VADĪBAS ZIŅOJUMS
PAR PERIODU NO 2018.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 30.SEPTEMBRIM

SIA "Rīgas meži" (turpmāk – arī Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
2008.gada 10.janvārī ar vienoto reģistra Nr. 40003982628. PVN maksātāja reģistra Nr.
LV40003982628. Rīgas dome ir kapitālsabiedrības dibinātājs. Sabiedrības sastāvā ir piecas
mežniecības, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ikšķiles novadā, kultūras un
atpūtas parks "Mežaparks", kā arī daļa "Dārzi un parki".
Darbības veids
SIA "Rīgas meži" galvenie darbības veidi ir mežsaimniecība, mežizstrāde, koksnes pārstrāde,
Rīgas pilsētas dārzu un parku apsaimniekošana, kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" uzturēšana,
kultūras un sporta pasākumu organizācija.
Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata periodā
Sabiedrību vada un visus stratēģiskos, organizatoriskos, saimnieciskos un finanšu jautājumus lemj
valde 4 (četru) personu sastāvā. Valdei pakļautas desmit Sabiedrības daļas, no kurām četras
attiecināmas uz pamatfunkciju veikšanu ("Mežsaimniecības daļa", "Ražošanas daļa", "Realizācijas
daļa" un "Meža apsardzības daļa"), četras veic atbalsta funkcijas (Finanšu vadības daļa,
Grāmatvedības daļa, Administratīvā daļa, Birojs). Atsevišķās struktūrvienībās izdalītas daļa
"Dārzi un Parki", kas nodrošina deleģēšanas līgumā paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas dārzu
un parku apsaimniekošanā un apsaimnieko kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" infrastruktūru,
tajā skaitā "Mežaparka" Lielo estrādi, un daļa "Mežaparks", kuras atbildībā ir kultūras un sporta
pasākumu organizācija.
Komercreģistrā reģistrētais apmaksātais pamatkapitāls uz 2018.gada 30.septembri sastāda EUR
114 575 950.
Strādājošo skaits Sabiedrībā vidēji pārskata periodā ir 447 darbinieki, par kuriem tiek veiktas
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.
Atskaites periodā SIA "Rīgas meži" ir strādājusi ar neto apgrozījumu EUR 14 511 789 apmērā,
kas ir par 15.3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn (2017.gada trīs ceturkšņos – EUR 12 582
918). Apgrozījuma pieaugumu pamatā nodrošinājis ieņēmumu pieaugums no apaļkoka un
zāģmateriālu pārdošanas.

2018.gada pirmajos 9 mēnešos Ražošanas daļa sagatavojusi un Realizācijas daļa pārdevusi 95 545
m3 apaļkoku (2017.gadā trijos ceturkšņos – 104 000 m3) ar vidējo cenu 64,53 EUR/m3,
ieņēmumu apjomam 3 ceturkšņos sasniedzot 6,166 mlj. EUR (pērn šajā periodā - 5.868 mlj. EUR).
Tādējādi, samazinoties realizētā apaļkoka apjomiem, bet pieaugot vidējai cenai, ieņēmumi par

apaļkoku 2018.gada 3 ceturkšņos ir par 298 tūkst. EUR lielāki kā 2017.gada attiecīgajā periodā.
Jāatzīmē, ka zāģbaļķu cenu Sabiedrība spējusi noturēt virs vidējā tirgus līmeņa, jo izsolēs
pārdevusi apaļkoku, kamēr zāģbaļķu tirgū bija vērojams materiālu deficīts. Arī situācijā, kad
zāģētavas samazina zāģbaļķu iepirkumu cenas, “Rīgas meži” joprojām piegādā zāģbaļķus par
izsolē nosolītām salīdzinoši augstākām cenām. Arī mazvērtīgajam sortimentam (papīrmalka,
malka, taras kluči) ir cenu kāpums, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu.
