
 
 

 

 

 

Attēli: https://www.lvm.lv/seklas-un-stadi 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

AS “Latvijas valsts meži” pamatdarbība ir mežsaimniecība, taču uzņēmums sniedz 

arī medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, kā arī 

piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus - smilti, granti un kūdru. Uzņēmums Latvijā 

apsaimnieko 1,63 miljonus ha zemes, no kuriem 1,41 miljons ha ir mežs. LVM 

rūpējas par meža vērtību saglabāšanu un palielināšanu, kā arī veicina 

apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā. 

AS “Latvijas valsts meži” vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot valdījumā 

nodoto valsts meža īpašumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un tam nepieciešamās 

infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību. Vieni no svarīgākajiem 

uzņēmuma mērķiem ir veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža 

apsaimniekošanā, veidot sabiedrībai saudzīgu attieksmi pret meža vidi un 

palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā.  

LVM galvenie uzņēmējdarbības virzieni ir mežsaimniecība, meža infrastruktūras 

objektu būvniecība un uzturēšana, zemes dzīļu un karjeru apsaimniekošana, 

rekreācijas un medību pakalpojumu sniegšana, kā arī stādu audzēšana. “LVM 

Sēklas un stādi” ir uzņēmuma struktūrvienība, kas galvenokārt nodarbojas ar meža 

koku stādu audzēšana (stādi ne tikai LVM vajadzībām, bet arī citiem interesentiem 

un eksportam). Augstvērtīgu sēklu iegūšanai tie apsaimnieko meža koku sēklu 

plantācijas visā Latvijā un uztur meža sēklu rezervi noliktavā 5-7 gadiem. “LVM 

Sēklas un stādi” nodarbojas arī ar dekoratīvo stādu audzēšanu un uztur un attīsta 

Kalsnavas arborētumu un Vijciema čiekurkalti.  



 
 

 

Fotosintēzes procesā, izmantojot Saules enerģiju, mežs piesaista CO2 no atmosfēras, 

uzkrāj oglekli un atbrīvo skābekli. Ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā oglekļa 

uzkrāšana nekad neapstājas, jo jaunie koki aizstāj nocirstos. Jauni koki augot ļoti 

cītīgi piesaista CO2, bet veci koki aug lēnām un atmirstot sāk sadalīties un tādā 

veidā izdala CO2. Arī kokā kā materiālā ogleklis vēl joprojām ir piesaistīts un 

noglabāts.   

Meža resursiem ir liela nozīme Latvijas ekonomikā, koksnes izstrādājumi ir viena 

no svarīgākajām eksportprecēm. 

Dabas principu izmantošana uzņēmējdarbībā 

Darbojas ar Saules enerģiju - Fotosintēzes procesā, izmantojot Saules enerģiju, 

mežs piesaista CO2 no atmosfēras, uzkrāj oglekli un atbrīvo skābekli. Ilgtspējīgi 

apsaimniekotā mežā oglekļa uzkrāšana nekad neapstājas, jo jaunie koki aizstāj 

nocirstos. Arī kokā kā materiālā ogleklis vēl joprojām ir piesaistīts un noglabāts.   

Daudzveidīgi ieguvumi - AS “Latvijas valsts meži” pamatdarbība ir mežsaimniecība, 

taču uzņēmums sniedz arī medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas 

sēklas un stādus, kā arī piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus - smilti, granti un kūdru. 

Ko skolēni var mācīties?  

Meža nozari “darbina” Saules enerģija; Ir būtiski domāt ilgtermiņā; Mežsaimniecība 

gan piesaista, gan izdala CO2; Koksnes produkti ir CO2 krātuve; Koksne ir videi 

draudzīgs materiāls. 

Papildus informācija 

https://www.lvm.lv 

http://www.lvm.lv/mezsaimniecibas-cikls/lv/ 

https://www.lvm.lv/seklas-un-stadi 

http://e-koks.lv/lv/ 
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