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Zemkopības ministrijas  

  MEŽSAIMNIECĪBAS KONFERENCE MEŽA ĪPAŠNIEKIEM 2022 
 

2022. gada 23. novembrī 
 

Norises vieta: Ogres Centrālā bibliotēka, Brīvības iela 35, Ogre 
Tiešsaistē: www.laukutikls.lv www.llkc.lv 

 

KONFERENCES PROGRAMMA 
 

 

 

no 9.30 Dalībnieku reģistrācija 

10.00 – 10.15 KONFERENCES ATKLĀŠANA 

10.15 – 10.25 Zemkopības ministra uzruna 

10.25 – 10.40 Kāds ir Latvijas meža īpašnieka Meža un Zemes stāsts? 

Armands TRIPĀNS, žurnālists 

10.40 – 11.00 Zemkopības ministrijas Meža departamenta aktualitātes:  
▪ Normatīvo aktu grozījumi par meža apsaimniekošanu; 
▪ ES atbalsts mežsaimniecībai KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 ietvarā.  
▪ Potenciālas izmaiņas administrēšanas nosacījumos. 

Iveta VAITE, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā eksperte 
 

11.00 – 11.20 Nozīmīgākie aspekti, kurus ieteicams ņemt vērā, veidojot KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 
ietvara meža pasākumu piešķiršanas un realizācijas nosacījumus, kā arī izmaiņās valsts 
nodevu apmēros par mežsaimnieciskām un medību darbībām.  

Arnis MUIŽNIEKS, Latvijas meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs, meža īpašnieks. 
 

11.20 – 11.50 Valsts meža dienesta aktualitātes privāto mežu īpašniekiem: 
▪ Egļu astoņzobu mizgraužu izplatību, MVR un GIS turpmākā attīstība, MVR datu publiskošana, 

meža īpašnieku aktivitāte ciršanas apliecinājumu saņemšanai u.c. 
▪ Nozīmīgākie aspekti, kurus ieteicams ņemt vērā, veidojot KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 

ietvara meža pasākumu piešķiršanas un realizācijas nosacījumus. 

Solvita MŪRNIECE, Valsts meža dienests, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore  

 

11.50 – 12.05 LVM GEO aktualitātes, publiskoto Meža valsts reģistra meža inventarizācijas datu pieejamība.   

Katrīna AMERIKA, AS Latvijas valsts meži, ģeotelpisko risinājumu projektu vadītāja  
 

12.05 – 12.25 Zināšanu pārneses pasākumi meža īpašniekiem KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 ietvarā, 
pasākumu līdzšinējā norise. 

▪ Meža īpašniekiem aktuālā apmācību, pieredzes apmaiņas un konsultāciju tematika. 

Raimonds BĒRMANIS, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, direktors  
 

12.25 – 12.55 Pārtraukums 

http://www.laukutikls.lv/
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12.55 – 13.20 Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes: 
▪ LIFE-IP projekts LatViaNature (meža īpašnieku anketēšanas rezultāti, demonstrējumu 

teritorijas, pilotprogramma Dzīvais mežs).  
▪ Priekšlikumi un iespējamie rīcības scenāriji aizsargājamo teritoriju tīkla pilnveidošanai mežos. 

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis 
 

13.20 – 13.35 Eiropas Inovāciju partnerības projekts “CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi 
meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma”. 

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs pārstāvis 

13.35 – 13.55 Pētījums “Inovatīvas metodes koku aizsardzībai pret biotisko faktoru izraisītiem bojājumiem”.  

Dainis KREILIS, Uldis GRĪNFELDS, Kārlis DŪMIŅŠ, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 

LVMI Silava, AS Latvijas valsts meži. 

no 13.55 – 
14.25 

KONFERENCES NOSLĒGUMS. 
Auditorijas aptaujas kopsavilkums.  
Atbildes uz auditorijas jautājumiem. 
Armands TRIPĀNS, moderators 
 


