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Saule, zeme, ūdens un gādīgas rokas ir viss,
kas va jadzīgs kokam.
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Saturs

Reiz dzīvoja mežs. Koki tur auga savā vaļā – pavasarī plauka lapas, vasarā
zem kokiem auga mellenes, rudenī sēnes, bet ziemā sasniga biezas kupenas.
Atkritumu mežā nebija, arī plastmasa nebija vēl izdomāta.
Reizēm šurp atnāca pa kādam vīram un iestādīja koku. Sak, tas mazbērniem.
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Fakti
M eži

Meža platības % no kopējās Latvijas teritorijas

Koki tur auga savā vaļā.

1926. g. – 23%

2007. g. – 55%

Zeme – 1,6 miljoni ha

t. sk. meži – 1,4 miljoni ha

skuju koki – 65%

lapu koki – 35%

pavasarī
plauka lapas,
vasarā zem kokiem
auga mellenes,
rudenī sēnes,
Koksnes krājas pieaugums LVM apsaimniekotajos
mežos – 12,21 miljons kubikmetru gadā
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Saimnieciskā darbība

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

miljoni m3

Pārdotā koksne gadā
3,72

3,80

3,82

4,18

3,86

4,78

4,57

4,63
miljoni m3

t. sk. apaļkoksnes sortimenti
–

–

0,01

0,34

0,73

1,40

1,90

Atjaunotās mežu platības
12,9

8,4

23,0

1,83

tūkstoši ha
9,4

10,8

10,9

11,2

10,6

Izkoptās jaunaudzes
25,2

10,1

tūkstoši ha
22,5

27,0

29,4

30,1

29,9

26,8

Meža ceļu būvniecība
–

191

km
340

383

520

617

554

Apgrozījums
16,8

22,2

27,7

45,9

65,3

68,8

100,1

1,0

5,2

13,7

33,8

22,9

44,3

92,7
miljoni LVL

0,7

4,9

6,5

11,4

17,1

25,2

Devums valsts un pašvaldības budžetos
13,1

162,4

miljoni LVL

Investīcijas
2,3

534

bet ziemā
sasniga biezas
kupenas.

miljoni LVL

Peļņa pēc nodokļiem
0,3

2007.

13,2

13,7

18,5

29,2
miljoni LVL

20,6

21,6

26,4

38,7
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Fakti

Meža audzēšana samazina
globālo sasilšanu.

LV M s truk tū r v i enī bas
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LVM darbinieku skaits

Darbinieku skaits – 746, neskaitot sezonas darbiniekus

Korporatīvā vadība
LVM Apaļkoksnes piegādes
LVM Mežs
LVM Sēklas un stādi
LVM Rekreācija un medības
LVM Nekustamie īpašumi
LVM Meža infrastruktūra

64
92
371
121
36
29
56

8%
12%
48%
16%
5%
4%
7%

Izglītība
Augstākā
Vidējā
Pamata

536
222
11

70%
29%
1%

Pieredze

Darbinieki vecumā līdz 30 gadiem
Darbinieki vecumā no 31 līdz 40 gadiem
Darbinieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem
Darbinieki vecumā no 51 līdz 60 gadiem
Darbinieki vecumā no 61 gada

151
215
256
113
34

20%
28%
33%
15%
4%

Dzimums
Vīrieši
Sievietes

514
255

Gada
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Reizēm atnāca pa kādam vīram un iestādī ja koku.
Sak, tas mazbērniem.

Atskats
Pasaule mainās. Mēs esam mežsaimniecības uzņēmums un jūtam, kā globālā sasilšana ietekmē dabu. Klimata
pārmaiņas arvien vairāk atstāj ietekmi arī uz mūsu darbu. Sevišķi jūtams tas bija 2007. gadā, kad visā Austrumeiropā
praktiski nebija ziemas. Gandrīz viss reģions bija spiests pārtraukt vai būtiski samazināt mežizstrādes apjomu.
Lai arī mums nācās pārskatīt cirsmu izstrādes kārtību, mēs savu darbu nepārtraucām. Tāpēc lielākais ieguvums
no mūsu uzbūvētajiem meža ceļiem ir tas, ka mēs, neraugoties uz dabas apstākļiem, esam spējuši nodrošināt, lai
koksnes plūsma no mežiem neapstātos ne uz mirkli. Koksne no valsts mežiem, kur var garantēt stabilas piegādes, ir
kļuvusi par ļoti pieprasītu preci. Šādu silto un slapjo ziemu nākotnē kļūs arvien vairāk, līdz ar to meža ceļu attīstības
programma iegūst arvien lielāku un stratēģiskāku nozīmi visas Latvijas meža nozares konkurētspējā.

Roberts Strīpnieks,
akciju sabiedrības
“Latvijas valsts meži“
valdes priekšsēdētājs

