
LVM valdījumā esošajā teritorijā 2013. gadā dabas aizsardzības mērķiem apsaimniekoti 16% no meža platībām, kas no kopējās
visu zemju platības ir vairāk nekā 20%.
Kopš 2011. gada LVM zemēs, kas atrodas ārpus ar likumu noteiktajām aizsargājamām dabas teritorijām, atsākta Latvijas un ES
nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana un kartēšana, kā arī reto un īpaši aizsargājamo sugu atradņu kartēšana. Tas tiek veikts
gan Ekomežu teritorijās, gan pārējās LVM zemēs, novērtējot ietekmi uz vidi plānotajiem meža infrastruktūras būvniecības objektiem un izvērtējot potenciālo cirsmu platības. Dabā fiksētie dati tiek ievadīti LVM datu bāzē, kuru ikdienas darbā izmanto visi LVM
darbinieki, kas plāno un veic meža apsaimniekošanu. 2013. gadā LVM datu bāze papildināta ar vairāk kā 1300 jaunu, retu un īpaši
aizsargājamu augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku sugu atradnēm, bet trīs sezonu laikā LVM eksperti fiksējuši vairāk kā 4000
retu un īpaši aizsargājamu sugu atradnes. Ik gadus LVM eksperti atrod kādu retumu - Latvijas teritorijai līdz šim ļoti maz zināmu
vai vispār līdz šim nereģistrētu sugu. Piemēram, 2013. gada sezonā konstatētas 3 Latvijas florai un faunai jaunas sugas: Sirplapu
strautsūna (Dichelyma falcatum) un 2 vaboļu sugas.
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Pēdējo trīs sezonu laikā LVM teritorijā papildus līdz šim atrastajiem un aizsargātajiem dabisko mežu biotopiem (50 tūkstoši hektāru) ik gadu tiek kartēti arī Latvijas un ES nozīmes aizsargājami biotopi un vērtēta to kvalitāte. Minēto biotopu kopējā platība jau ir
24,7 tūkstoši hektāru - gandrīz 30 aizsargājamu biotopu veidi. No tiem 7,7 tūkstoši hektāru konstatēti 2013. gadā. Lielāko īpatsvaru
veido meža un purva biotopi, no kuriem visbiežāk konstatētie meža biotopi ir staignāju meži, veci vai dabiski boreālie meži un purvaini meži. No konstatētajiem meža biotopiem 48% ir izcilas un labas kvalitātes, 52% - vidējas un zemas kvalitātes meža biotopi.
LVM darbinieki, pārbaudot saimnieciskajai darbībai paredzētās vietas, ik gadu atrod jaunas lielās ligzdas un ziņo par tām LVM
putnu ekspertiem, kuri ligzdas apseko, nosaka putnu sugu un nepieciešamo aizsardzību. 2013. gadā LVM darbinieki ziņojuši par
188 jaunatrastām lielajām ligzdām. Līdz eksperta slēdzienam visām jaunatrastajām ligzdām tiek noteikta 500 m aizsargzona, kurā
mežsaimniecisko darbību neplāno. Pašlaik LVM datu bāzē ir informācija par 1650 lielajām ligzdām, no kurām 944 ir aizsargājamu
putnu sugu ligzdošanas vietas, kā arī informācija par vēsturiskajām ligzdošanas vietām. Visām zināmajām ligzdām tiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība. 2013. gadā LVM datu bāze papildināta ar 160 jaunu aizsargājamu putnu ligzdu atradnēm.
Ik gadu LVM valdījumā esošajā teritorijā tiek veikta aizsargājamo putnu, augu sugu un biotopu monitoringu. Monitoringa rezultātus
izmanto, plānojot saimniecisko darbību. Lai mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz konstatētajām dabas vērtībām, tiek noteikti papildus piesardzības pasākumi. Piemēram, melno stārķu ligzdu apkārtnē papildus esošajai ligzdošanas vietas aizsardzībai
500 m rādiusā tiek noteikts arī mežsaimnieciskās darbības aizliegums ligzdošanas periodā (2014. gada sezonā 136 ligzdām).
Savukārt ap medņu riestu vietām pavasara –vasaras periodā mežsaimnieciskā darbība nenotiek 1000 m rādiusā (2014. gada sezonā 241 riesta teritorijā, 86 tūkst. ha platībā). Šogad uzsākta to LVM ceļu, kas ved caur dabas teritorijām, kur ligzdo vai riesto
aizsargājami putni, slēgšana uz ligzdošanas laiku no marta līdz jūlija beigām.
Lai uzlabotu vai atjaunotu aizsargājamo biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu kvalitāti, LVM ik gadu veic biotopu kopšanu. 2013.
gadā 262 hektāru platībā izkopti meža biotopi, 142 hektāru platībā veikta medņu riestu dzīvotņu kopšana un 330 hektāru platībā
nopļautas meža lauces.
Uzņēmuma plānošana un attīstība
