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Darbības veids

Uzņēmuma darbība pārskata gadā

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 starplai-
kā un kontrolē valdes darbību, savukārt LVM pārvaldes augstākā izpildinstitūcija ir valde. 2008. gada 
31. decembrī LVM valdi veidoja 7 valdes locekļi – valdes priekšsēdētājs un seši 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. 70% (1,127 miljoni ha) no LVM valdījumā 
esošajām zemēm par galveno apsaimniekošanas mērķi izvirzīta augstvērtīgas koksnes ieguve. Būtiski 
palielinājusies dažāda rakstura un nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju platība LVM valdījumā esoša-
jās zemēs – no 13% (0,21 miljons hektāru) 2000. gadā līdz 28% (0,45 miljoni hektāru) 2008. gadā, tai 
skaitā mežs 0,37 miljoni hektāru. Viens no uzņēmuma ilgtermiņa mērķiem bija apsaimniekojamo meža 
platību palielināšana, tādēļ pārskata gadā iegādāta zeme 124,2 hektāru platībā un 2008. gada beigās 
uzņēmuma bilancē ir 2992 hektāri meža platības. 

2008. gada budžets nav izpildīts, jo pieprasījuma kritums koksnes tirgū noteica gan mazāku nekā plā-
nots koksnes pārdošanas apjomu, gan zemāku vidējo koksnes pārdošanas cenu. 2008. gadā kopējie 
LVM ieņēmumi ir 155,1 miljons  latu, tai skaitā ieņēmumi no koksnes pārdošanas 144,3 miljoni latu 
jeb 93% no visa ieņēmumu apjoma. 



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

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 2008. gadā ir pilnībā izpildījusi saistības pret īpašnieku, t. i., 
valsti, samaksājot likumā “Par valsts budžetu 2008. gadam” paredzēto maksājumu 32,3 miljonus 
latu (dividendes no 2007. gada peļņas 28,69 miljonu latu apmērā un maksājumu 3,6 miljonu latu 
apmērā uzņēmuma pamatkapitāla samazināšanas rezultātā) un visus uz LVM attiecināmos nodokļus 
(31,4 miljoni latu).

Ņemot vērā likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās atlaides, aprēķinot uzņēmumu ie-
nākuma nodokli, LVM pārskata gadā ir ziedojis 1,26 milj. latu sabiedriskā labuma organizācijām.

   Faktiskā izpilde
   milj. Ls

Ieņēmumi, t. sk.  155,08

 no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas  92,67
 no augošu koku pārdošanas  50,63
 no šķeldas pārdošanas enerģijas ražošanai  0,95
 no meža koku sēklu un stādu pārdošanas  1,76
 no zemes nomas un zemes dzīļu pārdošanas  0,86
 no medību tiesību nomas  0,44
 no rekreācijas un medību pakalpojumiem  0,57
 citi ieņēmumi*  0,83
 procentu ieņēmumi  6,37

Izmaksas kopā  92,41

 ražošanas izmaksas  89,59
 administrācijas izmaksas  2,82

Nekustamā īpašuma nodoklis  1,63

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  61,04

 uzņēmumu ienākuma nodoklis  8,77

Peļņa pēc nodokļiem  52,27



Meža apsaimniekošanai izmantots šajā plānā izstrādātais mērķa caurmēra modelis un veikti atbilstoši 
darbi (meža atjaunošana un kopšana). 2008. gadā mežs atjaunots 11 757 ha platībā ar ilgtermiņa 
meža kapitāla apsaimniekošanas plānā paredzētajām koku sugām, atjaunošanas veidiem un tehno-
loģijām un mežs kopts ( jaunaudžu kopšana un krājas kopšanas cirtes) 45 590 ha platībā ar minētajā 
plānā paredzēto periodiskumu un intensitāti.

2008. gadā ekspluatācijā nodoti 716 km meža ceļu, kuri iekļauti uzņēmuma bilancē un kuru būvnie-
cībā investēti 39,6 miljoni latu.

Mežs atjaunots atbilstoši dabā nepieciešamajiem apjomiem. Savukārt meža inventarizācija veikta 
tikai iepirktajās zemēs, kurās pirms tam uzmērītas zemes robežas. Nav pabeigta plānotā meža in-
ventarizācija uzņēmuma valdījumā esošajos mežos Dienvidkurzemes mežsaimniecībā, jo aizkavējies 
datu apstrādes process. Šos darbus plānots pabeigt 2009. gadā.

2008. gadā uzmērīti un zemesgrāmatā reģistrēti 97,9 tūkstoši hektāru valsts meža zemju, dažādās 
uzmērīšanas un reģistrācijas stadijās vēl atrodas 283 tūkstoši hektāru. Kopējā uzmērītā un reģistrētā 
LVM apsaimniekojamā platība ir 412 tūkstoši hektāru.

