
11/29/2018

1

Meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 
2014-2020 ietvaros pieejamais atbalsts 

zināšanu apguvei, konsultācijām, informācijai  

Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi, 
konsultāciju pakalpojumi, Valsts Lauku tīkla aktivitātes 

Raimonds Bērmanis

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

www.mkpc.llkc.lv

LAP 2014-2020 apakšpasākums
“Atbalsts saimniecību un mežu 

apmeklējumiem”
• Pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā un Eiropas Savienības 

valstīs, kas organizēti grupās un nav ilgāki par sešām dienām;
• Mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu 

tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm 
vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību 
īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību iespēju un jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības 
uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem;

• Meža apmeklējumu dalībnieki ir personas, kas iesaistītas
mežsaimniecības nozarē, kā arī meža zemes īpašnieki un 
tiesiskie valdītāji;

• Norise līdz 2020. gada rudenim, ar līdzmaksājumu 
dalībniekiem. 
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Apmeklējuma nosaukums Iespējamā 
norises vieta

Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana Latvija, Eiropa

Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās Latvija, Eiropa

Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana  Latvija, Eiropa
Tehnikas un tehnoloģiju  izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā Latvija, Eiropa
Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās Latvija

Meža nekoksnes resursu apsaimniekošana, ieguve un pārstrāde Latvija

Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana Latvija, Eiropa
Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un  kaitēkļu nodarīto postījumu 
ierobežošanai Latvija, Eiropa

Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana Latvija, Eiropa
Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze 
dažādu nozaru kooperatīvos Latvija, Eiropa
Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un 
modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu tālākā izmantošana Latvija, Eiropa

Meža apmeklējumu tematika

Tēma «Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma 
bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes 

tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas»

Norises vieta: Igaunija un Somija, 6.-9. novembris, 2018. 

Sadarbībā ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību
Dalībnieki – meža īpašnieki, meža nozarē nodarbinātie 

Plānotie apmeklējumi www.mkpc.llkc.lv – sadaļā Mežu apmeklējumi

Meža apmeklējums Igaunijā un Somijā
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LAP 2014.-2020. apakšpasākuma
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 

izmantošanas veicināšanai”
• meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
• mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai 

fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic 
saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

– Konsultācijas atbalsta  saņēmējam ir bezmaksas;
– Max.  atbalsta apmērs visa veida konsultācijām līdz 2020. gada 

vienam labuma guvējam ir 1500 EUR;/ ~60 h; neierobežots 
skaits 

– Konsultācijas saņēmējam tiek izsniegta meža apmeklējuma lapa 
ar konsultanta ieteikumiem un saistītā dokumentācija.

Konsultāciju tēmas
Konsultāciju tēma

Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (par mežā 
sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža un purvu biotopiem, 
rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem)

Savvaļas putnu aizsardzība (par mežā sastopamajām īpaši aizsargājamiem putnu 
sugām, rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem)

Ūdens resursi (meža apsaimniekošanas plānošana ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās)

Papildu galvenajam jautājumam konsultācija var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes 
apsaimniekošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem

Konsultāciju tēma

Par uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, lauku 
komersantiem, kuri darbojas mežsaimniecības nozarē (t.sk. meža īpašuma apsaimniekošanas plāns, 
meža resursu novērtējums un koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam periodam)
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Paveiktais periodā 2017/2018

MKPC kopumā: 2018. gadā konsultācijas sniegtas ~150 meža īpašniekiem
2017. gadā ~ 61 meža īpašniekam

Tēma - dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (~142 meža īpašniekiem)

– mežaudzes apsekošana, eksperta atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko 
daudzveidību;

– mežaudzes atbilstība ES nozīmes biotopu kritērijiem
– papildus īpašnieka konsultēšana par iespējām ES projektu apguvē un mežaudzes ekonomisko 

vērtību.

Tēma - ūdens resursu aizsardzība (~ 69 meža īpašniekiem), 
– meža apsaimniekošanas ieteikumi ūdensobjektu aizsargjoslās;
– cērtamo platību noteikšana dabā;
– koksnes krājas novērtēšana.