2018.gada 3 ceturkšņos kokzāģētavā “Norupe” pārstrādāti 45 100 m3 apaļkoka, saražoti 20 639
m3 zāģmateriālu ar vidējo lietderības koeficientu 45,76 %. Realizēti 18 131 m3 zāģmateriālu
(2017 gada 3 ceturkšņos – 19 050 m3) ar vidējo cenu 179,5 EUR/m3. (2017.gadā – 157 EUR/m3),
ieņēmumu apjomam no zāģmateriālu pārdošanas sasniedzot 3,270 mlj. EUR. Kopējie
kokzāģētavas ieņēmumi 2018.gada 3 ceturkšņos, ieskaitot skaidas, šķeldas, mizas un brāķētā
apaļkoka pārdošanas ieņēmumus, sasniedz 4,178 mlj. EUR.
Kokaudzētava “Norupe” pārskata periodā no janvāra līdz martam veikusi sagatavošanās darbus
meža atjaunošanai, bet laika posmā no aprīļa līdz jūnijam SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos
mežos iestādīti 387,93 hektāri jauna meža, kopumā iestādot 1,154 miljonu jaunu Kokaudzētavā
“Norupe” izaudzēto priežu, egļu, bērzu un melnalkšņu stādu. Rudens periodā veikta atjaunoto
platību stādījumu papildināšana.
Mežsaimniecības daļa sagatavoja apstiprināšanai Rīgas domē Rīgas pašvaldības īpašumā esošo
mežu apsaimniekošanas plānu (MAP) laika periodam no 2018 līdz 2026.gadam. Pabeigta MAP
sabiedriskā apspriešana, MAP iesniegts apstiprināšanai Rīgas domē (MAP apstiprināts Rīgas
domes sēdē pārskata periodam sekojošajā mēnesī 31.oktobrī.) 2018.gada 3.ceturkšņos atjaunoto
platību kopšana veikta 164 ha, jaunaudžu kopšana 162 ha, tā nodrošinot kvalitatīvu augšanas gaitu
paliekošai audzes daļai. Mežsaimniecības daļa ar Stopiņu, Garkalnes, Mārupes, Ropažu un Ādažu
novadu pašvaldībām un iedzīvotājiem saskaņojusi meža izstrādes darbu veikšanu.
SIA "Rīgas meži" turpinājusi apsaimniekoto mežu meliorācijas sistēmu atjaunošanu. Kopējais
atjaunoto grāvju garums 2018.gada 3 ceturkšņos - 24640 metri. Funkcionējošas meliorācijas
sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu un veicina straujāku koksnes gada
pieaugumu meliorētās platībās.
Meža apsardzības daļa veikusi ārkārtas pasākumus ugunsgrēku izplatības ierobežošanā, ņemot
vērā ugunsbīstamo stāvokli mežos un purvos šovasar. Valsts meža dienests (VMD) bija noteicis
meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā no 27.aprīļa līdz 30.septembrim. Līdz ar
ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu tika uzsāktas dežūras ugunsnovērošanas torņos, lai
savlaicīgi būtu iespējams konstatēt dūmus un noteikt vietu, kur, iespējams, ir izcēlies meža
ugunsgrēks. Pateicoties aktīvam preventīvajam darbam, par spīti ļoti lielajam sausumam un
augstajai ugunsbīstamībai, Sabiedrības apsaimniekotos mežus izdevies pasargāt no postošiem
meža ugunsgrēkiem. 2018.gada deviņos mēnešos dzēsti 156 ugunsgrēki, kas skāruši 67.43 ha
platību. (Latvijā kopumā uguns skartās platības sasniedza 2600 ha – 10 reizes vairāk nekā

2017.gadā) Pārskata periodā sabiedrības apsaimniekotajos mežos savāktas 32,57 tonnas autoriepu
atkritumu, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā, piemēram, visā 2016.gadā kopā (18 tonnas).
