SIA „ RĪGAS MEŽI ” ( Reģ. Nr. 40003982628)
VADĪBAS ZIŅOJUMS
PAR PERIODU NO 2016.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 30.SEPTEMBRIM

SIA „Rīgas meži” 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
Uzņēmumu vada un visus stratēģiskos, organizatoriskos, saimnieciskos un finanšu jautājumus
lemj valde 4 (četru) personu sastāvā. Valdei pakļautas deviņas uzņēmuma daļas, no kurām četras
attiecināmas uz pamatfunkciju veikšanu („Mežsaimniecības daļa”, “Ražošanas daļa”,
“Realizācijas daļa” un „Meža apsardzības daļa”), bet trīs veic atbalsta funkcijas (Finanšu vadības
daļa, Administratīvi saimnieciskā daļa, Birojs). Atsevišķās struktūrvienībās izdalītas daļa „Dārzi
un Parki”, kas nodrošina deleģēšanas līgumā paredzēto darbu izpildi un daļa „Mežaparks”, kas
apsaimnieko pilsētai nozīmīgo kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” infrastruktūru, tajā skaitā
„Mežaparka” Lielo estrādi un atpūtas bāzi „Mangaļi”.
Komercreģistrā reģistrētais apmaksātais pamatkapitāls uz 2016.gada 30.septembri sastāda EUR
115 156 021,00.
Strādājošo skaits uz 2016.gada 30.septembri ir 428 cilvēki (2015.gadā - 409), par kuriem tiek
veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi.
Darbinieku skaits pieaudzis kokzāģētavā “Norupe”, kā arī veiktas citas personāla izmaiņas.
Atskaites periodu – 2016.gada 3 ceturkšņus – SIA „Rīgas meži” ir pabeigusi ar neto apgrozījumu
EUR 11 219 708, peļņa pirms nodokļiem ir EUR 735 733.
Kopējā SIA “Rīgas meži” apsaimniekotā platība ir 61 726,5 ha, no kuriem meža zemes aizņem
58 016,2 ha. Sabiedrības statūtkapitālā ir iekļauti 53 130 ha, pārējo platību veido Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošie meži un meža zemes Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un meži
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

„Mežsaimniecības daļā” ir piecas pēc teritoriālā principa izveidotas mežniecības, kā arī
kokaudzētava „Norupe”, kura nodrošina mežu atjaunošanai nepieciešamo stādu izaudzēšanu.
Atskaites periodā Meža atjaunošana veikta 347,9 ha platībā, pavisam iestādīti 1 130,39 tūkst.
stādi, no tiem 73,2 % priede. Atjaunoto platību kopšana veikta 1010,83 ha, jaunaudžu kopšana
388,83 ha, tā nodrošinot kvalitatīvu augšanas gaitu paliekošai audzes daļai.
SIA „Rīgas meži” turpinājusi apsaimniekoto mežu meliorācijas sistēmu atjaunošanu. Kopējais
atjaunoto grāvju garums atskaites periodā - 27 000 m. Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj
pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu un veicina straujāku koksnes gada pieaugumu
meliorētās platībās.
“Meža apsardzības daļa” turpinājusi pasākumus ugunsgrēku izplatības ierobežošanā,
nodrošinājusi novērošanu no skatu torņiem. 2016.gadā ir dzēsti 93 meža ugunsgrēki, veikti
pretpasākumi meža zādzībām. Rūpējoties par Sabiedrības mežiem un teritorijām 2016.gada 3
ceturkšņos atkritumu poligonos nodoti pāri par 2000 m3 atkritumu, kas savākti mežos Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā, piepilsētas mežos un dabas parkos.
“Ražošanas daļā” ietilpst Mežizstrādes nodaļa un kokzāģētava “Norupe”. Mežizstrādes nodaļas
sagatavoto apaļkoku apjoms atskaites periodā sasniedzis 65,6 tūkst.m3 un kopā ar kontraktoru
palīdzību sagatavoto kokmateriālu daudzums sasniedzis 133,8 tūkst. m3 apaļkoku, nodrošinot
SIA “Rīgas meži” kokzāģētavu ar izejmateriāliem, kas līdz 2016.gada 30.septembrim sastādīja
38,329 tūkst.m3 apaļkoksnes, Atskaites periodā notikušas divas augošu koku galvenās cirtes
izsoles, kurās tika pārdoti 29 tūkst. m3 par kopējo summu 796,6 tūkst. EUR, jeb 27,48 EUR/m3.
Sabiedrības kokzāģētava „Norupe” atskaites periodā pārstrādāti 38 329,32 m3 apaļkoksnes,
saražoti 16 401,17 m3 zāģmateriāli (vidējais lietderības koeficients 42,8%). Žāvēšanā pārstrādāti
12 318,6 m3 zāģmateriāli; Sašķiroti un sagarināti 12 263 m3 zāģmateriāli; Noēvelēti 3 774,71 m3
zāģmateriāli. Saražotās produkcijas (zāģmateriāli, skaida, šķelda, brāķētā koksne, miza, koksnes
gabalatliekas, utt.) pārdošanas kopējie ieņēmumi ir EUR 2 843 463,28. 2016.gadā uzstādītas
moduļu tipa noliktavas un uzsākta ražotnes paplašināšanās projekta īstenošana (sausā materiāla
šķirošanas līnijas, baļķu laukuma, gatavās produkcijas laukuma būvniecībai utt.). Darbinieku
skaits uz 2016.gada 30.septembri palielinājies līdz 63 (2015.gada 31.decembrī - 53).
Daļas „Dārzi un parki” sastāvā ietilpst 2 struktūrvienības – Rīdzenes un Pārdaugavas iecirkņi.
Atskaites periodā turpinājušas pieaugt abu iecirkņu apsaimniekojamās platības: uz 2016.gada 30
septembri apsaimniekošanā ir 113 objekti ar platību 279,82 ha (2015.gada 31.decembrī - 105
objekti ar platību 256 ha) No tiem 156,41 ha ir Rīdzenes iecirkņa, bet 123,41 ha – Pārdaugavas
iecirkņa apsaimniekošanā. Papildus tam Rīdzenes iecirkņa speciālisti apsaimnieko arī kultūras un
atpūtas parku “Mežaparks”.
2016.gada 3 ceturkšņos apsaimniekošanā sabiedrībai nodoti objekti Rīdzenes iecirknī:
apstādījumi pie Akmens tilta, Vladimira Kudojara (Dārziņu) parks, Tilta ielas skvērs, Zāģeru
ielas apstādījumi, attīstāmais Mežaparka ieejas mezgls, rekultivētā A.Deglava ielas izgāztuve un
tā vietā izveidotais sporta un atpūtas parka komplekss. Pārdaugavas iecirkņa apsaimniekošanā