Aizvien vairāk cilvēku prātos sāk dzīvot doma, ka kaut kas nav pareizi. Arī 2007. gada sākumā notikusī vētra,
kas Latvijas mežiem nodarīja daudz posta, ir nenormāla parādība. Vētru sezona Latvijā tradicionāli ir bijusi
rudens beigās, novembrī, bet ne janvārī. Tas ir apliecinājums kaut kam citam. Kaut kas ir mainījies. Tas uztrauc
cilvēkus visā pasaulē, tas uztrauc arī politiķus. Tādēļ arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta mežam. Kāpēc?
Tāpēc, ka viens no klimata pārmaiņu vaininiekiem ir paaugstinātā ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā,
ko izraisījusi cilvēka darbība. Mežs ir tas, kas darbojas pretēji. Tas absorbē ogļskābo gāzi. Lai izaugtu viens
kubikmetrs koksnes, tam no atmosfēras jāpiesaista viena tonna ogļskābās gāzes (CO2) un jāizdala atmosfērā
aptuveni 700 kg skābekļa. Vēl svarīgāk, ka šī absorbētā ogļskābā gāze koksnes veidā sāk kalpot cilvēkiem,
aizvietojot daudzas lietas un fosilo kurināmo, kas rada kaitējumu atmosfērai.
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Tieši tāpēc intensīva mežsaimniecība tiek uzskatīta par glābiņu vides aizsardzībai nākotnē. 2007. gadā Eiropas Savienības
politiķi līdz galam saprata, kāds ir koksnes biomasas izmantošanas potenciāls enerģētikā. Tāpēc pieņemtie lēmumi un
izvirzītie mērķi paredz būtiski palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru patēriņā. Tas mums – lielākajiem enerģētiskās
biomasas ražotājiem Latvijā – uzliek jaunus, izaicinošus mērķus un apliecina, ka, attīstot šķeldas biznesu, mēs esam gājuši
pareizā virzienā. Nākotnē šis ražošanas bizness attīstīsies ļoti strauji, un tuvākajā laikā uzņēmumam būs jāizvēlas, kādā
virzienā mēs gribam darboties tālāk. Vai vēlamies būt tikai par izejvielu piegādātājiem, vai mūsu ambīcijas ir daudz lielākas
un vēlamies būt par zaļās enerģijas nozares attīstītājiem Latvijā? Jebkurā gadījumā uzņēmumam tas nozīmē saražot
arvien vairāk koksnes gan tradicionāliem izmantošanas veidiem, gan arī kā enerģijas izejvielu.

2007. gads AS “Latvijas valsts meži“ (LVM) bija veiksmīgākais gads
kopš uzņēmuma dibināšanas. Sakrita visi faktori, lai veiksmīgi izdotos
viss iecerētais. 2007. gadā, samazinoties apaļkoksnes plūsmai no
Austrumiem, lielie Eiropas koksnes tirgus smagsvari uzsāka asu cīņu par
Latvijas resursiem, uzdzenot cenas vēl nebijušos augstumos. Līdz ar to
uzņēmums savus ﬁnansiālos plānus bija izpildījis jau 3. ceturkšņa beigās.
Šāds ﬁnansiālais atelpas brīdis ļāva vairāk koncentrēt spēkus darbam
pie uzņēmuma turpmākās attīstības. Pārmaiņas bija nepieciešamas, jo
2007. gadā strauji pieauga darbaspēka izmaksas, publiskajā sektorā
pat par 40%, un tagad izmaksu ziņā Latvija ir nostājusies līdzās citām
ES valstīm. Tāpēc 2007. gadā tika veiksmīgi pabeigts sagatavošanas
darbs, lai turpmāk varētu veikt izmaiņas AS “Latvijas valsts meži“
biznesa procesos. Piemēram, tika sagatavota plānošanas sistēmas
pilnveidošana struktūrvienībā “LVM Mežs“. Šis darbs tika paveikts,
nekādi nepasliktinot mikroklimatu, nedz arī kādā citā veidā ietekmējot
uzņēmuma ražošanas mērķus. Tas ir izcils sasniegums. Lielākas vai
mazākas organizatoriskās pārmaiņas veiksmīgi tika veiktas arī citās
struktūrvienībās. Līdz ar to var teikt, ka mēs esam veiksmīgi spējuši
izmantot mums atvēlēto laiku. Šo un arī citu veikto pārmaiņu augļus
mēs jutīsim vēl daudzus gadus. Pasaule mainās, un tai līdzi cenšas
mainīties arī AS “Latvijas valsts meži“.

Viens no LVM uzdevumiem šobrīd ir pētīt
iespē jas, kā maksimāli izmantot koksni.
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Notikumi

Tradicionālā meža nozares balva iegūst jaunu nosaukumu – “Zelta čiekurs“. Pēc idejas autora
Ērika Stendzenieka teiktā: “Čiekurs iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu –
dvēselē vienkāršs, formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts kā latvietis.“
Balvu “Par mūža ieguldījumu“ ieguva arī ilggadējais LVM darbinieks Andris Jurevskis.

13. un 14. janvārī Latviju skar liela vētra, kurā izgāzti aptuveni 200000 m3
augošu koku. Lai gan šīs vētras postījumi nav salīdzināmi ar 2005. gada
katastrofu, kad tika izgāzts aptuveni 3 milj. m3 augošu koku, tomēr kopējie
zaudējumi ir lieli un lēšami vairāku miljonu latu apmērā. Janvārī spēcīgas
vētras plosās arī citur, nodarot milzīgus zaudējumus mežiem Eiropā.

AS “Latvijas valsts meži“ sadarbībā ar Meža attīstības fondu dāvina Latvijas skolām metodisko līdzekli
“Izzini mežu“, kas noderēs darbā visiem pamatskolas skolotājiem, kuri vēlas rosināt skolēnu saskari ar
mežu un apkārtējo vidi. Metodiskais līdzeklis “Izzini mežu“ aptver trīs dimensijas – vides, ekonomisko un
sociālo –, līdz ar to šī grāmata būs atbalsts skolotājiem izglītības attīstības īstenošanā.

2007. gada sākumā uzņēmumā tiek veikts apmierinātības pētījums. Tajā vērtē dažādu darba
aspektu svarīgumu – darba saturu, apstākļus, uzņēmuma tēlu, tiešo vadītāju, kolēģus,
atalgojuma jautājumus, karjeras iespējas un informācijas apriti.

