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 LVM apsaimniekotie meži
 Citu īpašnieku apsaimniekotie meži

Vairāk nekā pusi no Latvijas mežiem apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”.

Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā, jo Latvijā meži klāj 3,8 milj. ha 
jeb 56,9% tās teritorijas.*

LatvijaMežu zeme

* Avots: Meža statistiskās inventarizācijas 1. cikls (2004.–2008. g. dati)

Rīga
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2010 2009

pamatinformācija

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) tika izveidota 1999. gada oktobrī ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. Uzņēmums īsteno valsts intereses 
meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtības saglabāšanu un palielināšanu, 
kā arī maksimāli iespējamos ienākumus no meža apsaimniekošanas. 

Neto apgrozījums (miljoni LVL) 216,0 136,6

Peļņa pirms nodokļiem (miljoni LVL) 89,6 38,0

Neto peļņa (miljoni LVL) 78,3 33,2

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 34,1% 19,4%

Pārdotās koksnes apjoms (miljoni m3) 8,51 7,43

Apsaimniekojamā teritorija (miljoni ha) 1,62 1,62

Mežs (miljoni ha) 1,40 1,40

Galvenais uzņēmuma produkts ir kokmateriāli. Līdztekus meža apsaimniekošanai LVM 
attīsta arī citus darbības veidus: sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus un ražo 
selekcionētas sēklas un stādus mežu atjaunošanai. 

AS “Latvijas valsts meži”
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Mēs esam krietns, rūpīgs, saudzīgs un gādīgs Latvijas valsts mežu saimnieks, Baltijas 
jūras reģiona līderis efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.

LVM 2010. gadā ir aktualizējis uzņēmuma misijas un vīzijas vēstījumu, 
kā arī stratēģiskos mērķus.

mēs esam stabils un uzticams uzņēmums,
mēs esam līderis, kas veicina tirgus attīstību,
mēs nodrošinām kvalitatīvu un ilgtspējīgu koksnes pieaugumu,
mēs atbalstām kompetenci un inovāciju,
mēs veicinām darbinieku lojalitāti un aizrautību,
mēs attīstām ilgtspējīgu zaļo domāšanu un rīcību,
mēs esam godīgs un atbildīgs sabiedrības loceklis.

Mēs aicinām vērtēt LVM rīcību atbilstoši šādiem galvenajiem principiem:

Misija
Veidojam plaukstošu Latviju!

vīzijaun
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Stratēģiskie mērķi
Lai sasniegtu ilgtspējīgu un līdzsvarotu misijas un vīzijas izpildi, LVM ir noteicis uzņēmuma 
stratēģiskos mērķus, iedalot tos trīs savstarpēji līdzsvarotās dimensijās – vides, sociālie un 
ekonomiskie mērķi. 

Nodrošināt stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no 
saimnieciskās darbības. 
Palielināt uzņēmuma aktīvu un apsaimniekojamo 
kokaudžu vērtību.
Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti.
Kļūt par stabilu un prognozējamu partneri saviem 
klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Palielināt biznesa procesu efektivitāti un veicināt 
pakalpojumu sniedzēju efektivitātes paaugstināšanu.
Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes 
produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas.

Saglabāt dabas daudzveidību.
Veidot saudzīgu sabiedrības attieksmi pret meža vidi.
Samazināt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.
Palielināt LVM apsaimniekojamo mežu devumu  
globālo klimata izmaiņu mazināšanā.

Apsaimniekot mežu līdzsvarotā un Latvijas sabiedrības akceptētā veidā.
Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim.
Attīstīt LVM darbiniekiem motivējošu darba vidi.

Ekonomiskie mērķi

Vides mērķi

Sociālie mērķi
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LVM piegādā klientiem zāģbaļķus, fi nierklučus, tehnoloģisko koksni, papīrmalku 
un malku. Zāģbaļķu un fi nierkluču klienti ir koksnes pārstrādes uzņēmumi Latvijā. 
Pārējos sortimentus LVM piegādā arī pēc FOB nosacījumiem.

LVM piedāvā meža šķeldu enerģijas ražotājiem Latvijā un ārvalstīs.

LVM piegādā meža koku sēklas un stādus, kā arī dekoratīvos stādus.

LVM piedāvā rekreācijas pakalpojumus tam piederošajos rekreācijas centros, 
licencētus makšķerēšanas un vēžošanas pakalpojumus, kā arī realizē medību 
tiesības apsaimniekotajos mežos kā Latvijas, tā ārvalstu klientiem.

