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Saturs

1. Jaunākie grozījumi, kas jau ir stājušies spēkā

2. Tuvākajā laikā plānotās izmaiņas MK noteikumos
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Mežsaimniecības atbalsta pasākumi 2014-2020

28.06.2017. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.
349 „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta
noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"
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Grozījumi, kas stājušies spēkā
 pasākumu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija
 papildināti atbalsta saņemšanas nosacījumi saistībā ar meža

stādāmā materiāla izmantošanu. Meža ieaudzēšanai var
izmantot arī kategorijas „ieguves vieta zināma” meža reproduktīvo
materiālu
Atbalsta intensitāte (%)
• 70 mistraudzēm valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu ar
kategoriju, "atlasīts", "uzlabots" vai "pārāks" un priedēm tīraudzē
• 60 mistraudzēm valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu
"ieguves vieta zināma"
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Grozījumi, kas stājušies spēkā (2)

Ja atbalsta pretendents projekta iesniegumā nav iekļāvis

visas plānotās kopšanas reizes, tās nākamajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā iespējams ietvert jaunā
projekta iesniegumā, ko vērtē atbilstoši pasākuma projektu
atlases kritērijiem.
 Ja informācija pretendenta iesniegtajos dokumentos nav
precīza vai plānotās darbības neatbilst meža atjaunošanu
regulējošo normatīvo aktu prasībām, Valsts meža dienests
10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas rakstiski pieprasa
papildu informāciju. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas iesniedz Valsts meža dienestā
papildu informāciju.
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Priekšlikums jauniem grozījumiem
Lauku attīstības programmas Uzraudzības komitejā
panākta vienošanās par precizētiem projektu atlases
kritērijiem un grozījumiem Lauku attīstības programmas
2014-2020 apakš pasākumā „Meža ieaudzēšana" sagatavots grozījumu projekts, iesniegts Eiropas Komisijā
saskaņošanai
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta
noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un
uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"
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Priekšlikums jauniem grozījumiem (2)
Grozījumi:
• paredz iespēju apmežot nelielas platības līdz 4 ha, uz
kurām netiek attiecināts nosacījums par augsnes
auglību;
• palielina maksimālās platības apjomu, kurā var veikt

meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta
saņēmējam plānošanas periodā;
• paredz iespēju veikt meža ieaudzēšanu “pārējās

zemēs”
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Priekšlikums jauniem grozījumiem (2)
• Precizējumi projektu atlases kritērijos attiecas uz šādiem

apakš pasākumiem:
- Meža ieaudzēšana;
- Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai.
Projekta vērtējumā atbalsta pretendents varēs iegūt punktus
arī par mežsaimniecības mācību kursa apguvi Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
“Zināšanu
pārneses
un
informācijas
pasākumi”
apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi”
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

Mājas lapa: www.zm.gov.lv
E-pasts: Nromunds.Struve@zm.gov.lv
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