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Vadības ziľojums 
2012. gada 8.maijs 

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. 2011. 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 1,40 miljoni hektāru ir mežs. Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto LVM stratēģiju dabas 
aizsardzība ir galvenais mērķis, apsaimniekojot 0,31 miljonu hektāru. Savukārt 0,074 miljonos hektāru 
apsaimniekošanas mērķis ir rekreācija un vides izziņa. Saimnieciskā darbība ar mērķi ražot augstvērtīgu koksni 
tiek plānota 1,3 miljonos hektāru zemes. 
 
Uzľēmuma darbība pārskata gadā 
Kopējie ieņēmumi 2011. gadā ir par 27,4 miljoniem latu lielāki nekā plānots, tai skaitā ieņēmumi no koksnes 
pārdošanas pārsniedz budžetā plānoto par 24,1 miljonu latu. Ieņēmumu pārpildi galvenokārt ietekmējušas 
augstākas apaļkoksnes sortimentu pārdošanas cenas. Ieņēmumus no sortimentu pārdošanas ietekmējusi arī 
koksnes piegāde caur noliktavām ostās, kas tika uzsākta 2009. gadā — 2011. gadā caur ostām nosūtīti 285 kuģi, 
tai skaitā 32 kuģi ar šķeldu. Mazāki par budžetā plānoto ir ieņēmumi no augošiem kokiem, ko ietekmējusi 
Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu partneru nepietiekamā interese. 
Kopējās izmaksas lielākas par 17,4 milj. LVL nekā budžetā plānots. Minēto izmaksu pieaugumu būtiski ietekmējuši 
12,1 milj. LVL uzkrājumi šaubīgo parādu norakstīšanas izmaksām (nepieejamie naudas līdzekļi Latvijas 
Krājbankā). 2011. gadā lielākas par plānoto bijušas arī apaļkoksnes sortimentu sagatavošanas un pievešanas 
izmaksas, kas galvenokārt saistīts ar intensīvo snieglaužu izstrādi 1. pusgadā, lielākām mežizstrādes pakalpojumu 
cenām un lielāku pievešanas attālumu. 

 
 Budţets  

Faktiskā 
izpilde 

  milj. Ls milj. Ls 

 

Ieľēmumi, t. sk. 190,35 217,73 

 no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas 158,85 185,30 
 no augošu koku pārdošanas 25,24 22,73 
 no šķeldu pārdošanas enerģijas ražošanai 2,85 2,97 
 no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 1,32 1,68 
 no zemes nomas un zemes dzīļu pārdošanas 0,67 0,90 
 no medību tiesību nomas 0,45 0,44 
 no rekreācijas un medību pakalpojumiem 0,55 0,47 
 citi ieņēmumi* 0,01 2,01 

  procentu ieņēmumi 0,41 1,23 
 

Izmaksas kopā: 138,66 155,74 

 ražošanas izmaksas 136,35 153,40 
          t.sk. uzkrājums nepieejamiem līdzekļiem Latvijas Krājbankā 12,2 
 administrācijas izmaksas 2,31 2,34 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 2,00 2,29 

 Peļľa pirms uzľēmumu ienākuma nodokļa 49,69 59,70 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 7,45 8,72 

 
Peļľa pēc nodokļiem 42,24 50,98 

*dažādu ieņēmumu un izdevumu starpība, kas nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimniecisko darbību 

 
Akciju sabiedrība ―Latvijas valsts meži‖ 2011. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., valsti, 
samaksājot likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam‖ paredzēto maksājumu 51,7 miljonu latu (dividendes no 
2010. gada peļņas 51,7 miljonu latu apmērā) un visus uz LVM attiecināmos nodokļus (34,7 miljonus latu). 

 



Vadības ziľojums (turpinājums) 
 
Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem, LVM pārskata gadā dažādiem mērķiem ir 
ziedojis 4 milj. latu. 
 