Nolūkā atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu, kā
arī lai nodrošinātu topošo speciālistu piesaisti LVM, uzņēmums sāk maksāt stipendijas
vairākiem Latvijas augstskolu studentiem. Stipendijas tiek piešķirtas no 2007. gada
marta līdz pat 2008. gada jūnijam. To lielums svārstās no 70 līdz 130 latiem atkarībā
no kursa, kurā mācās stipendiāts. Kopumā tās saņems četri otrā kursa studenti, divi
ceturtā kursa studenti un divi maģistrantūras studenti.

AS “Latvijas valsts meži“ struktūrvienība “LVM Sēklas un stādi“ sāk lielos apjomos audzēt
hibrīdapses stādus. 2007. gada pavasarī izaudzēti apmēram 50 tūkst. stādu, no kuriem
18 tūkstoši eksportēti uz Lietuvu. Plānots ik gadu audzēt vismaz 500 tūkst. hibrīdapses
stādu, kas ļauj ierīkot aptuveni 450 ha plantāciju mežaudžu gadā. Lai to paveiktu, 2007. gadā
ekspluatācijā nodota moderna rūpnieciska audu kultūru laboratorija.
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AS “Latvijas valsts meži“ kampaņas “Nemēslo mežā!“ galvenais
varonis CŪKMENS regulāri piedalās LMT autorallija čempionāta
posmos. Cūkmens nepretendē uz sacensību oﬁ ciālā dalībnieka
statusu, taču ir nolēmis pievērst dalībnieku un skatītāju uzmanību
vides jautājumiem pasākumu norises vietās.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību lidmašīnu radītajam vides
piesārņojumam, aviobiļešu portāls “Lidot.lv“ sadarbībā ar AS “Latvijas
valsts meži“ rīko akciju “Domā lidot? Iestādi koku!“. Šajā projektā
visi portāla apmeklētāji, pērkot aviobiļeti internetā, var nopirkt un
iestādīt koku, kas izaugot absorbēs lidmašīnas radīto piesārņojumu.
Uz šo aicinājumu internetā atsaucas aptuveni 300 cilvēku, no kuriem
noslēguma talkā piedalās apmēram 90 interesentu, kas ar lāpstām un
īpašiem stādāmiem stobriem speciāli sagatavotā zemē stāda bērziņus.
Koku stādīšanas akciju atbalsta arī IT tehnoloģiju nodrošinātājs tūrisma
industrijai, kompānija “Amadeus“, un aviosabiedrība SAS.

18. maijā Kalsnavas arborētumā tiek atklāts jaunais Kalsnavas arborētuma
(dendrārija) informācijas centrs. Kalsnavas arborētumā ir lielākā dekoratīvo
koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā. Tajā aug 2249 dažādi kokaugi –
420 skujkoku un 1829 lapu koki. Dažādības ziņā Kalsnavas arborētums ir otra
lielākā kokaugu kolekcija Latvijā.

Mežs ir labs.

LVM sāk jaunu un vērienīgu akciju
“Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos“,
kas aicina cilvēkus atpūsties mežā, pie dabas.
Pavasarī visi aktīvās atpūtas un dabas cienītāji
saņem vēl vienu dāvanu – tūrisma un rekreācijas
centrus “Ezernieki“ un “Spāre“. Tos ieskauj
valsts meži, kur var lieliski atpūsties, makšķerēt,
braukt ar laivām, vērot dabu, putnus un
dzīvniekus un vēl vairāk – vienkārši atslēgties no
pilsētu trokšņiem un ikdienas kņadas, aizmirst
par lielveikaliem un daudziem pienākumiem, lai
vienkārši baudītu dabas doto.
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Notikumi

Otro sezonu AS “Latvijas valsts meži“
visiem interesentiem piedāvā ķert vēžus
uzņēmuma apsaimniekotajā Tērvetes
ūdenskrātuvē un Lielauces ezerā. Visas
1000 šai sezonai atvēlētās licences
pārdotas jau nepilna mēneša laikā. Pēc
daudzu teiktā, AS “Latvijas valsts meži“
ūdenstilpēs sastopamie vēži ir vieni no
lielākajiem Latvijā.

Jūnija sākumā Skotijā notiek ikgadējā valsts mežu apsaimniekotāju konference, kurā piedalās arī
AS “Latvijas valsts meži“ pārstāvji. Šā gada konferences galvenās tēmas ir mežu loma globālā klimata
pārmaiņu mazināšanā un atjaunojamās enerģijas ražošana no koksnes. Konferences laikā notiek
Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) valdes sēde, kurā atkārtoti ievēlēts arī
LVM valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks.

No 27. līdz 29. jūlijam Madonas rajonā notiek tradicionālās LVM meža spēles, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumā
strādājošo sportiskās aktivitātes, atjautību, erudīciju. Daudzi darbinieki biedrības “Meža sports“ komandas sastāvā
piedalās Eiropas meža darbinieku ziemas sacensībās (EFNS) un orientēšanās sacensībās (EFOL).

15. septembrī Ogres rajona Tomē notiek Latvijas
sēņošanas čempionāts, kuru atbalsta arī AS “Latvijas
valsts meži“. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Roberts Strīpnieks uzsver, ka sēņošanu būtu vērts
attīstīt kā sporta veidu, ņemot vērā mūsu valsts
optimālos meža klimatiskos apstākļus un daudzos
sēņot gribētājus, kas savu atpūtu vienlaikus spēj
veltīt gan azartam, gan dabai.