nodoti: Lemešu un Gobas ielu krustojuma apstādījumi, Tēriņu un Ārlavas ielu krustojuma
apstādījumi, Volguntes ielas skvērs, Mazās Stērstu, Stērstu un Bauskas ielu stūra apstādījumi.
Apstādījumu apsaimniekošanai un atjaunošanai no pilsētas budžeta saņemta dotācija EUR
1 931 888 apmērā. Atskaites periodā Sabiedrība veica ieguldījumus apstādījumu
apsaimniekošanas tehniskā nodrošinājuma atjaunošanā un uzlabošanā - iegādāti pamatlīdzekļi
342,7 tūkst. EUR vērtībā.
Papildus ikdienas apsaimniekošanas darbiem, atjaunoti un veidoti jauni unikāli puķu dobju,
krūmu grupu, koku stādījumi. Izveidots Brīvības bulvāra liepu alejas un Brīvības pieminekļa
laukuma liepu ansamblis. Sadarbībā ar privātas iniciatīvas grupām, komercsabiedrībām un
privātpersonām Rīgas centra parkos uzstādīti pastāvīgi vai sezonāli vides objekti; tai skaitā
izstrādāts un dabā izveidots apmēram 10000 ziedu zīmējums LIVE RĪGA uzraksta formā,
papildināts ar ziedu veidotiem etnogrāfisku rakstu fragmentiem. SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi
un parki” izveidotā Rīgas ekspozīcija ieguvusi pirmo vietu Tallinas Starptautiskajā ziedu
festivālā (“Tallinn International Flower Festival 2016”).
Daļa “Mežaparks” atskaites periodā kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” nodrošinājusi 19
dažāda veida un mēroga publisko pasākumu norisi.
Daļa “Mežaparks” organizējusi Lieldienu sagaidīšanas aktivitātes un Lielās talkas pasākumu.
Sadarbībā ar parka teritorijas nomniekiem organizēts tradicionālais vasaras sezonas atklāšanas
pasākums “Neparastais Mežaparks”, kuru apmeklēja ap 50 000 cilvēku. Parka vasaras sezonas
lielākais notikums bija Rīgas starptautiskais 3D mākslas festivāls “Rīgas Ilūzijas” – pirmais šāda
veida pasākums Baltijas valstīs, kurā piedalījās 12 starptautiski atzīti 3D mākslinieki no visas
pasaules. Festivāla laikā radītos 3D gleznojumus uz asfalta 2016. gada sezonā apskatījuši vairāk
nekā 300 000 cilvēku. Bez tam organizēts šlāgermūzikas festivāls “Vēl mirkli vasarā!”,
sadarbībā ar biedrību “Baltic Events” organizēts “Nike” Sieviešu skrējiens un skrējiens “We Run
Riga” – viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem Baltijas valstīs.
Minētajā laika posmā “Mežaparkā” norisinājušies šādi citu organizāciju rīkoti pasākumi:
Lieldienu zaķu skrējiens, antidopinga skrējiens “Par tīru sportu”, Rīgas Hanzas vidusskolas
orientēšanās sporta diena, Rīgas BMX kausa izcīņa, BMX “Monum” balvas izcīņa, Latvijas
Disku golfa čempionāts, Latvijas Minigolfa kausa izcīņas posms, pasaules čempionāts
vindsērfingā “Raceboard Master” klasē, jauniešu burāšanas sacensības “Ķīšezera kauss 2016”,
pasākums bērniem “Mazā stiprinieka raibie piedzīvojumi Zaļajā teātrī” un brīvdabas teātra izrāde
– komēdija “Saimnieks meklē saimnieci”.
2016. gada ziemas sezonā Lielās estrādes teritorijā darbojies ziemas atrakciju parks „Rīgas
Sniega parks”. Sadarbībā ar biedrībām “Brīvdabas Sporta klubs” un “Fitness ABC” regulāri
notikušas bezmaksas fitnesa un treniņu aktivitātes, kā arī “Lattelecom” Rīgas maratona treniņi.
2016. gadā sadarbībā ar biedrību “Baltic Events” un AS “Rietumu banka” Labdarības fondu
Bērnu rotaļu pilsētiņā pie Zaļā teātra uzstādīts daudzfunkcionāls āra trenažieru komplekss. Lielās
estrādes telpās darbu pēc ekspozīcijas nomaiņas turpinājusi Latvijas meža un kokrūpniecības

nozares izstāde “Iepazīsties – koks!”. Veikti celiņu asfaltēšanas darbi no parka ieejas līdz
autobusu Nr. 9 un Nr. 48 pieturai Meža prospektā.
Atskaites periodā sākts darbs pie “Mežaparka” Lielās estrādes rekonstrukcijas projekta.