LVM piedāvā smilti, granti, kā arī kūdras ieguvi. Smilts un grants produktu klienti 
ir ceļu būvniecības uzņēmumi, kuri veic meža infrastruktūras objektu vai valsts 
autoceļu būvniecību.

Koksnes sortimentu piegādes

Enerģētiskās šķeldas piegādes

Sēklas un stādi

Rekreācija un medību pakalpojumi

Zemes dzīļu produkti

LVM galveno produktu un pakalpojumu klāsts

Mūsu produkti
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Rīga

Koksnes sortimentu piegādes

LVM ir viens no nozīmīgākajiem apaļkoku piegādātājiem valstī. 2010. gadā uzņēmums 
klientiem pārdeva aptuveni 5,9 milj. m3 apaļkoku sortimentu. Piegādājot klientiem va-
jadzīgo sortimentu precīzi noteiktā laikā, uzņēmums rada prognozējamu attīstības vidi 
un veicina savu sadarbības partneru konkurētspēju. 

Apaļkoku sortimentu piegādes 2010. gadā
Papīrmalka  2024 tūkst. m3
Skuju koku zāģbaļķi 2533 tūkst. m3
Lapu koku zāģbaļķi 287 tūkst. m3
Bērza fi nierkluči 398 tūkst. m3
Malka  630 tūkst. m3

5%

7%

11% 34%

43%
Smilts karjeri
Smilts – grants karjeri
Smilts – grants, smilts karjeri

Zemes dzīļu produkti

LVM piedāvā smilti un granti visā Latvijas teritorijā.
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Iespējas

Stabilitāte

Sadarbība

Lai LVM koksnes sortimentu un šķeldu piegādes klienti varētu optimizēt savas izmak-
sas, kopš 2011. gada sākuma atkarībā no darba organizācijas specifi kas tiek ieviestas 
trīs apkalpošanas programmas.

Programmas mērķis ir noteiktā sadarbības periodā nodrošināt klientu ar 
apaļo kokmateriālu sortimentiem vai šķeldu.

Programmas mērķis ir ar efektīvām piegādēm atbalstīt klientus, dodot iespēju 
palielināt to produktu konkurētspēju un samazināt ražošanas procesa nodro-
šināšanai nepieciešamās izejvielas sagādes izmaksas un resursus, uzņemoties 
noteiktu lomu klientu piegādes ķēdē, izstrādājot un piegādājot apaļo kokma-
teriālu sortimentus pēc klienta pasūtījuma un specifi kācijas, atbilstoši klienta 
krājumu līmeņa (noliktavas) un specifi kācijas vajadzībām.

Programmas mērķis ir noteiktā sadarbības periodā nodrošināt 
klientu ar precīzu sortimentu apjomu atbilstoši klienta noteiktajai 
specifi kācijai, veicot to piegādes saskaņā ar piegādes grafi ku.

Klientu apkalpošanas programmas

Enerģētiskās šķeldas pircēji ir enerģijas ražotāji Latvijā un ārvalstīs.
88% no pārdotā šķeldu apjoma tiek eksportēti.

Enerģētiskās šķeldas piegādes

Enerģētiskās šķeldas piegādes, tūkst. MWh
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Rīga

Sēklas un stādi
 LVM ražo un tirgo meža koku sēklas un stādus.

Uzņēmumā ir deviņas kokaudzētavas, kas tirgū spēj piedāvāt vairāk nekā 38 milj. meža 
koku stādu gadā. Tuvākajos gados tiek plānots palielināt stādu ražošanu līdz 60 milj. 
stādu gadā. Ārvalstu tirgos 2010. gadā tika realizēti 5,4 milj. stādu. Uzņēmums apsaim-
nieko arī Kalsnavas arborētumu jeb interesanto koku dārzu, kā arī piedāvā pircējiem 
vairāk nekā 600 dažādu dekoratīvo augu stādu veidu. 

Sēklu ieguvei tiek apsaimniekoti 513 ha priežu, 152 ha egļu un 33 ha citu koku sugu 
plantāciju. Tā kā meža koki sēklas neražo katru gadu, LVM uztur stratēģisko sēklu re-
zervi. Tas garantē to, lai meža koku stādus Latvijā būtu iespējams izaudzēt katru gadu. 