Fosilie resursi
nav atjaunojami.
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AS “Latvijas valsts meži“ Tērvetes dabas parka apmeklētājiem
sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu – braucienu ar Pasaku bānīti.
Autovilcieniņš, kas sastāv no lokomotīves un diviem vagoniņiem,
dod iespēju vienlaikus 40 parka apmeklētājiem īsākā laika posmā
apmeklēt tūristu iecienītākās vietas. Bānītis ir vienīgais šāds vilcieniņš
Latvijā, tas sniedz tūristiem jauna piedzīvojuma prieku. Tūrisma
attīstības valsts aģentūras organizētajā konkursā tas ieguvis balvu kā
“Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts“.

1. novembrī AS “Latvijas valsts meži“ struktūrvienības “LVM Sēklas un stādi“ kokaudzētavā “Mazsili“ sāk
darbu jaunā ietvarstādu šķirošanas un iepakošanas līnija. Līdzīgas līnijas darbojas arī Strenču un Podiņu
kokaudzētavā. Speciāli LVM vajadzībām tās izstrādājis Zviedrijas stādu ražošanas tehnoloģisko konstrukciju
uzņēmums “BCC AB“ un Latvijas uzņēmums SIA “Peruza“.

30. novembrī un 1. decembrī Latvijā notiek starptautiska konference “Meža nozare – Eiropas
tautsaimniecības stabilitātes garants“. To rīko Latvijas Kokrūpniecības federācija un Meža īpašnieku
biedrība sadarbībā ar Zemkopības ministriju, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par meža nozares lomu
tautsaimniecībā un nepieciešamību pēc pasākumiem, kas veicinātu nozares attīstību atbilstoši mūsdienu
tirgus situācijai un sociālās atbildības prasībām.

Lai iedzīvinātu uzņēmuma vērtības, kā arī uzklausot darbinieku viedokli un
vēlmes, 2007. gadā organizētas korporatīvās mācības, kuru galvenais mērķis
ir komandas un efektīvas sadarbības attīstīšana, draudzīguma un dzīvesprieka
akcentēšana. Pēc mācībām tiek veikta darbinieku aptauja, kuras rezultāti
kopumā ir ļoti pozitīvi – darbinieki vēlas arī turpmāk piedalīties šāda veida
mācībās, viņi akcentē mācību nozīmību, norāda, ka ir vieglāk sadarboties ar
kolēģiem no citām struktūrvienībām, vieglāk viņus uzrunāt un atrast kopīgu
valodu. Atzinīgi novērtēta arī pozitīvā un draudzīgā atmosfēra mācību laikā.

Koks ir
atjaunojams1

Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķir AS “Latvijas valsts meži“ statusu “Ģimenei
draudzīgs komersants“. Statuss ir spēkā divus gadus, pēc tam var tikt veikta
pārvērtēšana. Šis nav vienīgais apbalvojums, kas liecina par uzņēmuma ģimenēm
draudzīgo politiku. Jau iepriekš Tērvetes dabas parks, ko apsaimnieko AS “Latvijas valsts
meži“, ir saņēmis apbalvojumu kā “Ģimenēm draudzīgākā vieta Latvijā“.
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Klimata izmaiņas pasaulē atstā jušas ietekmi uz tautsaimniecī bu.

Vide

Lai sasniegtu ilgtermiņa
mērķus vides aizsardzībā,
LVM vairāk nekā 10% no
mežiem neplāno nekādu
saimniecisko darbību vai
galveno cirti, papildus tam
6% no mežiem saimnieko
tikai ar izlases cirtēm. Putnu
vairošanās sezonas laikā – no
15. aprīļa līdz 30. jūnijam –
nekopj jaunaudzes, bet no
1. marta līdz 31. augustam
aizsargājamo putnu
mikroliegumu buferzonās
neveic nekādas cirtes.

2007. gadā partnera statusā LVM ir līdzdarbojusies vairākos starptautiskos vides projektos: Eiropas Komisijas (EK)
“LIFE – Daba“ programmas ﬁnansētos projektos –“Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā“, “Ziemeļgaujas
ielejas aizsardzība un apsaimniekošana“, “Papes ezers – apsaimniekošana un attīstīšana“, “Biotopu apsaimniekošanas
pilnveidošana “Natura 2000“ teritorijā “Vestiena““, kā arī ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda
ﬁnansētajā projektā “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes bisfēras rezervātā“ un Eiropas fonda
programmas – INTERREG ﬁnansētā projektā “Velomaršrutu tīkla attīstīšana Baltijas ezeru zemē“.

Kopš 2003. gada LVM sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB) veic melnā stārķa (Ciconia nigra) ligzdošanas
sekmju monitoringu. 2007. gadā monitoringa ietvaros apsekotas visas vēsturiski zināmās (LOB rīcībā esošā
informācija) potenciālās melnā stārķa ligzdošanas vietas LVM valdījumā esošajā teritorijā (268 objekti, t. sk. 208 melnā
stārķa ligzdas). Pēc ornitologa M. Strazda ziņojuma, šajā gadā ir pārbaudīts lielākais melno stārķu ligzdošanas vietu
skaits, kāds jebkad Latvijā monitoringa ietvaros viena gada laikā ir pārbaudīts. Projektā bija iesaistīti 68 “LVM Mežs“
darbinieki, darbam veltītas 1230 stundas (153 cilvēkdienas). LVM darbinieki ir ieguvuši pieredzi un zināšanas par
melnā stārķa populācijas stāvokli Latvijā, to ietekmējošiem faktoriem un novērtēšanas metodēm.

Gandrīz 80% Latvijas melno stārķu dzīvo LVM mežos. Vairāk nekā 90%
no visiem melnajam stārķim, mazajam ērglim (Aquila pomarina) un
mednim (Tetrao urogallus) izveidotajiem mikroliegumiem ir valsts mežos.

Mežs ir skaists.
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Mežs ir gudrs.

