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LATVIJAS VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 2000. GADA 

PĀRSKATS 
 
 

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 
 
Uzņēmuma nosaukums Latvijas valsts meži 
  
Uzņēmuma juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un 
datums 

000 346 628 
Rīga, 1999. gada 28. oktobrī  

  
Adrese Kristapa ielā 30, 

Rīga, LV – 1046 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Latvijas Valsts 

Zemkopības ministrija, 
Republikas laukums 2, 
Rīga, LV – 1981 
Latvija 

  
Valsts pilnvarnieki 
 

Ēvalds Pozņakovs, 
Jānis Batarags, 
Valdis Kaprālis 

  
Padome Uģis Rotbergs - Padomes priekšsēdētājs, 

Ēvalds Pozņakovs - Padomes loceklis,  
Jānis Batarags - Padomes loceklis, 
Valdis Kaprālis - Padomes loceklis, 
Juris Biķis - Padomes loceklis 

  
Valde 
 
 

Roberts Strīpnieks - Valdes priekšsēdētājs 
(Prezidents), 
Arnis Melnis - Valdes priekšsēdētāja vietnieks 
(Viceprezidents), 
Gints Bumbieris - Valdes loceklis, 
Ligita Pundiņa - Valdes locekle, 
Mārtiņš Gaigals - Valdes loceklis 

  
Pārskata periods 1999. gada 28. oktobris - 2000. gada 31. decembris 
  
Revidenta vārds, personas kods un 
adrese 

Kristīne Potapoviča 
Zvērināta revidente 
Personas kods: 191167 - 13054 
Sertifikāts Nr. 99 
Kr. Valdemāra iela 19, 
Rīga, LV 1010 
Latvija 
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 PricewaterhouseCoopers SIA 
Kr. Valdemāra iela 19, 
Rīga, LV 1010 
Latvija 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 
Darbības veids  
 
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk arī “LVM”) darbības mērķis ir realizēt valsts 
intereses valsts mežu saglabāšanā, atjaunošanā un efektīvā apsaimniekošanā, pilna mežsaimnieciskā cikla  
ietvaros, nodrošinot ilgspējīgu valsts meža apsaimniekošanu. 
 
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,65 miljonus hektāru Latvijas republikas zemes, tai skaitā 1,37 miljonus 
hektāru meža platību. 
 
LVM akciju turētājs ir valsts LR Zemkopības ministrijas personā. Uzņēmuma pārvaldes institūcijas ir 
Pilnsapulce, Padome un Valde. Augstākā lēmējinstitūcija ir Pilnsapulce, kas pārstāv akciju turētāju – 
Zemkopības ministriju. LVM Padome pārstāv akcionāra intereses pilnsapulču starplaikā un kontrolē Valdes 
darbību, savukārt LVM pārvaldes augstākā izpildinstitūcija ir Valde. 
 
LVM Valdi veido 5 Valdes locekļi: Valdes priekšsēdētājs - LVM prezidents, viņa vietnieks, kurš ir arī LVM 
viceprezidents, un trīs Valdes locekļi, kuri pilda arī uzņēmuma direktoru funkcijas – finansu, juridiskais un 
mežsaimniecības direktori. Galvenais LVM administratīvais vadītājs ir prezidents, viņam tieši pakļauti ir 
uzņēmuma struktūrvienību izpilddirektori, savukārt izpilddirektoriem – meža iecirkņu vadītāji. 
 
LVM struktūra ir veidota trīs līmeņos. Tie ir: centrālā administrācija, 10 struktūrvienības (8 mežsaimniecības, 
kas reģionāli aptver Latvijas teritoriju, Jaunmoku pils un kokaugu reproduktīvā saimniecība “Sēklas un 
stādi”, kurā koncentrēta visa uzņēmuma sēklu un stādu ražošana, neatkarīgi no teritoriālā izvietojuma) un 97 
meža iecirkņi, kas izvietoti teritoriāli, aptverot visu LVM apsaimniekoto valsts mežu platību. 
 
 
Uzņēmuma darbība pārskata gadā 
 
2000. gads LVM bija pirmais reālā darba gads, jo uzņēmums tika dibināts 1999. gada oktobrī un no 2000. 
gada 1. janvāra pārņēma valsts mežu apsaimniekošanas funkcijas no Valsts meža dienesta. LVM galvenie 
darbības veidi 2000. gadā: 
 
- meža apsaimniekošana;  
- medību saimniecība; 
- kokaugu reproduktīvā materiāla ražošana; 
- rekreācijas pakalpojumu sniegšana; 
- nekustamā īpašuma apsaimniekošana. 
 