Prognozējams, ka pārskata periodam sekojošajos mēnešos, sakarā ar riepu maiņas sezonu, mežā
izmesto un savākto autoriepu atkritumu apjoms turpinās pieaugt. Pēc Sabiedrības domām, tas
norāda uz nesakārtotu atkritumu apsaimniekošanas normatīvo regulējumu un problēmām nolietoto
autoriepu pārstrādes nozarē kopumā.
Sabiedrības Daļas „Dārzi un parki” Rīdzenes un Pārdaugavas iecirkņu darbinieki 2018.gada 3
ceturkšņos kvalitatīvi veica deleģēšanas līgumā noteiktos darbus atbilstoši sezonai. Ziemā tika
veikti ikdienas sniega tīrīšanas darbi parkos un parku piegulošajās teritorijās, janvāra – marta
mēnešos tika veikti avārijas, bīstamo un bojāto koku ciršanas darbi, bojāto un sauso zaru izgriešana
kokiem, kā arī koku un krūmu vainagu sakopšanas pasākumi. Martā – aprīlī Daļas „Dārzi un parki”
arboristi veica ikgadējos liepu vainagu kopšanas darbus laukumā ap Brīvības pieminekli. Ap
laukumu tika veikta koku vainagu cirpšana ar polardēšanas metodi – mākslīgu, bet kokam veselīgu
vainaga veidošanas paņēmienu ar regulāru zaru apgriešanu vienā un tajā pašā vietā, veidojot
bumbai līdzīgu zara paresninājumu, kas arī bezlapu periodā izskatās dekoratīvi. Ar līdzīgu
paņēmienu izveidoti liepu vainagi Ziedoņdārza parkā. Aprīlī Daļas dārznieki kopā ar speciālistiem
veica pavasara ziedu stādīšanas darbus.
Gatavojoties Latvijas simtgadei, pie Brīvības pieminekļa jau 2017.gada oktobrī tika izveidota
sīpolpuķu dobe 620 kvadrātmetru platībā "Ziedošais Simtgades pavasaris", kurā tika iestādīti 94
000 tulpju un muskaru sīpoli un kura uzplauka 2018.gada maijā: Brīvības pieminekļa kreisajā pusē
uz zilas krāsas muskaru šķirnes ‘Blue magic’ fona ar rozā krāsas tulpēm ‘Rosalie’ un sarkanām
tulpēm ‘Latvija’ ziedēja uzraksts „ES mīlu LATVIJU”. Sirds formā uzziedēja 1200 tulpju šķirnes
‘Latvija’ sīpoli. Savukārt pieminekļa labajā pusē dobi Latvijas karoga krāsās veidoja triumfa
grupas tulpes ‘Pallada’ un ‘White Dream’ karmīnsarkanā un baltā krāsā. Puķu dobi ierīkoja SIA
„Rīgas meži” sadarbībā ar SIA „Onava” ar ziedotāju un dārzkopju atbalstu.
Maija beigās, jūnija sākumā Rīgas dārzos, parkos un skvēros ar vasaras puķēm tika apstādītas
dobes 3000 m2 platībā. Dobēs, ziedu piramīdās, ziedu grozos un vāzēs kopumā iestādītas vairāk
nekā 73 tūkstoši vasaras puķu. Visvairāk stādītas begonijas – 21 039 ziedi, kā arī 7570 samtenes,
7215 cinnijas, 7037 balzamīnes, 4768 cinerārijas, 3210 laimiņi, 3160 irasīnes, 3060 perillas un
daudzu citu kopumā 36 ziedaugu sugu stādi. Divas lielākās un krāšņākās vasaras puķu paklājdobes
tika stādītas Rīgas centrā – dobe pie Latvijas Nacionālās operas un baleta un dobe Esplanādē,
Brīvības bulvāra un Elizabetes ielu stūrī, iepretim viesnīcai “Latvija”. Abas dobes veidotas līdzīgā
stilistikā – latvju rakstu un spēka zīmju formā – un bija veltījums Latvijai tās simtgadē. Bet
simboliski ne mazāk nozīmīgā dobe “Ziedošās Simtgades vasara” ieskāva Brīvības pieminekli no
abām pusēm. Dobes zīmējumā attēlotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogu stilizācijas bija
“Rīgas mežu” apsveikums visu trīs Baltijas valstu simtgadē. Bez jau minētajām dobēm “Rīgas
meži” dārznieki bija ierīkojuši ap 50 krāšņus vasaras ziedu objektus: tajā skaitā Rīgas centrā
iestādītas dobes, ziedu vāzes, grozi un piramīdas Jēkaba laukumā, Pils laukumā, Līvu laukumā,
Kanālmalas apstādījumos, Vērmanes dārzā, Ziedoņdārzā, Kronvalda parkā, Esplanādē un pie

Brīvības pieminekļa, kā arī Uzvaras parkā un Arkādijas parkā Pārdaugavā, Zemitāna laukumā,
rekonstruētās Kr.Barona ielas ziedu vāzēs, Ziemeļblāzmas parkā, Mežaparkā, Spīķeru kvartālā un
citviet Rīgas apkaimēs. Vērmanes dārzā arī šogad bija iekopts un papildināts profesionālo
dārznieku vadībā pērn tapušais rozārijs.
