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Atbalsts meža īpašniekiem
Lauku attīstības programmas
2014-2020 gadam ietvaros
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi,
konsultāciju pakalpojumi
Raimonds Bērmanis
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
www.mkpc.llkc.lv

Informatīvie semināri
Bezmaksas semināri par ikdienas meža apsaimniekošanu, izmaiņām
likumdošanā, pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai
Vispārīga informācija telpās, mežā, pēc nepieciešamības ar individuālu
konsultāciju pēc semināra
2016. gadā:
~ 120 semināri visā valsts teritorijā, galvenokārt par ES atbalstu
mežsaimniecībai;
~ 2000 unikāli apmeklētāji, vid. 20 dalībnieki seminārā;
Atsauksmes nav daudz, bet:
– Ieguvu jaunas zināšanas un praktiski
pielietojamu informāciju, jaunas
atziņas par mežsaimniecību, kā arī
informāciju par likumu izmaiņām;
– Patika praktiski piemēri un diskusijas;
– Pēc semināra pieteikšos ES atbalstam
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Informatīvais izdevums meža
īpašniekiem
• 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

LAP 2014. – 2020. apakšpasākums
“Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi”
Periodā 2016. gada augusta līdz 2018. gada
jūlijam realizē Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs un LLU Meža fakultāte
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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 zemes īpašnieks vai apsaimniekotājs
Lauksaimniecības zemes īpašnieks vai apsaimniekotājs
Mednieks
Pašnodarbinātā persona, saimnieciskās darbības veicējs mežsaimniecības
nozarē
– Zemnieku saimniecība
– Mežsaimniecības uzņēmums
–
–
–
–

Apmācību tēmas,
bez dalībmaksājuma
Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža
reproduktīvais materiāls (t.sk. praktiskas mācības meža stādīšanā)
Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai

2 dienas
2 dienas
5 dienas

(jaunaudžu kopšana, darbs ar krūmgriezi, pēc eksāmena tiek izsniegta apliecība “Meža
atjaunošana un kopšana”, apliecība darbam ar krūmgriezi mežā??)

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana.
Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums
Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai
Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski (t.sk. meža slimību

2 dienas
2 dienas
2 dienas

un kaitēkļu un to bojājumu praktiska atpazīšana)

Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana
mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā (zināšanas par meža biotopu,

2 dienas
5 dienas

ūdens resursu , augsnes un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību mežā, ietver meža
sertifikācijas un SBP sertifikācijas prasības)

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas
drošība (noslēguma pārbaudījums, sadarbībā ar PVD tiek izsniegta apliecība)

2 dienas
2 dienas
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Apmācību tēmas,
bez dalībmaksājuma
Kooperatīva izveide, vadība un kopdarba pamatprincipi
atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam un citiem
normatīvajiem aktiem šajā jomā

2 dienas

Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas,
pieredze

4 dienas

Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un
konkurētspējas palielināšana

3 dienas

Apmācību tēmas,
ar dalībmaksājumu
Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža
apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls
Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža
apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls
Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana
Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids (augoša koku krājas un

2 dienas
5 dienas
2 dienas
2 dienas

kvalitātes vērtēšana, praktiskā koku uzmērīšana dabā)

Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai
Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana (t.sk. praktiskā

2 dienas
2 dienas

kokmateriālu uzmērīšana, koksnes vainu vērtēšana)

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

5 dienas

(noslēgumā, pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība darbam
mežā ar motorzāģi)

Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
Efektīvas medību saimniecības veidošana (t.sk. medību infrastruktūra,

2 dienas
2 dienas

medību produkcijas tālāka pārstrāde: gaļa, ādas, trofeju apstrāde utt.)

Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un
koksnes resursu ieguves plānošanā

2 dienas
4 dienas
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Dalībnieku līdzmaksājuma kritēriji
• Ja dalībnieks ir:
– mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums
u.c., kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā
</> 15 000 euro
– meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ar
meža zemes platību </> par 50 ha

Apmācību norise 2013-2016
Tēmas

Dalībnieki

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža
reproduktīvais materiāls
Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes
celšana
Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai

256

Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un
saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids

35

Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem

46

Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un
pārtikas drošība
Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

580

Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības
palielināšanai
Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana

20

184
995

51

20

118

KOPĀ apmācīti 2305 dalībnieki
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Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai
• Konsultāciju saņēmēji – meža zemes īpašnieki vai
tiesiskie valdītāji;
• Konsultāciju saņēmēji – 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.

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai
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, ja
konsultāciju saņēmējs ir komersants lauku apvidū, kurš darbojas
mežsaimniecības nozarē un kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā
nepārsniedz 15 000 euro (t.sk. meža īpašuma apsaimniekošanas plāns, meža resursu
novērtējums un koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam periodam)
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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
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