Pamatojoties uz iekšējiem tiesību aktiem, visām plānotajām darbībām LVM vērtē ietekmi uz vidi. Tām, kurām var
būt būtiska ietekme (meža infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbi), gatavo rakstiskus atzinumus, t. sk. par
pasākumiem darbību ietekmes uz vidi samazināšanai. 2007. gadā sagatavots vairāk nekā 230 atzinumu.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes ekspertiem LVM izstrādāti pamatprincipi cirsmu dizaina
plānošanai “vizuāli jutīgās“ vietās un ierīkoti demonstrācijas objekti. LVM līdzdarbojusies
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) ainavu ekoloģiskā plāna (AEP) projekta izstrādes gaitā,
turpinās sadarbība ar ZBR administrāciju AEP ieviešanā LVM apsaimniekojamā teritorijā.

Par LVM līdzekļiem laikā no 2002. līdz 2007. gadam izstrādāts gandrīz 60 dabas aizsardzības plānu
(DAP) īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT), un turpinās darbs pie apstiprināto plānu ieviešanas.
2007. gadā izstrādāti trīs DAP un plānotie dabas aizsardzības pasākumi realizēti vairāk nekā 10 ĪADT:
aizsargājamo meža un pļavu biotopu atjaunošana un kopšana, medņu riestu kopšana, izlikti būri
lidvāverēm (Pteromys volans), izkoptas un aprīkotas ar informācijas stendiem dabas takas, izbūvētas purva
laipas, skatu torņi, labiekārtotas atpūtas vietas, veikti citi darbi.

Sabiedrībai nozīmīgu objektu labiekārtošanas darbi veikti ne tikai
aizsargājamās teritorijās, bet arī ārpus tām. Kopumā gada laikā
labiekārtoti 290 no 400 LVM ierīkotajiem objektiem (atpūtas
vietas, apskates objekti, dabas takas u. c.), 20 no tiem tiek
apsaimniekoti sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.

Lai samazinātu atkritumu daudzumu mežos,
LVM ne tikai organizē sabiedriskās kampaņas un
talkas, bet ik gadus iegulda līdzekļus atkritumu
vākšanai mežā. 2007. gadā mežos savākts vairāk
nekā 3,2 tūkst. m3 atkritumu.

LVM Zemgales mežsaimniecība saņēma Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirto Kultūras mantojuma
Gada balvu “Labākais kultūras pieminekļu saimnieks“ par kultūras pieminekļu apsaimniekošanu Jelgavas rajonā.
Četri LVM apsaimniekotie objekti (Skrīveru dendrārijs, Kokneses parks, Dundagas pils parks, Zaļenieku muižas parks)
2007. gadā pārstāvēja LVM Eiropas Kultūras mantojuma dienās, kas bija veltītas vēsturiskajiem dārziem un parkiem.

Gada
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Viens kubikmetrs koksnes izaugot piesaista veselu tonnu
CO 2 un saražo 727 kilogramus skābekļa.

Sabiedrība

1. maijā LVM kampaņas
“Nemēslo mežā!“ galvenais
varonis Cūkmens atgriežas,
lai sāktu jaunu sezonu
cīņai pret atkritumiem
mežos. Maijā Cūkmens veic
vērienīgu tūri “Piekrastes
blieziens“ pa Latvijas
piejūras skolām no Nīcas
līdz Ainažiem.

19. maijā Muzeju naktī Cūkmens kopā ar Dullo Didzi eksperimentē ar plastmasu Latvijas Dabas muzeja
pagalmā. Plastmasa, īpaši polietilēna iepirkumu maisiņi, ir kļuvusi par patēriņa un piesārņojuma simbolu un
lielā vairumā ir sastopama arī mežos. Plastmasa ir galvenā problēma, kam “Latvijas valsts mežu“ kampaņas
varonis šogad pievērš īpašu uzmanību.

23. maijā notiek lielā talka Lilastē, kur aicināts
piedalīties ikviens. Talkā Lilastes ezera krastā tiek
atvērts pirmais PET pudeļu taras pieņemšanas
punkts – kā aicinājums jau šogad izveidot sistēmu,
kad plastmasas pudeles var nodot, saņemot pretī
atlīdzību. Talkas laikā var nodot PET pudeles, pretim
saņemot rozā konfektes. Taču turpmāk plānots ieviest
sistēmu, kad par katru nodoto pudeli var saņemt
atlīdzību vairāku santīmu apmērā.

Ir īstais brīdis
pārvērtēt meža vietu
mūsdienu pasaulē.
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18. jūlijā Tērvetes dabas parkā notiek pirmais
Meža olimpiādes fināls Latvijā. Tajā pulcējas
deviņas labākās pamatskolu komandas no
visas Latvijas. Lai nokļūtu uz šo olimpiādi,
2006./2007. mācību gadā AS “Latvijas valsts
meži“ izsludināja Meža olimpiādes pirmās
divas kārtas, kurās noskaidrojās 18 finālistu.
Atšķirībā no tradicionālās mācību olimpiādes
tā notiek brīvā dabā – mežā. Meža
olimpiādes galvenā balva ir ārzemju dabas
ekspedīcija. 2007. gada Meža olimpiādes
uzvarētāji devās uz Somijas lielāko meža
muzeju “Lusto“.

13. augustā kampaņas “Nemēslo mežā!“
ietvaros rīkots Cūcīgāko ceļmalu TOP 10. Ar
šo Satiksmes ministrija, “Latvijas valsts ceļi“
un “Latvijas valsts meži“ uzsāk akciju pret
izplatīto parādību – ceļmalu piesārņošanu.
Jau pagājušajā gadā ar aicinājumu “Nemēslo
ceļmalā!“ tika uzrunāti autovadītāji, taču
aizvien situācija daudzviet liecina par
nepieciešamību ieviest brīdinājuma ceļa zīmes
“Uzmanību – cūkas!“.