2000. gada budžeta un darbības plāna izpilde ir veiksmīga, jo uzņēmuma ieņēmumi pārsniedza plānotos, 
sasniedzot 16,86 miljonus latu jeb 103,5 % pret plānoto. Ieņēmumi no augošu koku pārdošanas, kas ir 
galvenais uzņēmuma ieņēmumu veids (93,1 % no kopējiem ieņēmumiem), sasniedza 15,7 miljonus latu - 
101,9 % pret plānoto, savukārt ieņēmumi no pārējiem darbības veidiem sasniedza 1,5 miljonus latu jeb 164,9 
% pret plānoto. Augošu koku pārdošana notika galvenokārt divos veidos: gan pēc ilgtermiņa mežizstrādes 
līgumu (turpmāk arī “IML”) nosacījumiem - 2,54  miljoni kubikmetru koksnes jeb 67% no kopējā pārdotā 
koksnes apjoma, gan cirsmu izsolēs - 1,26  miljoni kubikmetru koksnes jeb 33% no kopējā pārdotā koksnes 
apjoma. 
 
Ievērojot ilgtermiņa mežizstrādes līgumu nozīmi meža nozares sabalansētā attīstībā un LVM saimnieciskajā 
darbībā, 2000. gadā ir sagatavotas izmaiņas IML adminstrēšanā, likvidējot bartera attiecības ar līgumu 
partneriem un to vietā ieviešot skaidri definētas preču-naudas attiecības pārdodot augošus kokus un 
pakalpojumu– naudas attiecības veicot mežsaimnieciskos darbus.  
 
Nozīmīgākie ieņēmumi no pārējiem darbības veidiem: medību platību nomas maksa – 0,41 miljons latu, 
meža atjaunošanas pakalpojumi – 0,33 miljoni latu, sēklu un stādu pārdošana – 0,23 miljoni latu.  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) 
 
Uzņēmuma darbība pārskata gadā (turpinājums) 
 
2000. gadā plānotie mežsaimnieciskie darbi ir izpildīti, daudzās nozīmīgās pozīcijās (meža 
atjaunošana, augsnes gatavošana, jaunaudžu sastāva kopšana) pat pārpildīti, nodrošinot 
uzņēmuma apsaimniekošanā nodoto meža resursu atjaunošanu un kvalitatīvo rādītāju 
saglabāšanu. Meža vērtību raksturo ne tikai mežaudžu kvalitatīvie rādītāji, bet arī meža 
infrastruktūras stāvoklis. Lai noskaidrotu LVM valdījumā esošajos mežos ceļu kopgarumu 
un to stāvokli, 2000. gadā tika veikta meža ceļu inventarizācija. Tās rezultāti liecina, ka 
pašreiz ceļu kopgarums ir 0,65 kilometri uz 100 hektāriem meža, kas ir daudz mazāk nekā 
Vācijā (3,6 km), Ziemeļeiropā (3 km) vai pat Kanādā (2 km).  
 
Inventarizācijas rezultātu analīze liecina, ka nākotnē ir jāmeklē investīciju avoti meža ceļu 
būvei. 2000. gadā galvenā nozīme tika pievērsta esošā meža infrastruktūras tīkla 
saglabāšanai. To raksturo meža ceļu uzturēšanas darbu apjomi, kas veikti 10,579 km meža 
ceļu (130 % pret plānoto) un liecina, ka katrs LVM valdījumā esošais meža ceļu klātnes 
kilometrs ir kopts un greiderēts 1,5 reizes.  
 
Pašreiz gan Eiropā, gan pasaulē ir aktuāla meža apsaimniekošanas sertifikācija. Sertifikāts 
apstiprina, ka mežs ir apsaimniekots ilgtspējīgā un ekonomiski, ekoloģiski un sociāli 
sabalansētā veidā. Lai starptautiski apstiprinātu Latvijas valstij piederošā meža īpašuma 
apsaimniekošanas augsto kvalitāti, LVM 2000. gadā uzsāka gatavoties meža 
apsaimniekošanas sertifikācijai atbilstoši FSC (Forest Stewardship Council) principu un 
kritēriju prasībām. Tika nolemts līdz 2002. gadam sertificēt vismaz 50% no LVM 
valdījumā esošajiem mežiem un pārējos mežus pēc tam iespējami īsākos termiņos. Pēc 
LVM valdes lēmuma 2000. gada maijā tika izveidots meža sertifikācijas projekts, kura 
galvenais uzdevums ir sagatavot LVM meža apsaimniekošanas sertifikācijai pēc FSC 
principiem un kritērijiem, kas ir starptautiski atzīti un  nosaka vides, sociālās un 
ekonomiskās prasības ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. 
 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2000. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības 
pret meža īpašnieku – valsti, samaksājot paredzēto fiksēto maksājumu (7,7 miljoni latu) un 
visus uz LVM attiecināmos nodokļus.  
 