Kā publisko mežu apsaimniekotāju pārstāvis, LVM uzsācis dalību Meža attīstības fonda konsultatīvajā padomē un Zemkopības
ministrijas izveidotajā darba grupā normatīvo aktu attīstībai attiecībā uz meža apsaimniekošanas plānošanu dabas un vides jautājumos.
Sadarbībā ar LVMZI Silava ir noorganizēta izvērtēšana un plānošana selekcijas programmas īstenošanai.
Organizēta kopīga plānošana ar RTU, lai abu pušu Memoranda īstenošanas ietvaros identificētu iespējamos sadarbības virzienus
2014. gadā.
Ar VAS „Latvijas valsts ceļi” vadību saskaņoti iespējamie kopīgi plānojamie virzieni un resursi transporta inovāciju programmas
īstenošanai.
Sadarbībā ar LVMZI Silava un Latvijas Lauksaimniecības universitāti saplānotas Mežzinātnes dienas 2014. gadam.
Lai saglabātu dabas daudzveidību LVM apsaimniekotajās teritorijās, izstrādāta sistēma medņu populācijas aizsardzībai, dzīvotņu
saglabāšanai un apsaimniekošanai.
Izmantota iespēja sadarbībā ar LDDK sagatavoties konferencei par sociālo dialogu Latvijā un piedalīties diskusijā par enerģētikas
politikas attīstību attiecībā uz Obligāto iepirkumu komponenti elektroenerģijā.
Lai pilnveidotu personāla vadības procesus uzņēmumā, kā arī integrētu personāla vadību un LVM vadības procesus vienotā informācijas sistēmā, uzsākta Darba izpildes vadības informācijas sistēmas ieviešana augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem.
Visā uzņēmumā nodrošināta ārējo nosūtāmo dokumentu parakstīšana un nosūtīšana elektroniski.
Atbalsts LLU Meža fakultātei studiju programmu satura izvērtēšanā un doktorantu disertāciju atzinumu sagatavošanā.
Sakārtots process ražošanas un attīstības sadarbībai zinātniskās izpētes projektu īstenošanā LVM apsaimniekotajos mežos.
Noslēgts Memorands par sadarbību zinātniskajā izpētē ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu.
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus:
• Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām
• Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām CO2 piesaisti pētījumu programma
• Ražošanas procesos emitētā CO2 apjoma novērtēšanas metodikas izstrāde
• Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma modeļi resursu mobilizācijas iespējām
• Metodiskā atbalsta izstrāde meža apsaimniekošanas ietekmes uz vidi mazināšanai, monitoringa sistēmai
• Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas
ražošanai
• Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai, pētījuma programmas izstrāde
• Stumbru formas un sortimentu izpētes projekts
• Augošu koku (egļu) atzarošanas un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka augšanu un
tā kvalitāti
• Dažādu energoresursu izpēte
• Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem
• Izlases ciršu mežsaimnieciskais izvērtējums Baltijas jūras aizsargjoslā
• Jaunaudžu individuālās stumbra aizsardzības metodes, to izvērtējums
• Latvāņa ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana
• Mehāniskās aizsardzības metožu aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret lielā
priežu smecernieka bojājumiem
• Metodikas izveide izcērtamās koksnes vietas, apjoma un sortimentu struktūras noteikšanai dabas spēku postītās mežu
teritorijās
• Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei
• Meža mēslošanas ietekmes izvērtējums uz kokaudžu vērtības pieaugumu
• Priedes sēšanas mežsaimniecisko un ekonomisko faktoru izvērtējums LVM
• Sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos
• Skujgrauzēju kaitēkļu populāciju izplatības un bojājumu intensitātes monitorings, ierobežošanas rekomendāciju izstrāde
Dalība starptautiskajos procesos
Dalība starptautiskā konferencē Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs.
Starptautiskās darbības ietvaros ar LVM speciālistu dalību un atbalstu sagatavots Eustafor buklets par NATURA 2000 teritoriju
plānošanu un apsaimniekošanu.
Atbalstīta nozare un Zemkopības ministrija pētījuma „Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošana lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanai” veikšanā, līdzdalībā Klimata pārmaiņu komitejas darbā attiecībā uz LULUCF