Daļas “Dārzi un parki” darbinieki pārskata periodā iestādījuši ap 70 liepu un 67 kļavu dizštādu
Raiņa bulvārī, Aspazijas bulvārī, Z.A.Meierovica bulvārī, Brīvības bulvārī, 11.novembra
krastmalā, Aizsaules ielā, Kr.Barona ielā un citviet. Uzvaras parkā blakus Japānas vēstniecības
Latvijā stādītajām 114 sakurām no nokaltušas gobas izveidots vides objekts ar latvju spēka zīmēm
un japāņu sakuru ziedu rakstiem, simbolizējot Latvijas un Japānas sadarbību. Veikti citi pamanāmi
pilsētvides sakārtošanas un sakopšanas darbi: Uzvaras parkā miera sūtnis Judži Miata (Yuji
Miyata) un SIA „Rīgas meži” pārstāvji iestādīja koku kā miera simbolu, lai apliecinātu savu miera
un vides aizsardzības vēstījumu, septembrī Rīgas dārzus un parkus apmeklēja Lielbritānijas
Karaliskā botāniskā dārza Kew Gardens vadītāji, Ēbelmuižas parka apstādījumi tika papildināti ar
jauniem figurālu skabāržu stādījumiem.
Sabiedrība kopā ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pieminekļu aģentūra” organizēja
starptautisku konferenci “Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija.
Prakse. Pieredze”, lai izvērtētu Sabiedrības apsaimniekošanā nodoto Lielo kapu teritorijas
iespējamo turpmākās attīstības koncepciju. Sabiedrības speciālisti piedalījās RPA “Rīgas
pieminekļu aģentūra” Kultūras mantojuma saglabāšanas konsultatīvās padomes sēdēs.
Sabiedrības Daļa “Mežaparks” sagatavoja nomas tiesību izsoles tirdzniecības vietām, ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem un nomas punktam kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.
Atbilstoši projektam par Mežaparka Lielās estrādes pārbūvi, kas paredzēja skatītāju zonas
paplašināšanu un estrādes pielāgošanu 2018.gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem, jaunu inženierkomunikāciju izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, atskaites periodā
noslēdzās minētie rekonstrukcijas darbi un 18.jūnijā pārbūvētās būves un teritorija nodotas
ekspluatācijā. Veikti visi nepieciešamie darbi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku un Latvijas vēsturē visplašāk apmeklētā grupas “Prāta vētra” koncerta sekmīgai norisei
Mežaparka Lielajā estrādē.