Darbības plāns Mērvienība 
Saimnieciskās 
darbības plāns 

Faktiskā izpilde 

Augošu koku pārdošana milj. m3 1,56 1,37 

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 5,50 5,45 

Kurināmo šķeldu pārdošana milj. beramo m3 0,43 0,42 

Meža atjaunošana tūkst. ha 16,7 17,8 

Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 31,0 31,6 

Meža inventarizācija tūkst. ha 268,5 2,5 

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 254,0 255,5 

Meža autoceļu būvniecība km 401 376 
 
2011. gada otrā pusē mainījās koksnes tirgus situācija un papīrmalkas pircējiem radās problēmas ar tās 
realizāciju, kas ietekmējis apaļkoksnes sortimentu realizācijas apjoma izpildi atskaites periodā. Arī ilgtermiņa 
mežizstrādes līgumu platībās netika realizēts viss plānotais apjoms. 2011. gada decembrī tika pieņemts lēmums 
ilgtermiņa mežizstrādes līgumu partneriem pagarināt 2011. gada cirsmu izstrādes termiņus līdz 2012. gada 
jūnijam.  
 
Meža apsaimniekošanai izmantots šajā plānā izstrādātais mērķa caurmēra modelis un veikti atbilstoši meža 
atjaunošanas un kopšanas darbi. 2011. gadā mežs atjaunots 11,7 tūkstošu hektāru platībā ar ilgtermiņa meža 
kapitāla apsaimniekošanas plānā paredzētajām koku sugām, atjaunošanas veidiem un tehnoloģijām un atbilstoši 
dabā nepieciešamajiem apjomiem. Jaunaudzes koptas 31,6 tūkstošos hektāru ar minētajā plānā paredzēto 
periodiskumu un intensitāti. 
 
Meža inventarizācija tiek veikta līgumos paredzētajos termiņos. Atskaites perioda beigās pieņemti darbi 2010. 
gada līgumam Ziemeļlatgales mežsaimniecībā par meža inventarizāciju 2,5 tūkst. hektāru platībā. Savukārt 2011. 
gada līgumu noteiktajās platībās veikti lauku darbi un daļēja datu apstrāde – līdz gada beigām saņemti dati par 
11,4 tūkst. hektāru inventarizāciju. Budžetā plānotos meža inventarizācijas darbus paredzēts pieņemt 2012. gadā, 
kad Meža valsts reģistrā būs iesniegti un reģistrēti visi dati par 2011. gadu. 
 
2011. gadā ekspluatācijā nodoti 376 km meža autoceļu, tai skaitā 235 km ceļu rekonstruēti un 141 km uzbūvēti no 
jauna. Minētie ceļi iekļauti Uzņēmuma bilancē, un to būvniecībā investēti 17,7 miljoni latu. Būvniecības procesā 
atrodas objekti ar kopējo garumu 529 km. 
 
Kopējā uzmērītā un zemesgrāmatā reģistrētā LVM apsaimniekojamā platība ir 989,4 tūkstoši hektāru, tai skaitā 
255,5 tūkstoši hektāru reģistrēti 2011. gadā. 
 
Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti un pasākumi 2011. gadā: 

 pabeigts darbs pie informatīvas filmas „Mežs cilvēkiem‖ par valsts mežu apsaimniekošanu, kas jau 
izpelnījusies daudz pozitīvu atsauksmju gan no meža nozares cilvēkiem, gan citiem skatītājiem; 

 sadarbībā ar valsts Prezidenta kanceleju organizēta Vislatvijas Lielā talka, kā arī sadarbībā ar LR 
Zemkopības ministriju konference „Meža nozare 20 gados‖; 

 projekta Mammadaba ietvaros organizēta Mammadaba vēstniecība Rīgā, kas ilga 2 nedēļas un pulcēja 
vairāk kā 8000 apmeklētāju; 

 projekta Izzini mežu ietvaros organizētas 12 profesionāli izglītojošas mācību ekskursijas skolu 
jauniešiem, Meža olimpiāde un Latvijas dalība Eiropas meža olimpiādē, skolotāju vasaras nometne un 
ziemas kursi, kā arī sadarbībā ar LLU Meža fakultāti ņemta dalība izstādē „Skola 2011‖; 

 projekta Skābeklis ietvaros organizēta iepriekšējā gadā izaudzēto kociņu stādīšana, kurā piedalījās 
vairāk kā 300 dalībnieku. 

 
 



Vadības ziľojums (turpinājums) 
 
 
Uzľēmuma attīstība 
Noslēgts Pārmaiņu projekts, kura ietvaros 2011. gadā veikta visu LVM korporatīvās vadības funkciju caurskate, 
struktūras izmaiņas un procesu pilnveidošana. 
 
Izveidots augstvērtīgo mežu teritoriju tīkls, izstrādāta bioloģiski vērtīgu mežaudžu un ES aizsargājamo biotopu, 
t.sk. staignāju mežu identifikācijas metodika un uzsākta to inventarizācija bioloģiski augstvērtīgo mežu teritorijās, 
kur 2013. gadā plānota saimnieciskā darbība. 
 