 
Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2001. gadā 
 
2001. gadā LVM ieņēmumu struktūrā būtiskas pārmaiņas nav paredzētas. Tāpat kā 
aizvadītajā pārskata periodā, lielākā LVM ieņēmumu daļa ir plānota no augošu koku 
pārdošanas, kuras īpatsvars 2001. gadā palielināsies līdz 94,5 %. Kopējā  LVM plānotā 
ieņēmumu summa 2001. gadā plānota 19,7 miljonu latu apjomā. 
 
Atbilstoši, LVM izstrādātājai un Meža konsultatīvajā padomē akceptētajai “Augošu koku 
pārdošanas koncepcijai 2001. – 2003. gadam”, turpināsies ilgtermiņa attiecību 
nostiprināšana ar mežizstrādes uzņēmumiem. 2001. gadā ir paredzēts izstrādāt procedūras 
esošo IML pārjaunošanai, kā arī kritērijus un procedūras jaunu IML slēgšanai, kā arī uzsākt 
pārjaunošanas un jaunu līgumu slēgšanas procesu. 
 
2001. gadā paredzēts pabeigt koncepcijas izstrādi LVM valdījumā esošo pamatlīdzekļu 
vērtību (ēku, ceļu un būvju, meža zemju) atspoguļošanai uzņēmuma bilancē. Koncepcijas 
mērķis ir gūt skaidru priekšstatu par valstij piederošo mežu un pārējo pamatlīdzekļu 
vērtības izmaiņām ilgākā laika periodā un vērtēt LVM darbību attiecībā pret valsts meža 
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vērtības palielināšanu. Pēc koncepcijas apstiprināšanas paredzēts uzsākt LVM valdījumā 
esošo pamatlīdzekļu novērtēšanas procesu. 
 
2001. gadā turpināsies LVM valdījumā esošo mežu sertifikācija saskaņā ar FSC principiem 
un kritērijiem. Plānots, ka gada laikā atbilstoši šai mežu apsaimniekošanas kārtībai tiks 
novērtētas četras LVM mežsaimniecības t.i., Austrumvidzeme, Ziemeļlatgale, 
Dienvidkurzeme un Vidusdaugava.  
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VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums) 
 
Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2001. gadā (turpinājums) 
 
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem 2001. gadā ir uzņēmuma stratēģiskā attīstības plāna 
izstrāde, kas noteiks prioritātes un mērķus LVM attīstībai. Šis plāns būs efektīvs 
uzņēmuma vadības instruments, konkrēti nosakot sasniedzamos rezultātus.  
 
2001. gadā plānots turpināt mežu inventarizāciju Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales 
mežsaimniecībās, turklāt paredzēts uzsākt meža inventarizāciju arī Dienvidlatgales 
mežsaimniecībā. 
 
  
Valdes ieteiktā peļņas sadale  
  2000 
 Ls 
  
Sadalāmā peļņas daļa 310,935 
  
Ieteikta peļņas sadale:  

aprēķināt dividendes dalībniekiem 46,640 
ieskaitīt nesadalītajā peļņā 264,295 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Roberts Strīpnieks 
Prezidents 
 
 
2001. gada ____. ___________ 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2000. GADU 
 

 Pielikums 2000 
    Ls 
     
1.   Neto apgrozījums 1  16,856,182 
     
2. 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2  
(13,509,96

1) 
     
3. Bruto peļņa   3,346,221 
     
4. Pārdošanas izmaksas 3  (134,810) 
     
5. Administrācijas izmaksas 4  (1,059,173) 
     
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5  18,674 
     
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6  114,323 
     
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7  (2,903) 
     
16. Peļņa pirms nodokļiem   2,282,332 
     
17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 8  (130,293) 
     
18. Pārējie nodokļi 9  (1,841,104) 
     
19. Pārskata gada peļņa   310,935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Roberts Strīpnieks 
Prezidents 
 
2001. gada ____. ___________ 
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BILANCE 2000. GADA 31. DECEMBRĪ  (1) 
 
 Pielikums  31.12.2000. 
         Ls 
    
Aktīvs    
Ilgtermiņa ieguldījumi    

I. Nemateriālie ieguldījumi:    
2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības 10 

 
45,283 

Nemateriālie ieguldījumi kopā:   45,283 
    
II. Pamatlīdzekļi:    

1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi  696,560 
3. Iekārtas un mašīnas  8,863 
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  1,908,903 
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