2018.gada 1.pusgadā Sabiedrība turpināja īstenot uzdevumu kļūt par efektīvu, sabiedrībā
atpazīstamu uzņēmumu, regulāri informēja un izglītoja sabiedrību par mežā notiekošajiem
procesiem, ilgtspējīgu mežsaimniecību, mežu atjaunošanu un kopšanu, popularizēja saudzīgu
attieksmi pret mežu, popularizēja atpūtas iespējas Sabiedrības apsaimniekotajās īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, dabas takās un apskates objektos, popularizēja Rīgas dārzu un
parku, kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” attīstību un Sabiedrības ieguldījumu pilsētvides
ainavas uzlabošanā, nodrošinātās atpūtas, sporta, tūrisma un kultūras aktivitātes un to pieejamību
visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, izgatavojusi informatīvus materiālus un reklāmas, kas
izvietotas TV, radio, drukātajos plašsaziņas līdzekļos un interneta medijos, organizēti izglītojoši

un informatīvi pasākumi, preses konferences, izdoti izglītojoši un informatīvi materiāli par
Sabiedrību un tās apsaimniekotajiem objektiem un teritorijām.
Tajā skaitā februārī Sabiedrības kokzāģētavā “Norupe” notika preses konference veltīta
Sabiedrības 10 darbības gadu darba rezultātu izvērtējumam – no neliela uzņēmuma, kas nodarbojas
ar mežsaimniecību, SIA “Rīgas meži” desmit gadu laikā kļuvusi par lielu daudznozaru kompāniju,
kas nodrošina pilnu mežsaimniecības un koksnes pārstrādes ciklu – no sēklas līdz dēlim, kā arī
apsaimnieko Rīgas dārzus un parkus un kultūras un atpūtas parku “Mežaparks”.
Sabiedrība sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu kompāniju “Latvijas fakti” 2018.gada martaaprīļa mēnesī veica sabiedriskās domas aptauju – Kvantitatīvu pētījumu par Sabiedrības veiktās
Rīgas mežu un apstādījumu teritoriju apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī citām aktualitātēm
Sabiedrības darbībā – attieksmi pret SIA “Rīgas meži” iesaistīšanos komercdarbībā zāģmateriālu
ražošanā, Sabiedrības ietekmi uz konkurenci nozarē, Lielo kapu un Jēkaba kapu teritorijas kopšanu
u.c. Rīgas mežu teritoriju apsaimniekošanu un kopšanu kopumā pozitīvi vērtēja gandrīz divas
trešdaļas (63%) aptaujāto Rīgas iedzīvotāju, bet dārzu un parku apstādījumu kopšanu un ziedu
stādījumu kvalitāti Rīgas teritorijā pozitīvi vērtēja vairāk nekā trīs ceturtdaļas (attiecīgi 80% un
81%) aptaujāto rīdzinieku.
69% aptaujāto rīdzinieku aptaujā pauda uzskatu, ka pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži”
iesaistīšanās komercdarbībā kokrūpniecības jomā ir pamatota un likumsakarīga. Tā nodrošina
lietderīgu pašvaldības resursu izmantošanu, jaunas darba vietas, nodokļu nomaksu un palielina
pašvaldības ienākumus. Vēl vairāk (76%) aptaujāto piekrita apgalvojumam, ka efektīvāka un
ilgtspējīgāka saimnieciskā darbība ir investīcijas ražošanā, ražojot un pārdodot/eksportējot
produktus ar augstu pievienoto vērtību, pakāpeniski atpelnot ieguldījumus un sekmējot lielāku
peļņu nākotnē, kamēr izejvielu pārdošanu/eksportu un tūlītējus ienākumus par efektīvu un
ilgtspējīgu atzina vienpadsmit reizes mazāk aptaujāto (7%).
Pārskata periodā organizēta informatīva kampaņa par Sabiedrības īstenotās sociāli atbildīgās
darbības paplašināšanu: vides izglītības projekta “Zaļa klase” attīstību, Sabiedrības ieguldījumu
videi draudzīgā mežu apsaimniekošanā un dabas daudzveidības saglabāšanā Rīgas un Pierīgas
mežos, jauno tehnoloģiju ieviešanā uzņēmumā efektīvākai mežu apsaimniekošanai.