Iegūti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikāti - PEFC sertifikāts visos 8 LVM 
reģionos, kā arī FSC sertifikāts Ziemeļkurzemes, Rietumvidzemes, Zemgales un Vidusdaugavas reģionos. 
 
Veikts un sekmīgi iziets uzraudzības audits ISO 9001 sertifikātam meža stādu ražošanai un realizācijai. 
 
Lai atbalstītu stabilu, prognozējamu un atklātu sadarbību jaunu zināšanu radīšanā un ieviešanā mežsaimniecības 
praksē, LVM ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu 
„Silava‖ ir noslēguši memorandu par sadarbību zinātniskajā izpētē. 
 
Atbilstoši LVM stratēģijā definētajām zinātniskās izpētes prioritātēm LVM ir veikusi šādus pētījumus: 

 Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām 

 Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte 

 Mērķu sasniegšanas izvērtējums izlases ciršu saimniecībā 

 Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem  

 Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai, pētījuma programmas izstrāde 

 Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide 

 Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei 

 Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efekta gāzu emisijām un CO2 piesaisti 

 Metodiskā atbalsta izstrāde meža apsaimniekošanas ietekmes uz vidi mazināšanai un atbilstošas meža 
vides monitoringa sistēmas izstrādei 

 Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statiskās 
inventarizācijas datus 

 Koku stumbra formas un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas pētījums 
 
Dalība starptautiskajos procesos 
Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas EUSTAFOR darbības atbalstam LVM piedalījās organizācijas 
ārkārtas ģenerālajā asamblejā, kur tika precizēti organizācijas statūti un veiktas izmaiņas organizācijas pārvaldē. 
Notika konsultācijas par organizācijas pozīciju Eiropas meža stratēģijas izstrādē. 
Uzsākta dalība EUSTAFOR darba grupā par Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu. 

 
Finanšu risku vadība 
LVM savu saimniecisko darbību nodrošina saskaņā ar īpašnieka apstiprināto stratēģiju, izmantojot uzņēmuma 
rīcībā esošos naudas līdzekļus. 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 
AS „SEB banka‖ naudas tirgus fondā, kur fonda daļu 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 2011. gada 31. decembri. 



 
Vadības ziľojums (turpinājums) 

 
 
Svarīgākās ieceres uzľēmējdarbībā 2012. gadā: 
Iegūt FSC sertifikātus Dienvikurzemes, Austrumvidzemes, Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos, kā arī 
nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikātu (FSC, PEFC) esamību visos 
reģionos. 

 
Paaugstināt datu precizitāti un veicināt ģeotelpiskās informācijas izmantošanu ražošanas procesos. 
 
Veicināt jaunu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ieviešanu, meklējot iespējas iesaistīties 
enerģijas ražošanā no koksnes biomasas. 
 
Sagatavot un uzsākt projektu koksnes kā materiāla pielietošanas veicināšanai. Palielināt vides izglītības projektos 
un kampaņā Nemēslo mežā iesaistīto cilvēku skaitu. 
 
Uzsākt jaunus un veikt iesāktos izpētes un attīstības projektus plānotajā apjomā un termiņos. Tai skaitā turpināt 
pētīt alternatīvo metožu efektivitāti aizsardzībai pret smecernieku bojājumiem.  
 
Sagatavot līgumpartneru mācību plānu atbilstoši ražošanas prasībām. Ieviest kompetenču pieeju uzņēmuma 
procesos (uzņēmuma kompetenču novērtēšana un rezultātu apkopošana, kā arī darbinieku mācību plāna 
sagatavošana atbilstoši kompetenču pieejai 
 

 
 
 
 

Valdes ieteiktā peļľas sadale 
 

 Ls 

  

Sadalāmā peļņas daļa 50 975 809 

 

Rezerves                    6 000 000 

Ieteikta peļņas sadale:  

aprēķināt dividendes akcionāram 51 600 000 

nesadalītā peļņa 5 375 809 
 
Nesadalīto peļņu 5 375 809 LVL apjomā Valde iesaka novirzīt pamatkapitāla palielināšanai un meža 
infrastruktūras objektu būvniecības programmas realizēšanai atbilstoši uzņēmuma stratēģijai. 
 