Kokaudzētavas
Čiekurkaltes
Kalsnavas arborētums
Stādu realizācijas laukums

Ietvarstādi 48%
Kailsakņi ar uzlabotu 
sakņu sistēmu 31%
Kailsakņi 21%

48%

21%

31%

Popes 
kokaudzētava

Mazsilu 
kokaudzētava

Rendas čiekurkalte

Vijciema čiekurkalte

Kalsnavas čiekurkalte
Kalsnavas arborētums Kalsnavas kokaudzētava

Podiņu kokaudzētava

Daugavpils stādu 
realizācijas laukums

Smiltenes kokaudzētava

Strenču kokaudzētava

Pļaviņu kokaudzētava
Jelgavas kokaudzētava

Valmieras 
kokaudzētava
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Rīga

Rekreācija un medību pakalpojumi

Zinot, ka 56% no Latvijas aizņem mežs, kurā mīt salīdzinoši daudz medījamo dzīvnie-
ku sugu, nav jābrīnās par medību popularitāti. Uzņēmums Latvijas iedzīvotājiem un 
ārvalstniekiem piedāvā dažādus pakalpojumus: medību organizāciju un pavadīšanu, 
transportu, naktsmītnes.
Latvija ir ezeru zeme. Pie mums ir 2256 ezeri, kuru platība ir lielāka par vienu hektāru. 
Piecos lielākajos uzņēmuma teritorijā esošajos ezeros mēs visiem interesentiem piedā-
vājam izmantot licencētās makšķerēšanas iespējas un dažādus atpūtas pakalpojumus. 

Gulbju ezers 

Atpūtas un tūrisma 
centrs “Spāre”

Kaņiera ezers 

 Zebrus ezers

Tērvetes ūdenskrātuve Lielauces ezers Konferenču un atpūtas centrs 
“Ezernieki”

Makšķerēšanas un atpūtas centri
Atpūtas un tūrisma centri
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Rīga

Lielu atsaucību gan Latvijas, gan arī ārvalstu tūristu vidū ir guvis Tērvetes dabas 
parks, kas jau vairākus gadus aptaujās tiek atzīts par ģimenei draudzīgāko vietu Lat-
vijā, un mītiskiem nostāstiem apvītais Pokaiņu mežs, kurā, pēc apmeklētāju teiktā, 
iespējams sajust savdabīgu enerģijas strāvojumu. 2010. gadā tikai šos divus apskates 
objektus apmeklēja 86 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu viesu. Katru gadu 
atpūtas iespējas valsts mežos tiek pilnveidotas. Tiek veidoti pastaigu maršruti un 
velomaršruti. Tajos iekļauti ievērojami apskates objekti un pikniku vietas, kur atvilkt 
elpu un iekurt ugunskuru. 

Katru gadu atpūtas iespējas valsts mežos tiek pilnveidotas, labiekārtojot jau esošās un 
atklājot jaunas atpūtas vietas. Pašreiz bezmaksas atpūtas vietu skaits pārsniedz 400.

Atpūtas vieta, apskates objekts 
Dabas taka, apskates objekts
Atpūtas vieta, dabas taka
Atpūtas vieta, apskates objekts, dabas taka

Atpūtas vieta 
Dabas taka 
Apskates objekts

24 25



Sociālā atbildība

Sadarbībā ar Starptautisko Vides izglītības 
fondu un Valsts Izglītības satura centru 
kopš 2005. gada ”Izzini mežu” ir vides iz-
glītības programma, uz kuras balstās LVM 
organizētās aktivitātes skolām. Tā smaržo 
pēc skujām un lapām, pēc īsta meža, jo tā 
virzīta uz praktisko zināšanu, pieredzes un 
iemaņu gūšanu, cilvēkiem esot tiešā saska-
rē ar mežu, apkārtējo vidi. 

Ik gadu programmu “Izzini mežu” iepazīst 5000 personu. 

Uz “Izzini mežu” metodikas bāzes AS “Latvijas valsts meži” skolām piedāvā:

Programma skolu jaunatnei “Izzini mežu”

mācību un metodiskos materiālus, 
ikgadējus konkursus “Mammadaba meistarklase” un “Meža olimpiāde”,
meža vides izglītības ekskursijas, 
tālākizglītības kursus skolotājiem,
vasaras nometnes skolēniem un citus veselīgus pasākumus.
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Kampaņa “Nemēslo mežā! 
Par cūku pārvērtīsies!”