(Land Use, Land-Use Change and Forestry) darba grupu un Kioto protokola Dohas grozījumu ratifikāciju, kā arī sniegts atbalsts
ES Koksnes regulas ieviešanā Latvijā.
Starptautiskās darbības ietvaros notikusi vizīte Zviedrijas mežzinātnes institūtā SKOGFORSK, abpusēji prezentēti attīstības darbības virzieni, paveiktais un aktuālās rīcības jomas.
Dalība un ziņojums OSCAR (The Operations Systems Centre of Advanced Research) konferencē Norvēģijā par LVM pieredzi
mežsaimniecisko darbu pakalpojumu organizēšanā.
Finanšu risku vadība
LVM savu saimniecisko darbību organizē saskaņā ar īpašnieka apstiprināto stratēģiju. Tā nosaka, ka uzņēmumam jānodrošina
stabila peļņa un pozitīva naudas plūsma no saimnieciskās darbības. Finanšu pārvaldība Uzņēmumā tiek veikta centralizēti, un
likviditāte pilnībā nodrošina laicīgu visu saistību izpildi gan pret sadarbības partneriem, gan valsti. Ņemot vērā, ka gandrīz visi
ieņēmumi (vairāk nekā 99 %) atbilstoši realizācijas tirgum ir latos vai eiro, valūtas riska ietekme uz Uzņēmuma finanšu rādītājiem ir
minimāla.
Uzņēmuma uzkrātie naudas līdzekļi tiek izvietoti zema riska finanšu instrumentos — kredītiestāžu depozītos un naudas tirgus
fonda daļās, kur to dzēšana notiek pēc Uzņēmuma pieprasījuma, ar mērķi gūt stabilus ieņēmumus.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas būtiski
ietekmētu Uzņēmuma finanšu stāvokli uz 2013. gada 31. decembri.
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2014. gadā:
Uzturēt meža apsaimniekošanas sertifikātus FSC un PEFC visos LVM reģionos. Nodrošināt meža stādu ražošanas un pārdošanas
kvalitātes (ISO) sertifikāta esamību.
Nodrošināt apaļkoksnes sortimentu realizāciju vismaz 4,80 miljonu kubikmetru apjomā un augošu koku realizāciju atbilstoši
ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem 0,87 miljonu kubikmetru apjomā.
Nodrošināt enerģētiskās šķeldas realizācijas apjomu ne mazāku par 359 tūkstošiem beramo kubikmetru.
Veikt meža atjaunošanu 15,6 tūkstošos hektāru, tai skaitā nodrošināt dabisko atjaunošanos 6,9 tūkstošos hektāru.
Veikt atjaunoto meža platību agrotehnisko kopšanu 25,8 tūkstošu hektāru platībā un jaunaudžu kopšanu cirtes platībās 39,4
tūkstošos hektāru.
Veikt meliorācijas grāvju attīrīšanu no piesērējuma 367 tūkstošos kubikmetru.
Nodot ekspluatācijā atjaunotās meža meliorācijas sistēmas 14,8 tūkstošos hektāru un no jauna būvētus un rekonstruētus meža
autoceļus ar kopgarumu 260 kilometri.
Lai pabeigtu uzņēmuma apsaimniekošanā nodoto zemju uzmērīšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā līdz 2015. gada
31. decembrim, 2014. gadā uzmērīt un Zemesgrāmatā reģistrēt 174,9 tūkstošus hektāru zemes. Veikt robežu atjaunošanu un
uzturēšanu 35,8 tūkstošos hektāru.
Nodrošināt meža stādu realizācijas apjomu ne mazāku par 52,54 miljoniem meža koku stādu, tai skaitā 47,13 miljonus jauno
tehnoloģiju stādu.
Veicot tehnoloģiju un darba paņēmienu izpēti, izvērtēt iespējas un ieguvumus enerģētiskās koksnes ieguvei no jaunaudžu
kopšanas, krājas kopšanas un meža meliorācijas sistēmu apauguma novākšanas procesā iegūtās koksnes.
Izvērtēt īstermiņa un ilgtermiņa klimata izmaiņu ietekmi uz kokaugiem, nosakot mežsaimniecības pielāgošanas iespējas.
Precizēt koku stumbra formas veidules vienādojumus un izstrādāt algoritmus sortimentu iznākuma prognožu noteikšanai
stratēģiskās un taktiskās plānošanas aprēķiniem un cirsmu novērtēšanai.
Uzturēt un attīstīt Tērvetes dabas parka kompleksu kā meža izglītības centru līderi Ziemeļeiropā, kā arī atjaunot un uzlabot
Pokaiņu meža infrastruktūru.
Samazināt emitētā CO2 apjomu no uzņēmuma darbībā patērētās autotransporta degvielas (benzīns, dīzeļdegviela, gāze),
elektroenerģijas un gāzes (siltumam).
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Vadības ziņojums (turpinājums)
Valdes ieteiktā peļņas sadale
LVL
Sadalāmā peļņas daļa

