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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

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

2017. 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;
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• Bezmaksas izdevums reizi ceturksnī
• Pieejams drukātā 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

Izglītojošie pasākumi jauniešiem
un skolēniem

Izglītojošas interaktīvas nodarbības reģionos un 
apmācību centrā «Pakalnieši»

2017. gadā - 100 nodarbības 
(30 reģionos, 70 apmācību centrā) 

Pasākumi – visdažādākie, sākot no ekskursijām 
un izbraukumiem uz mežu, kokaudzētavu, kā arī 
ar izzinošām darbnīcām un praktisku meža 
stādīšanu. 

Notikušās nodarbības skolas augstu novērtē 
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LAP 2014. – 2020. apakšpasākums
“Profesionālās izglītības un prasmju 

apguves pasākumi”

Norise no 2016. gada augusta līdz 2018. 
gada jūlijam, realizē Meža konsultāciju 

pakalpojumu centrs un LLU Meža fakultāte  

Mācību dalībnieki
• Juridiskas un fiziskas personas, 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 vai apsaimniekotājs;
– Mednieks;
– Mežsaimniecības nozares pašnodarbinātā persona, saimnieciskās darbības 

veicējs; 
– Zemnieku saimniecība;
– Mežsaimniecības uzņēmums.
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Apmācību norise 2013-2017
• Notikušas mācības par 18 dažādām tēmām;
• Kopumā piedalījušies 2696 dalībnieki;
• Lektori no MKPC, LLU MF, LVMI Silava, DAP, VMD, LDF, LVM, 

PDF, LDM, NEPCon u.c.

Apmācību norise – realizētais 2016 - 2017
Apmācību tēma Mācību

kurss, h 
Dalībnieku
skaits kopā

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži 16 36
Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža
reproduktīvais materiāls

16 16

Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai 40 96
Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai 16 39
Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā 16 20
Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana 
mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā

40 140

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos 16 19
Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un 
pārtikas drošība

16 57

Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža
apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls

40 20

Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids 16 35
Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem 40 64
Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas 16 53
Efektīvas medību saimniecības veidošana 16 43
Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana 16 31

............. ....
KOPĀ 731
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Dalībnieku vērtējumi

«Interesantas diskusijas, pieredzes apmaiņa»
«Profesionāli lektori – zinoši savās jomās»

«Bija vērtīgi uzzināt ekspertu viedokli, 
salīdzināt ar savām domām»

«Patika praktiskās pieredzes stāsti, komentāri un 
ieteikumi dabā»

«Teicami saplānots laiks un dinamiska 
informācijas pasniegšana»

«Teicami uzskates materiāli»

Apmācību tēmas 2018 I. pusgadā
bezmaksas ,16 h mācības 

1. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži.

2. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža
reproduktīvais materiāls.

3. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. 
Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums.
4. Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski.

5. Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā.

6. Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos.

7. Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un 
pārtikas drošība.
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Apmācību tēmas 2018 I. pusgadā
visticamāk bezmaksas, 16 h mācības 

1. Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža 
apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls

2. Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana

3. Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids

4. Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai 

5. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana 

6. Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas

7. Efektīvas medību saimniecības veidošana

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

Plānotie grozījumi
ES atbalsta pasākuma «Ieguldījumi meža 

platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 
uzlabošanā» projektu atlases kritērijos

• 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.
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LAP 2014.-2020. apakšpasākuma
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 

izmantošanas veicināšanai”

Periodā no 2017. gada līdz 2019. gada nogalei 
pasākumu ievieš: 

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Mežsaimniecisko pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības

Konsultāciju saņēmēji 

• 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;
– Konsultāciju skaits vienam labuma guvējam netiek ierobežots;
– Konsultācijas saņēmējam tiek izsniegta meža apmeklējuma lapa 

ar konsultanta ieteikumiem un saistītā dokumentācija.
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Konsultāciju tēmas

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

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

Ūdens resursi (meža apsaimniekošanas plānošana virszemes 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)

Paveiktais konsultāciju jomā 2017
Līdz 2017. gada decembrim konsultācijas no MKPC saņēmuši 55 meža īpašnieki
Provizoriski 2017. gadā ~ 60 meža īpašnieki

• Tēma - dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (36 konsultācijas)
mežaudzes atbilstība ES nozīmes biotopu kritērijiem

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

– papildus īpašnieka konsultēšana par iespējām ES projektu apguvē un mežaudzes 
ekonomisko vērtību.

• Tēma - ūdens resursu aizsardzība (19 konsultācijas), 
– meža apsaimniekošanas ieteikumi ūdensobjektu aizsargjoslās;
– cērtamo platību noteikšana dabā;
– koksnes krājas novērtēšana.

Pieteikšanās konsultāciju saņemšanai - MKPC nodaļās, vai MKPC CB 
karlis.folkmanis@mkpc.llkc.lv
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Paveiktais konsultāciju jomā MPKS

Mežsaimniecisko pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības:

• L.V. Mežs 
• MPKS Mežsaimnieks  

Kopumā sniegtas konsultācijas 193 meža īpašniekiem

www.lvmezs.lv
www.mezsaimnieks.lv

PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Raimonds Bērmanis

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

www.mkpc.llkc.lv

mkpc@mkpc.llkc.lv