Atbalsts sportam un kultūrai

Bezmaksas rekreācijas vietas

Lai risinātu pieaugošo atkritumu problēmu mežos, 
AS “Latvijas valsts meži” kopš 2005. gada īsteno 
valsts mēroga sociālu kampaņu “Nemēslo mežā!”, 
par kuras galveno varoni ir kļuvis Cūkmens.

Kampaņa ir jau kļuvusi par valsts mēroga kustību, kurā iesaistās arvien jauni partneri – 
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības un valsts 
iestādes. Piedaloties Lielajā talkā, Cūkmenu atbalsta arī Valsts prezidents. Šo gadu laikā 
Cūkmens ir ticies ar vairāk nekā 25 000 bērnu, piedalījies vairāk nekā 500 meža, ceļmalu 
un ūdenstilpju sakopšanas talkās, kuru laikā ir savākti vairāk nekā 10 000 m3 atkritumu. 
Cūkmena aktivitātes ir veicinājušas sociāli atbildīgus likumu grozījumus – tuvākajos gados 
varētu tikt ieviesta PET depozīta sistēma, kā arī ir pieņemti likuma grozījumi, kas nosaka 
samazinātu nodokļu likmi par videi draudzīgu iepirkumu maisiņu izmantošanu lielveikalos. 
Kampaņa ir guvusi augstu atzinību gan valsts, gan starptautiska līmeņa konkursos.

AS “Latvijas valsts meži” ik gadu sniedz atbalstu Latvijas sporta, kultūras, izglītības un 
vides organizācijām, kā arī citiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem. 

Lielākā daļa LVM apsaimniekoto rekreācijas vietu ir bezmaksas. 2010. gadā LVM apsaim-
niekoja 320 atpūtas vietu, 54 apskates objektus, t.sk. 5 koka skatu torņus un 32 dabas 
takas, kas atrodas gan aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām. 20 objekti tiek 
apsaimniekoti sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.
Ik gadu gandrīz 300 no 400 LVM ierīkotajiem rekreācijas objektiem tiek labiekārtoti. 

Kampaņas galvenie mērķi:
tīrāki meži;
atbildīgāka sabiedrība.
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Vides atbildība

Dabas daudzveidības saglabāšana

Apsaimniekojamo mežu dabas daudzveidības saglabāšana vienmēr ir bijusi būtiska 
LVM mežsaimnieciskās ražošanas sastāvdaļa. No uzņēmuma valdījumā esošajām meža 
zemēm 20% tiek apsaimniekoti ar primāro mērķi – saglabāt bioloģisko daudzveidību. 
Šajās platībās saimnieciskā darbība un galvenā cirte netiek plānota. Tiek plānoti tikai tādi 
pasākumi, kas nepieciešami bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.

20% meža zemes tiek apsaimniekoti ar primāro mērķi – saglabāt 
bioloģisko daudzveidību, 5% – rekreācijai un ainavu aizsardzībai.
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Lai apliecinātu uzņēmuma ieguldījumu dabas sakopšanā, kā arī veicinātu Latvijas 
iedzīvotāju pašapziņu un patriotisma izjūtu par Latviju kā vienu no zaļākajām valstīm 
pasaulē, 2010. gadā uzsākts korporatīvās sociālās atbildības projekts – koku sēšanas 
un stādīšanas akcija “Skābeklis”. Akcijas “Skābeklis” radošā ideja un izvirzītais mēr-
ķis – iesēt un pēc tam iestādīt tieši tik daudz koku, cik Latvijā iedzīvotāju. Kopumā 
2 231 503 egles, priedes un ozolus. Šī kampaņa ir lielisks piemērs, kurā iesaistītie 
uzņēmumi – LVM un “SEB banka” – patiesi tic sava darba jēgai un nepieciešamībai. 
Sasniedzot kampaņā izvirzītos mērķus, Latvija tiešām kļūs zaļāka, un desmitiem tūk-
stošu cilvēku būs pielikuši savu roku, lai to panāktu.

Projekts “Skābeklis” iekļuvis prestižā “European Excellence Awards 2010” fi nālā, kur no-
minēts starp labākajiem projektiem Ekoloģijas kampaņu un Baltijas kampaņu kategorijās.