Vasaras vidū LVM kopā ar meža nozares un
izglītības speciālistiem Tērvetes dabas parkā
organizē divas vides izglītības nometnes
skolēniem par ilgtspējīgu mežsaimniecību.
No 13. līdz 17. augustam 20 jauno dabas
pētnieku vecumā no 6 līdz 10 gadiem
apvieno atpūtu ar izzinošām nodarbībām
dabā. Bērni dodas izzinošās ekskursijās –
apmeklē aizsargājamus dabas objektus, kā
arī kokaudzētavas un kokzāģētavas.

Gada

p ā r skat s

20 07
21

Sabiedrība
Gudri iestādīt,
gudri kopt,
gudri cirst.

23. augustā LVM sadarbībā ar Ekoskolu kustību Jaunmoku
pilī organizē izglītojošu konferenci skolotājiem “Izzini mežu“.
Konferences laikā skolotāji tiek iepazīstināti ar Valsts meža
dienesta, Zemkopības ministrijas, Pasaules dabas fonda, SIA
“Stora Enso“ un AS “Latvijas valsts meži“ īstenotajām aktivitātēm
meža izglītības jomā. Skolotājiem tiek organizēta mācību
ekskursija uz Tērvetes dabas parku, kur viņi atklāj jaunās meža
izglītības mācību takas.

1. septembrī Tērvetes dabas parkā sāk darboties divas jaunas
meža mācību takas: Meža mātes taka un Purva taka. Ekskursijas
tajās turpmāk vadīs pieredzējušas dabas mācību skolotājas –
vides izglītības speciālistes.

18. septembrī Ministru kabineta sēdē
akceptē Vides ministrijas sagatavoto
likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu
nodokļa likumā“. Pirms balsošanas
ministrus personīgi uzrunā Cūkmens,
aicinot cīnīties pret cūcību krāšņāko rotu.
Visi ministri no Cūkmena saņem papīra
maisiņus, kas ir videi nekaitīgi.
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5. oktobrī 24 vietās notiek garākā piekrastes
sakopšanas talka Latvijas vēsturē. Talku rīko
“Latvijas valsts meži“, domubiedru grupa
“Tīri meži“, Latvijas piekrastes pašvaldības
un Latvijas Pašvaldību savienība. Katrā
talkas vietā talcinieki var ne tikai gūt
gandarījumu par sakoptu vietu un labu
darbu, bet arī saņemt balvas no DnB
NORD bankas. Līdztekus talkas praktiskajai
vērtībai – tīrāks mežs, savākti atkritumi –
talka “No Rucavas līdz Ainažiem“ ir būtiska,
jo parāda, ka mežu sakopšana kļūst par
nopietnu kustību.

Jaunajā pasaku portālā “www.pasakas.net“ ar AS “Latvijas valsts meži“ atbalstu tapusi Meža pasaku sadaļa, kurā var klausīties un
lasīt pasakas par meža skaistuma un cūkošanās posta tematiem. Meža pasakas ir sarakstījuši autori Ilmārs Šlāpins, Gutenmorgens
jeb Māris Bērziņš un Raivita Kramzaka. Sadarbībā ar portālu “www.satori.lv“ tika izsludināts meža pasaku konkurss un atlasīti
labākie darbi, kas veicinātu bērnu lasītprieku un palīdzētu aizdomāties par dabas brīnumu.

Decembrī LVM ar Meža
attīstības fonda atbalstu
izdod jaunu mācību
grāmatu skolēniem
“Laižam mežā!“ par
drošību un uzvedību
dabas vidē. Grāmatu
pavasarī plānots dāvināt
visām Latvijas skolām.
Grāmata tiek izdota vides
izglītības programmas
“Izzini mežu“ ietvaros ar
mērķi tuvināt skolas dabai
un meža nozarei.
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Pasaule mainās, un tai līdzi mainās arī “Latvijas valsts meži”.
Šis ir meža laiks.

Vadības ziņojums
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, padome un
valde. Augstākā lēmējinstitūcija ir akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – Zemkopības ministriju. LVM padome pārstāv
akcionāra intereses akcionāra sapulču starplaikā un kontrolē valdes darbību, savukārt LVM pārvaldes augstākā izpildinstitūcija ir
valde. 2007. gada 31. decembrī LVM valdi veidoja 7 valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs un seši valdes locekļi.

Uzņēmuma darbība pārskata gadā

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus
hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā
1,59 miljonus ha meža zemes, no kurām
1,40 miljoni hektāru ir mežs. Teritorijas,
kuru apsaimniekošanai par galveno mērķi
ir izvirzīta augstvērtīgas koksnes ieguve, ir
71% (1,136 miljoni ha) no LVM valdījumā
esošajām zemēm. Laikā no 2000. līdz
2007. gadam būtiski ir palielinājusies dažāda
rakstura un nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju platība LVM valdījumā esošajās
zemēs: no 13% (0,21 milj. ha) līdz 29%
(0,46 milj.ha), no tām mežs – 0,37 milj. ha.
Viens no uzņēmuma ilgtermiņa mērķiem ir
apsaimniekojamo meža platību palielināšana,
tādēļ pārskata gadā tika veikta 415 ha
iegāde un pārskata gada beigās uzņēmuma
bilancē ir 2868 ha meža platības.
2007. gada budžets un saimnieciskās
darbības plāns ir izpildīts, un uzņēmuma
ieņēmumi pārsniedza plānotos, sasniedzot
167,81 miljonu latu.