Nozīmīgākie LVM sabiedrisko attiecību projekti 2008. gadā
• “Nemēslo mežā”, kas vērsts pret meža piesārņošanu ar atkritumiem un kā ietvaros organizēta 

Latvijas 90. dzimšanas dienai veltītā Lielā talka ar vairāk nekā 30 000 talcinieku piedalīšanos.
• Zīmola Mammadaba popularizēšanas kampaņa, kuras ietvaros realizēts bērnu mērķauditorijai do-

māts projekts “Mammadaba multirīti”, aicinot bērnus saudzēt un cienīt Latvijas dabu.
• Projekts bērnu un jauniešu mērķauditorijām “Izzini mežu”, kur sadarbībā ar Meža attīstības fon-

du sagatavota un izdota grāmata skolotājiem “Matemātika mežā” un organizēts Meža olimpiādes 
noslēguma pasākums Tērvetes dabas parkā ar pusfināla uzvarētāju piedalīšanos no visiem Latvijas 
reģioniem.

Darbības plāns
   Faktiskā izpilde
  

Augošu koku pārdošana milj. m3   2,68
Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3  2,69
Kurināmās šķeldas pārdošana milj. beramie m3  0,22
Meža atjaunošana tūkst. ha  11,8
Meža ( jaunaudžu) kopšana tūkst. ha  27,8
Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tūkst. ha  16,9
Meža inventarizācija tūkst. ha  1,0
Zemes reģistrācija zemesgrāmatā tūkst. ha  97,9



Balstoties uz visu ieinteresēto pušu aptauju par LVM korporatīvo stratēģiju, iepriekšējo darbību tās 
īstenošanā, kā arī ārējās un iekšējās vides analīzi, aktualizēta LVM misija un vīzija, kā rezultātā sagata-
votas sabalansētās mērķu kartes un uzsākts jaunais uzņēmuma plānošanas process.

Lai attīstītu koksnes produktu izmantošanu enerģijas ražošanā, turpināts darbs ar potenciālajiem part-
neriem par sadarbības iespējām koksnes biomasas izmantošanā enerģijas ražošanai Latvijā, kā arī 
panākta vienošanās par sadarbību priekšizpētes darbu veikšanai minētajā jomā.

Uzsākts vispusīgs uzņēmuma darbības novērtējums atbilstoši Eiropas izcilības modeļa (EFQM) kritēri-
jiem, kā rezultātā tiks identificētas LVM stiprās un vājās puses un izveidots uzlabojamo jomu saraksts.

Lai veicinātu Latvijas meža nozares attīstību, LVM piedalījies šādos projektos:
• meža nozares attīstības programmas “Racionāla meža resursu potenciāla izmantošana (mobilizāci-

ja)” izstrāde;
• SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Meža mašīnu operatoru mācību 

centra biznesa plāna sagatavošana;
• LVM sadarbības pieteikumu sagatavošana ar nozares zinātniskās izpētes institūtiem Meža nozares 

kompetences centra izveides iniciatīvas grupas darbības ietvaros.

Uzņēmuma attīstība

Atbilstoši uzņēmuma korporatīvajā stratēģijā definētajiem pētījumu virzieniem veikta zinātniskā izpēte 
šādos projektos:
• Saimnieciski nozīmīgo meža koku sugu selekcijas pētījumi kvalitatīvu produktīvu un ģenētiski daudz-

veidīgu mežaudžu atjaunošanai;
• Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas 

mērķu un selekcijas darba programmas aktualizācija AS “Latvijas valsts meži”;
• Energoresursu ieguve no krājas kopšanas cirtēm, grāvju un ceļmalu apauguma pārstrādes, izvērtējot 

ekonomiskos, tehnoloģiskos un mežsaimnieciskos faktorus;
• Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz 

ligzdošanas sekmēm novērtējums;
• Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrāde medņu riestu 

dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi;
• Sakņu trupes uzraudzība un ierobežošana skujkoku mežos;
• Meža ugunsgrēka ietekmes uz koka dzīvotspēju novērtēšanas metodikas izstrāde;
• Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās 

izmantošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā.



Lai attīstītu meža reproduktīvā materiāla selekciju, organizēts seminārs par pētījuma “Saimnieciski 
nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas mērķu un 
selekcijas darba programmas aktualizācija AS “Latvijas valsts meži”” starprezultātiem un izvēlēta no 
ekonomiskā aspekta pieņemamākā selekcijas alternatīva, kuras programma nodota apstiprināšanai 
Zemkopības ministrijā.

LVM savu saimniecisko darbību saskaņā ar ilgtermiņa attīstības plānu nodrošina, izmantojot uzņē-
muma rīcībā esošos naudas līdzekļus. Finanšu pārvaldība uzņēmumā tiek veikta centralizēti, un lik-
viditāte 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 un “SEB bankas” naudas tirgus fondā, kur fonda daļu dzēšana notiek pēc uzņēmuma pie-
prasījuma, ar mērķi gūt stabilus ieņēmumus.