42 517 538

Ieteikta peļņas sadale:
aprēķināt dividendes akcionāram
nesadalītā peļņa

38 265 784
4 251 754

Nesadalīto peļņu 4 251 754 LVL apjomā Valde iesaka novirzīt pamatkapitāla palielināšanai atbilstoši uzņēmuma stratēģijai.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Piezīme
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktā nodokļa izmaiņas
Pārējie nodokļi

3
4
5
6
7
8
9
10

2013
Ls
182 654 815
(123 037 137)

178 084 584
(123 972 483)

59 617 678

54 112 101

(1 027 801)
(5 490 633)
630 392
(2 947 848)
521 463
(11 462)

51 291 789
11
11
27

Pārskata gada peļņa

2012
Ls

(5 981 886)
(399 106)
(2 393 259)

42 517 538

(761 152)
(5 386 390)
948 560
(2 972 518)
1 131 810
(210 885)

46 861 526
(5 146 042)
(785 996)
(2 379 583)

38 549 905

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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Bilance
AKTĪVS
Piezīme
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas
13
KOPĀ
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves
14
Iekārtas un mašīnas
14
Pārējie pamatlīdzekļi
14
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
14
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
KOPĀ
Ieguldījuma īpašumi
14
Bioloģiskie aktīvi
15
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
16
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
16
Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem
17, 28
Pārējie vērtspapīri
21
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Darba dzīvnieki
KOPĀ
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Radniecīgo uzņēmumu parādi
Saistīto uzņēmumu parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
KOPĀ
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Pārējie vērtspapīri
KOPĀ

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS

31.12.2012.
Ls

477 502
477 502

702 693
702 693

171 128 864
4 444 779
2 614 053
7 905 696
1 077 871
187 171 263
823 495
6 103 606

162 675 981
3 752 333
2 383 541
7 134 865
1 362 892
177 309 612
5 234 696

1 139 200
398 400
60 000
310 000
1 907 600
196 483 466

1 139 200
398 400
90 000
290 000
1 917 600
185 164 601

479 782
14 961 843
854
184
15 442 663

437 804
12 972 841
931
184
13 411 760

19
28
28
20

9 582 960
42 903
79 599
1 455 562
377 841
11 538 865

10 399 905
42 826

21

5 361 204
5 361 204

8 060 500
8 060 500

22

16 354 058
48 696 790

13 146 068
53 997 087

245 180 256

239 161 688

18

Nauda un naudas ekvivalenti

31.12.2013.
Ls

8 627 006
309 022
19 378 759

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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Bilance
PASĪVS
31.12.2013.
Ls
181 325 322
42 517 538
223 842 860

31.12.2012.
Ls
177 470 332
38 549 905
216 020 237

24

11 477 247
11 477 247

12 094 960
12 094 960

11

1 070 153
12 745
1 082 898

671 047
12 745
683 792

673 082
5 348 439
557
12 618
586 995
632 523
1 523 037
8 777 251
9 860 149

235 228
7 075 858
1 068
6 175
442 001
618 900
1 983 469
10 362 699
11 046 491

245 180 256

239 161 688

Piezīme
PAŠU KAPI TĀLS
Akciju kapitāls
Pārskata gada nesadalītā peļņa

23
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi
KOPĀ UZKRĀJUMI
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Pārējie kreditori
KOPĀ
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem
Parādi saistītiem uzņēmumiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI

KOPĀ PASĪVS

28
28
27
25
26

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Roberts Strīpnieks
Valdes priekšsēdētājs
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