Faktiskā izpilde

milj. Ls
Ieņēmumi
tai skaitā
no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas
no augošu koku pārdošanas
no šķeldu pārdošanas enerģijas ražošanai
no meža koku sēklu un stādu pārdošanas
no zemes nomas un zemes dzīļu pārdošanas
no medību platību nomas
no rekreācijas un medību pakalpojumiem
citi ieņēmumi*
procentu ieņēmumi
Izmaksas kopā
ražošanas izmaksas
administrācijas izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

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

167,81
81,14
78,36
0,25
1,14
0,37
0,44
0,51
1,32
4,28
57,97
55,71
2,26
2,04
107,80
15,13
92,67

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži“ 2007. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret meža īpašnieku, t. i., valsti,
samaksājot likumā “Par valsts budžetu 2007. gadam“ paredzēto maksājumu – dividendes (16,7 miljonus latu) – un
visus uz LVM attiecināmos nodokļus (17,5 miljonus latu).
Ņemot vērā likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli“ noteiktās atlaides, aprēķinot uzņēmumu ienākuma
nodokli, LVM pārskata gadā ir ziedojis 1,7 milj. latu sabiedriskā labuma organizācijām.
2007. gada laikā veikto svarīgāko darbu apjoms meža kapitāla vērtības palielināšanai un saimnieciskās
darbības plāna izpilde atbilst plānotajam. Saskaņā ar akcionāram iesniegto metodiku (Ilgtermiņa meža kapitāla
apsaimniekošanas plāna I etaps) LVM apsaimniekojamā meža kapitāla aprēķinātā vērtība meža kopšanas un
atjaunošanas rezultātā ir palielināta par 27 miljoniem latu.
Meža apsaimniekošanai ir izmantots šajā plānā izstrādātais mērķa caurmēra modelis un veikti tam atbilstoši
darbi (meža atjaunošana un kopšana). 2007. gadā mežs ir atjaunots 10 110 ha platībā ar ilgtermiņa meža
kapitāla apsaimniekošanas plānā paredzētajām koku sugām, atjaunošanas veidiem un tehnoloģijām un
mežs kopts (jaunaudžu kopšana un krājas kopšanas cirtes) 47 470 ha platībā ar minētajā plānā paredzēto
periodiskumu un intensitāti.
Palielinot uzņēmuma autoceļu kopgarumu, 2007. gada laikā, investējot 22,4 miljonus latu, ekspluatācijā ir nodoti
534 km meža ceļu, kuri ir iekļauti uzņēmuma bilancē.

Faktiskā izpilde

Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību
projekti 2007. gadā:
• “Nemēslo mežā!“, kas vērsts pret
meža piesārņošanu ar atkritumiem;
• zīmola “Mammadaba“
popularizēšanas kampaņa;
• projekts bērnu un jauniešu
mērķa auditorijām “Izzini mežu“
ar Meža olimpiādes noslēgumu
Tērvetes dabas parkā.

3

Augošu koku pārdošana milj. m

2,80

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3

1,83

Kurināmo šķeldu pārdošana milj. beramie m3

0,07

Meža atjaunošana tūkst. ha

10,1

Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha

26,8

Meža meliorācijas sistēmu renovācija tūkst. ha

14,8

Meža inventarizācija tūkst. ha

98,8

Zemes reģistrācija zemesgrāmatā tūkst. ha

42,3

Lai gan ilgtermiņa mežizstrādes līguma platībās tika piedāvāts viss plānotais apjoms un izsolēs
par 5% vairāk nekā plānots, tomēr sadarbības partneru interese par augošu koku cirsmām bija
mazāka un līdz ar to kopējais apjoms ir pārdots 91% apjomā no plānotā. Savukārt kurināmo šķeldu
pārdošanas apjoma neizpilde veidojusies dažādu faktoru ietekmē, galvenokārt tā saistīta ar LVM un
pakalpojumu sniedzēju pieredzes trūkumu.
Zemes uzmērīšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā darbu veikšana 2007. gadā ir pabeigta 42,3 tūkst. ha
platībā. Līdz ar to kopējā uzmērītā un reģistrētā uzņēmuma apsaimniekojamā platība ir 314 tūkst. ha.
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Vadības ziņojums
Uzņēmuma attīstība

Lai uzlabotu meža apsaimniekošanas plānošanu, tika sagatavots LVM struktūras optimizācijas pamatojums un plāns, kas ir īstenots un kā
rezultātā ar 2008. gada 1. janvāri struktūrvienībā “LVM Mežs“ ir veikta plānošanas atdalīšana no ražošanas funkcijas un centralizācija.
Ar mērķi uzlabot plānošanas procesu uzņēmumā ir īstenots projekts “Plānošanas pilnveidošana“, kā rezultātā ir akceptēts vienots un
centralizēts LVM plānošanas process un uzsākta darbības plāna izpilde šā procesa īstenošanas ieviešanai. Plānošanas pilnveidošanas
rezultātā tika uzlabots korporatīvās vadības process, noteikta un precizēta atbildība par plānošanas procesu dažādos tā līmeņos, kā
arī plānošanas process uzņēmumā organizēts uz stratēģiskās plānošanas pamata.
Lai palielinātu efektivitāti meža infrastruktūras uzturēšanā, ir sagatavota un īstenota koncepcija minētās funkcijas nodošanai no
struktūrvienības “LVM Mežs“ struktūrvienībai “LVM Meža infrastruktūra“ ar 2008. gada 1. janvāri.
Lai attīstītu koksnes produktu izmantošanu enerģijas ražošanā, ir turpināts darbs ar potenciālajiem partneriem par sadarbības
iespējām koksnes biomasas izmantošanā Latvijā.
Lai atbalstītu vienotas zinātniskās izpētes sinerģijas veidošanos meža nozarē, LVM piedalījās Meža nozares kompetences centra
stratēģijas izstrādē.
Atbilstoši uzņēmuma korporatīvajā stratēģijā deﬁnētajiem pētījumu virzieniem ir noslēgti zinātniskās izpētes līgumi kā viena gada
ietvaros, tā ilgākiem pētījumiem šādos virzienos:
• meža koku sugu ražības uzlabošana ar selekcijas metodēm un koksnes kvalitātes novērtēšana;
• ﬁto un entomoloģisko risku samazināšanas iespējas;
• meža kapitāla vērtības noteikšanas metodikas un vērtību palielinošu meža apsaimniekošanas modeļu attīstība;
• dabas vērtību stāvokļa monitorings un apsaimniekošanas metodes;
• meža sniegto vērtību izmantošanas iespējas enerģijas ražošanā, efektīvas mežizstrādes tehnoloģijas un
koksnes piegāžu loģistikas atbalsts.