 
 
 
 
 

 
Roberts Strīpnieks 

Valdes priekšsēdētājs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Peļľas vai zaudējumu aprēķins 
 

 

Piezīme 2011 2010

Ls Ls

Neto apgrozījums 3 214 724 758           215 966 157           

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 4 (135 961 160)          (119 307 522)          

Bruto peļľa 78 763 598          96 658 635          

Pārdošanas izmaksas 5 (676 197)                 (1 525 980)              

Administrācijas izmaksas 6 (4 346 938)              (3 311 886)              

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 509 670                  952 505                  

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 8 (16 115 874)            (4 122 185)              

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 9 2 491 527               3 005 916               

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 10 (83 137)                   (351)                        

Peļľa  pirms nodokļiem 60 542 649          91 656 654          

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 11 (8 721 034)              (11 257 688)            

Atliktā nodokļa izmaiņas 11 1 503 313               (57 595)                   

Pārējie nodokļi 27 (2 349 119)              (2 021 844)              

Pārskata gada peļľa 50 975 809    78 319 527    

 

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Roberts Strīpnieks 

Valdes priekšsēdētājs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilance

Piezīme 31.12.2011. 31.12.2010.

ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI Ls Ls

Nemateriālie aktīvi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas 13 397 592                449 254                 

KOPĀ 397 592                449 254                 

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves 14 134 792 883         120 925 362          

Iekārtas un mašīnas 14 1 974 187             2 585 682              

Pārējie pamatlīdzekļi 14 1 894 231             1 433 520              

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 14 7 226 208             5 289 084              

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2 656 926             641 821                 

KOPĀ 148 544 435         130 875 469          

Bioloģiskie aktīvi 15 3 993 053             3 622 651              
Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 16 1 139 200             1 139 200              

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 16 398 400                317 826                 

Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem 17, 28 105 000                105 000                 

Pārējie vērtspapīri 21 180 000                -                            

Atliktā nodokļa aktīvs 11 114 949                -                            

KOPĀ 1 937 549             1 562 026              

KOPĀ ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI 154 872 629         136 509 400          

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 372 641                362 758                 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 18 13 189 753           12 016 576            

Avansa maksājumi par precēm 1 527                    63 457                   

Darba dzīvnieki 184                       184                        

KOPĀ 13 564 105           12 442 975            

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 19 12 512 953           14 331 412            

Radniecīgo uzņēmumu parādi 17, 28 42 541                  41 266                   

Citi debitori 20 10 626 318           3 237 696              

Nākamo periodu izmaksas 203 315                218 640                 

KOPĀ 23 385 127           17 829 014            

Pārējie vērtspapīri un noguldījumi 21 57 401 928           77 817 881            

KOPĀ 57 401 928           77 817 881            

Nauda un naudas ekvivalenti 22 4 976 383             9 618 639              

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 99 327 543           117 708 509          

KOPĀ AKTĪVS 254 200 172    254 217 909    

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

AKTĪVS

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 
Roberts Strīpnieks 



Valdes priekšsēdētājs 
 

 

Bilance 

 
 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 

 
Roberts Strīpnieks 

Valdes priekšsēdētājs 
 

 
 

 

 
 

Piezīme 31.12.2011. 31.12.2010.

PAŠU KAPITĀLS Ls Ls

23 172 094 523          151 468 445      

Rezerves: 6 000 000              -                         

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

pārskata gada nesadalītā peļņa 50 975 809            78 319 527        

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 229 070 332          229 787 972      

UZKRĀJUMI 

Citi uzkrājumi 24 12 875 554            12 576 653        

KOPĀ UZKRĀJUMI 12 875 554            12 576 653        

KREDITORI
I lgtermiľa kreditori

Atliktā nodokļa saistības 12 -                             1 388 364          

Pārējie kreditori 12 745                   12 745               

KOPĀ 12 745                   1 401 109          

Īstermiľa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 171 109                 29 040               

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 8 280 570              6 278 069          

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem 28 297                        3 386                 

Parādi saistītiem uzņēmumiem 28 1 791                     1 204                 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27 803 346                 1 486 205          

Pārējie kreditori 25 577 789                 1 319 380          

Uzkrātās saistības 26 2 406 639              1 334 891          

KOPĀ 12 241 541            10 452 175        

KOPĀ  KREDITORI 12 254 286            11 853 284        

KOPĀ PASĪVS 254 200 172     254 217 909  

Akciju kapitāls

                   PASĪVS