Dabas daudzveidības saglabāšanai LVM ne tikai apsaimnieko aizsargājamās dabas 
teritorijas (t.sk. Natura2000) un meža koku sugu ģenētisko resursu mežaudzes, bet 
arī apzina jaunas Latvijas un ES aizsargājamo sugu un biotopu atradnes, ievēro meža 
darbu termiņa ierobežojumus pavasarī un vasarā – dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 
Meža darbu vietās LVM saglabā dabiskam mežam raksturīgus struktūras elementus 
(ekoloģiskos kokus, atmirušo koksni, mitras ieplakas, mežmalas, pamežu un paaugu), 
plāno buferzonas ap ūdeņiem un aizsargājamu sugu dzīvotnēm, biotopiem, vairāk 
nekā 30% mežu atjauno dabiski. 2005.–2010. gadā LVM fi nansējusi divus ilgtermiņa 
pētījumus par dabas aizsardzību (par medņa Tetrao urogallus dzīvotnēm un melnā 
stārķa Ciconia nigra monitoringu), piedalījusies 6 starptautiskos vides projektos. LVM 
attīsta iekšējos projektus par dabas daudzveidības saglabāšanu, piem., par bioloģiski 
augstvērtīgu mežu apsaimniekošanu un aizsargājamo sugu monitoringu. 

Aktīva līdzdalība vides projektos
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Uzņēmuma resursi

Apsaimniekojamā teritorija
LVM apsaimnieko 1,62 milj. ha lielu teritoriju, tai skaitā 1,59 milj. ha meža zemes. 
LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma radīto vērtību un ieņēmumu 
galvenais avots. 

Mežs 87%
Purvi 8%
Meža infrastruktūras objekti 3%
Nemeža zemes 2%

87%

8%
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68% no LVM apsaimniekošanā esošajiem mežiem aizņem skuju koki, no kuriem 
47% veido priežu audzes. Pārējā platība klāta ar lapu koku mežiem, no kuriem visvai-
rāk izplatītas bērzu audzes. 

Mežaudžu tekošais krājas pieaugums (bez atmiruma) LVM mežos ir 12 milj. m3 gadā.

Priede 47%
Egle 21%
Bērzs 24%
Melnalksnis 3%
Apse 3%
Citas 2%

Priede 4,59 miljoni m3

Egle 2,76 miljoni m3

Bērzs 2,28 miljoni m3

Melnalksnis  1,03 miljoni m3

Apse 0,69 miljoni m3

Baltalksnis 0,19 miljoni m3

Ozols, osis 0,12 miljoni m3

47%24%
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Darbinieki
Darbinieku vērtības un darbinieku skaits

godīgums, 
sasniegumi/darba rezultāti, 
kompetence, 
sadarbība, draudzīgums un dzīvesprieks, 
lepnums par savu organizāciju. 

LVM darbinieki par svarīgākajām savā ikdienas darbā atzinuši šādas vērtības: 

31.12.2010. LVM strādāja 897 darbinieki.

Augstākā 70%
Vidējā 28%
Pamata 2%

Sievietes 34%
Vīrieši 66%

Izglītība

Dzimums Vecuma grupas

Līdz 30 gadiem 14%
No 31 līdz 40 gadiem 30%
No 41 līdz 50 gadiem 31%
No 51 līdz 60 gadiem 20%
Virs 61 gada 5%

34%

70%

14%

30%

31%

20%

5%

28%

66%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pārdošanas apjomi

Pārdotā koksne gadā, miljoni m3 T. sk. apaļkoksnes sortimenti, miljoni m3
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mežsaimniecība

Atjaunotās mežu platības, tūkstoši ha Izkoptās jaunaudzes, tūkstoši ha
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Infrastruktūra

Meža ceļu būvniecība, km
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Apgrozījums, miljoni LVL Peļņa pēc nodokļiem, miljoni LVL Investīcijas, miljoni LVL Devums valsts un pašvaldību budžetos, miljoni LVL

Finanses
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Akcionāru pilnsapulce

Valde

Valdes priekšsēdētājs

Korporatīvā vadība

Struktūrvienības

LVM Sēklas un stādiLVM Mežsaimniecība
LVM Mežkopība

LVM Koksnes produktu ražošana un piegādes
LVM Meža infrastruktūra

LVM Nekustamie īpašumi
LVM Rekreācija un medības

Saistītie uzņēmumi

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (40,22%)
SIA “Jaunmoku pils” (100%)

Uzņēmuma struktūra
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