Finanšu risku vadība

LVM savu saimniecisko darbību saskaņā ar ilgtermiņa attīstības plānu nodrošina, izmantojot uzņēmuma rīcībā esošos naudas
līdzekļus. Finanšu pārvaldība uzņēmumā tiek veikta centralizēti, un likviditāte pilnībā nodrošina savlaicīgu visu saistību izpildi gan pret
sadarbības partneriem, gan valsti. Ņemot vērā, ka gandrīz visi ieņēmumi (vairāk nekā 99%) atbilstoši realizācijas tirgum ir latos, valūtas
riska ietekme uz uzņēmuma ﬁnanšu rādītājiem ir minimāla.
Pārskata gadā palielinājies debitoru apjoms, kas ir saistīts gan ar apgrozījuma pieaugumu, gan ar realizēto sortimentu apmaksas
termiņu pagarināšanu, galvenokārt tiem līgumpartneriem, ar kuriem ir bijusi veiksmīga līdzšinējā sadarbība.
Uzņēmuma uzkrātie naudas līdzekļi tiek izvietoti zema riska ﬁnanšu instrumentos – kredītiestāžu depozītos – ar mērķi gūt stabilu peļņu.

Dalība starptautiskajos procesos

LVM piedalījās ikgadējā valsts mežu apsaimniekotāju konferencē. Šā gada konferences galvenās tēmas bija mežu loma globālā
klimata pārmaiņu mazināšanā un enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem – koksnes biomasas.
Ikgadējās valsts mežu apsaimniekotāju konferences ietvaros notika arī valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas EUSTAFOR valdes
sēde, kurā klātesošie vienojās par organizācijas stratēģiskajiem mērķiem un tās misiju – sniegt profesionālus un kvalitatīvus
vērtējumus lēmumu pieņēmējiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.
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Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šā ziņojuma parakstīšanai nav bijis nekādu ievērojamu
notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību.

Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2008. gadā

• Visu no ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem brīvo krājas kopšanas cirsmu izstrādi veikt ar struktūrvienības
“LVM Apaļkoksnes piegādes“ kapacitāti.
• Lai palielinātu resursu apjomu, kas izmantojami šķeldu ražošanai, realizēt Cirsmu atcelmošanas pilotprojektu.
• Veikt meža inventarizāciju Dienvidkurzemes mežsaimniecībā, izmantojot jaunu tehnoloģiju – lāzerskenēšanu.
• Lai ierobežotu sakņu trupes izplatību skujkoku mežaudzēs, plānots uzsākt skujkoku celmu apstrādi ar
bioloģiskas izcelsmes fungicīdu. Apjomi plānoti uz 250 tūkst. m³ koksnes, vienlaikus apstrādājot
nozāģēto koku celmus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2007

2006

Ls

Ls

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

162 354 057
(52 029 942)

100 109 019
(43 167 607)

Bruto peļņa

110 324 115

56 941 412

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(508 759)
(5 433 694)
923 324
4 555 118
(16 521)

(408 307)
(4 040 403)
154 309
1 094 585
(4 031)

Peļņa pirms nodokļiem

109 843 583

53 737 565

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Atliktā nodokļa izmaiņas
Pārējie nodokļi

(14 892 863)
(237 837)
(2 044 586)

(6 580 273)
(300 230)
(2 584 391)

92 668 297

44 272 671

Pārskata gada peļņa

Gada

p ā r skat s

20 07
29

Finanšu informācija
Bilance

31.12.2007.

31.12.2006.

Ls

Ls

203 103
81 252 313
3 430 154
1 443 320
86 328 890

183 441
56 968 660
2 266 046
1 413 320
60 831 467

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitoru parādi
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Naudas līdzekļi kasē un bankā
Apgrozāmie līdzekļi kopā

5 249 399
7 719 117
78 960 064
8 789 895
100 718 475

3 765 642
4 605 402
24 283 926
8 168 883
40 823 853

Aktīvu kopsumma

187 047 365

101 655 320

71 132 127
995 592
92 668 297
164 796 016

43 616 347
933 459
44 272 671
88 822 477

5 316 576

3 067 191

942 638
15 992 135
16 934 773

704 801
9 060 851
9 765 652

187 047 365

101 655 320

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Bioloģiskie aktīvi
Ilgtermiņa Ilgtermiņa ﬁnanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā
Uzkrājumi
Kreditori
Ilgtermiņa parādi kreditoriem
Īstermiņa parādi kreditoriem
Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

Roberts Strīpnieks,
valdes priekšsēdētājs
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