 
51,583 

Pamatlīdzekļi kopā: 11  2,665,909 
    

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   2,711,192 
    
Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi:    
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 32,475 
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  311,048 
5. Avansa maksājumi par precēm  38,128 

Krājumi kopā:   381,651 
    
II. Debitoru parādi:    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 13  80,362 
4. Citi debitori 14  39,521 
7. Nākamo periodu izmaksas 15  7,998 

Debitoru parādi kopā:   127,881 
    
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos:    

3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos  634,488 
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā:   634,488 
    
IV. Naudas līdzekļi kasē un bankā 16  1,360,271 

    
Apgrozāmie līdzekļi kopā   2,504,291 
    
Aktīvu kopsumma   5,215,483 
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BILANCE 2000. GADA 31. DECEMBRĪ  (2) 
 
 Pielikums  31.12.2000. 
          Ls 
    
Pasīvs    
Pašu kapitāls:    

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17  1,000,000 
5. Nesadalītā peļņa     

b) pārskata gada nesadalītā peļņa  310,935 
Pašu kapitāls kopā:   1,310,935 
    
Uzkrājumi:    

2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem   475 
3. Citi uzkrājumi   909,230 

Uzkrājumi kopā:  18  909,705 
    
Kreditori:    
Ilgtermiņa parādi kreditoriem:    

11. Pārējie kreditori 19  33,845 
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:   33,845 
    
Īstermiņa parādi kreditoriem:    

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   232,059 
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 20  408,708 
11. Pārējie kreditori 21  2,320,231 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:   2,960,998 
    
Kreditori kopā:   2,994,843 
    
Pasīvu kopsumma   5,215,483 
 
 
    
 
 
 
 
__________________________ 
Roberts Strīpnieks 
Prezidents 
 
2001. gada ____. ___________ 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2000. GADU 
 
          
 Pamat- 

kapitāls 
 Nesadalītā 

peļņa 
 Kopā 

 Ls  Ls  Ls 
      
1999. gada 28. oktobrī  -  -  - 
      
Iemaksas pamatkapitālā 1,000,000  -  1,000,000 
      
1999. gada 31. decembrī 1,000,000  -  1,000,000 
      
Pārskata gada peļņa -  310,935  310,935 
      
2000. gada 31. decembrī 1,000,000  310,935  1,310,935 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2000. GADU 
 
  2000 
  Ls 
I. Saimnieciskās darbības naudas plūsma   
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas  19,602,708 
Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem   (3,184,871) 
Maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā 
trešajām personām   (1,580,083) 
Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi   (7,700,000) 
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības  29,142 
Izdevumi procentu maksājumiem   (81) 
Izdevumi nodokļu maksājumiem   (5,019,619) 
Ārkārtas ieņēmumi   3,891 
Ārkārtas izmaksas  (3,914) 
Ieņēmumi no drošības naudām  1,903,796 
Izdevumi no drošības naudām  (423,101) 
Saimnieciskās darbības rezultāts  3,627,868 
 
II. Investīciju darbības naudas plūsma 
Izdevumi pamatlīdzekļu iegādei  (2,744,633) 
Ieņēmumi no procentiem  111,524 
Iegādāti bankas sertifikāti  (634,488) 
Investīciju darbības rezultāts  (3,267,597) 

 
III. Finansu darbības naudas plūsma 
Iemaksāts pamatkapitālā  993,000 
Valdes rezerves akciju izpirkšana  7,000 
Finansu darbības rezultāts  1,000,000 

 
 

Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
Saimnieciskās darbības rezultāts  3,627,868 
Investīciju darbības rezultāts  (3,267,597) 
Finansu darbības rezultāts  1,000,000 
Naudas ieņēmumu pārsniegums vai pārtēriņš  1,360,271 
   
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda 
beigās  1,360,271 
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REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāriem 
 
Mēs esam veikuši Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2000. gada pārskata, uz 
kuru balstoties sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem 
revīzijas standartiem. Mūsu 2001. gada 30. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez 
iebildēm par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2000. gada pārskatu. 
 
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst 
pilnajam gada pārskatam, uz kuru balstoties tas ir sagatavots. 
 
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” finansiālo 
stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, 
saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilno gada pārskatu, uz kuru balstoties tas ir 
sastādīts, kā arī ar mūsu ziņojumu par pilno gada pārskatu. 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers SIA Kristīne Potapoviča 
 Zvērināta revidente 
 sertifikāts Nr. 99 
 
2001. gada 14.augustā 
 
 