Saistītais MSNP 2018 mērķis – 50 konsultēti meža īpašnieki 

Pasākums norisinās līdz 2019. gada nogalei, pieteikšanās konsultāciju saņemšanai:

MKPC nodaļās, vai MKPC CB, karlis.folkmanis@mkpc.llkc.lv
meža īpašnieku kooperatīvi, MPKS Mežsaimnieks, info@mezsaimnieks.lv

LAP 2014. – 2020. apakšpasākums
Profesionālās izglītības un prasmju

apguves pasākumi”

• Juridiskām un fiziskām personām, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas 
(izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, 
kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri 
piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos. 

• Mācību dalībnieks - fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un 
piedalās mācībās:
– Meža vai lauksaimniecības zemes īpašnieks, mednieks, mežsaimniecības 

nozares pašnodarbinātā persona, z/s, mežsaimniecības uzņēmums.  
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Realizētās apmācības 2016-2018
• MKPC sadarbībā ar LLU notikušas 64 apmācību grupas par 21 dažādu 

mežsaimniecības tēmu
• Saistītais MSNP 2018 mērķis - 50 pasākumi 

• Kopumā piedalījušies 1096 dalībnieki, t.sk. kā zināšanas mežsaimniecisko 
darbu veicējiem un apsaimniekotājiem 453 personas, 214 personai izsniegta 
motorzāģa/krūmgrieža operatora apliecība 

• Saistītais MSNP 2018 mērķis - 400 personas     

Apmācības turpinās līdz 2022. gadam

Mācību tēmas – bezmaksas Stundu skaits

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži 16

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža
reproduktīvais materiāls 16

Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai 40

Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai,
mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana 16

Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski 16

Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā 16

Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana
mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā 40

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos 16

Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas
drošība 16

Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un
konkurētspējas palielināšana 16



11/29/2018

6

Apmācības turpinās līdz 2022. gadam
Mācību tēmas –ar daļēju dalībnieka līdzfinansējumu Stundu skaits

Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā 40

Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža
inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana 16

Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana 16

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem 40

Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku
postījumu samazināšanas iespējas 16

Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana 16

Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un
koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs) 32

Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā 16

Saistība ar ES atbalsta pasākuma 
«Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
mežu dzīvotspējas uzlabošanā» projektiem

• Pretendents (fiziska persona) saņem 5 
punktus, ja ir apguvis mežsaimniecības 
mācību kursu LAP (2014.–2020. g.) 
pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākumā
“Profesionālās izglītības un prasmju 
apguves pasākumi”.

• Pretendents projekta pieteikumam pievieno 
mācību apliecinājuma kopiju.

Pieteikšanās apmācībām
MKPC – maija.birkena-dzelzkaleja@mkpc.llkc.lv
LLU     – ilvita.svane@llu.lv

Organizē arī Mežsaimniecības kooperatīvā sabiedrība L.V.Mežs www.lvmezs.lv
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• Valsts Lauku tīkla bezmaksas semināri ikvienam meža īpašniekam, 
lauku uzņēmējam 

• Galvenokārt par pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai, «dabas 
skaitīšanu», izmaiņām likumdošanā un par aktuālo meža 
apsaimniekošanā 

• Vispārīga informācija telpās, mežā, pēc nepieciešamības ar 
diskusijām un individuālu konsultāciju pēc semināra

2018. gadā
• 120 semināri visā valsts teritorijā, galvenokārt par ES atbalstu 

mežsaimniecībai
• ~ 1500 unikāli apmeklētāji
Dažas no atsauksmēm: 

Informatīvie semināri

– Noderīga informācija par projektiem 
un iespējām pieteikties

– Lietderīgs, lai pielietotu ikdienā

• Valsts Lauku tīkla bezmaksas izdevums reizi ceturksnī
• Pieejams drukāts (5000 eks.) un pdf. formātā

www.mkpc.llkc.lv/Čiekurs
• Par vēlmi saņemt Čiekuru elektroniski pdf. formātā  info uz 

mkpc@mkpc.llkc.lv

• Iknedēļas aktuālās ziņas elektroniskajā ziņu lapā Lauku e-
Lapa, (lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība e-
Čiekurs)

• Par vēlmi saņemt Lauku e-Lapu elektroniski pdf. formātā  
info uz lauku.lapa@llkc.lv

Informatīvs izdevums meža 
īpašniekiem Čiekurs
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Raimonds Bērmanis

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra 

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs

www.mkpc.llkc.lv

mkpc@mkpc.llkc.lv