2008. gadā LVM piedalījies ikgadējā valsts mežu apsaimniekotāju konferencē, kurā galvenās tēmas 
bija mežu loma globālā klimata pārmaiņu mazināšanā un enerģijas ražošana no atjaunojamiem re-
sursiem – koksnes biomasas.

Ikgadējās valsts mežu apsaimniekotāju konferences ietvaros notika arī valsts mežu apsaimniekotāju 
asociācijas EUSTAFOR valdes sēde, kurā klātesošie vienojās par organizācijas stratēģiskajiem mēr-
ķiem un tās misiju – sniegt profesionālus un kvalitatīvus vērtējumus lēmumu pieņēmējiem par meža 
apsaimniekošanas jautājumiem.

Finanšu risku vadība

Dalība starptautiskajos procesos



2009. gada 3. februārī Ministru kabinetā tika pieņemts protokollēmums par LVM 2009. gada mak-
sājuma par valsts kapitāla izmantošanu palielināšanu par 15 miljoniem LVL. Gadījumā, ja akcionāru 
sapulce lems par maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu palielināšanu par 15 milj. LVL, tad 
uzņēmumam būs nepieciešams aizņēmums šā lēmuma izpildei.  

Konkurences padome 2009. gada 11. februārī ir ierosinājusi lietas izpēti “par Konkurences likuma 13. 
panta pirmās daļas 1., 4. un 5. punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu valsts akciju sabiedrības “Lat-
vijas valsts meži” darbībās”. Uzņēmuma vadībai nav informācijas par ierosināto lietu, tāpēc šobrīd 
nevar noteikt nekādas iespējamās saistības. 

2009. gada 17. aprīlī notika uzņēmuma ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika iecelta jauna akciju 
sabiedrības padome. 

Izņemot iepriekšējās rindkopās minēto, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šā 
ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma 
darbību.

Nodrošināt koksnes resursu pieejamību un realizāciju, lai novērstu iespējamo koksnes resursu deficītu, 
ko izraisītu straujais mežizstrādes apjomu kritums privātajos mežos, koksnes pārstrādes uzņēmumos, 
kas, strādājot Latvijā, pievieno vērtību koksnei.

Nodrošināt likumdošanas aktos noteikto meža apsaimniekošanas uzdevumu izpildi, palielinot apsaim-
niekojamā valsts meža kapitāla vērtību.

Nodrošināt koksnes (augošu koku un apaļkoksnes sortimentu) pārdošanu, kas nosedz ražošanas paš-
izmaksu.

Novērst riskus, kas samazina meža kapitāla vērtību.

Palielināt efektivitāti, pilnveidojot procesus un investējot IT attīstībā.

Ar attīstības un investīciju projektiem veicināt izmaksu samazināšanos vidējā un īsā termiņā. 

Attīstīt koksnes produktu izmantošanu enerģijas ražošanā.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā 2009. gadā



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

  2008 2007
  Ls Ls

Neto apgrozījums 148,043,900 162,354,057
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (84,956,973) (52,029,942)

Bruto peļņa  63,086,927 110,324,115

Pārdošanas izmaksas (1,922,478) (508,759)
Administrācijas izmaksas (5,468,864) (5,433,694)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 314,063 923,324
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6,725,016 4,555,118
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (10,574) (16,521)

Peļņa pirms nodokļiem 62,724,090 109,843,583

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (8,558,793) (14,892,863)
Atliktā nodokļa izmaiņas (211,596) (237,837)
Pārējie nodokļi (1,679,644) (2,044,586)

Pārskata gada peļņa  52,274,057 92,668,297



Bilance

  31.12.2008. 31.12.2007.
  Ls Ls
Aktīvs
 Ilgtermiņa ieguldījumi
 Nemateriālie aktīvi 243,858 203,103
 Pamatlīdzekļi 124,106,603 81,252,313
 Bioloģiskie aktīvi 2,726,775 3,430,154
 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1,362,746 1,443,320

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 128,439,982 86,328,890

 Apgrozāmie līdzekļi
 Krājumi  8,320,174 5,249,399
 Debitori 19,125,367 7,719,117
 Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 22,442,794 78,960,064
 Nauda un naudas ekvivalenti 28,332,661 8,789,895

Kopā apgrozāmie līdzekļi 78,220,996 100,718,475

Kopā aktīvs 206,660,978 187,047,365 

Pasīvs 
 Pašu kapitāls 
 Akciju kapitāls 132,501,258 71,132,127
 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 0 995,592
 Pārskata gada nesadalītā peļņa 52,274,057 92,668,297

Kopā pašu kapitāls 184,775,315 164,796,016
  
Uzkrājumi  8,852,998 5,316,576
  
  
Kreditori  
 Ilgtermiņa kreditori 1,154,234 942,638
 Īstermiņa kreditori 11,878,431 15,992,135
 Kopā kreditori 13,032,665 16,934,773
  
Kopā pasīvs 206,660,978 187,047,365
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