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Mežsaimniecības atbalsta pasākumi 2014-2020
(kopējais pieejamais sabiedriskā finansējuma apjoms)
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā (36,8 milj. EUR)

1. "Meža ieaudzēšana" (9,9 milj. EUR)
2. "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli
notikumi" (5,5 milj. EUR)
- Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru
aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana;
- Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošana

3. "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai" (21,3 milj. EUR)
Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem (24 milj. EUR)
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Mežsaimniecības atbalsta pasākumi 2014-2020

04.08.2015. apstiprināti Ministru kabineta noteikumi
Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā" īstenošanai" (turpmāk – noteikumi Nr.455 )
07.04.2015. apstiprināti Ministru kabineta noteikumi
Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides,
klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada
plānošanas periodā" (turpmāk – noteikumi Nr.171 )
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Meža ieaudzēšana (1)
Atbalstāmās aktivitātes
Meža ieaudzēšana un kopšana
Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana
Atbalsta pretendents
•fiziska persona – zemes īpašnieks
•juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu
privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
Pasākumu īsteno
1) lauksaimniecības zemē:
- platībās, kur zemes auglība nav lielāka par 25 ballēm (platībās,
kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot divus
hektārus)
- erozijai pakļautā lauksaimniecības zemē
- lauksaimniecības zemē uz kūdras augsnēm
2) krūmājos – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā
uzskaitīta krūmāju grupā
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Meža ieaudzēšana (2)
Viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne
vairāk kā 10 hektāru platībā.
Atbalsts tiek piešķirts mistraudžu un priežu tīraudžu ieaudzēšanai.
Atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam
var saņemt 3 reizes 5 gadu periodā.
Atbalsta apjoms ieaudzēšanai un kopšanai 1085 EUR/ha, kopšanai
204 EUR/ha un ieaudzēšanai papildinot 648 EUR/ha. Atbalsta
intensitāte 70% no attiecināmām izmaksām.
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Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
Atbalsta pretendents
• fiziska persona – zemes īpašnieks
• juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā
kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
• pašvaldība – meža zemes īpašnieks
• pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā
esošu meža zemi
Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir
iznīcināta
Atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var
saņemt 3 reizes 5 gadu periodā
Atbalsta apjoms atjaunošanai un kopšanai 1085 EUR/ha, kopšanai 204
EUR/ha. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no attiecināmo izmaksu
summas
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Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (1)
Atbalstāmās aktivitātes
1) jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu
2) neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku
ciršanu mežā
3) valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma
vai blīgznas sugu mežaudzēs
Atbalsta pretendents
•fiziska persona – zemes īpašnieks
•juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu
un kura ir zemes īpašnieks
•pašvaldība – meža zemes īpašnieks
•pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža
zemi
Atbalsta maksājums par platību aprēķināts pamatojoties uz standarta izmaksām.
Atbalsta intensitāte 70% no attiecināmām izmaksām - 440 EUR/ha, veicot jaunaudžu
retināšanu, 613 EUR/ha, veicot jaunaudžu retināšanu vienlaikus ar atzarošanu un
993 EUR/ha, veicot mežaudžu nomaiņu
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Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (2)
Jaunaudžu retināšana (valdošās sugas koku vai
konkurējošo koku skaita samazināšana vismaz par 500
kokiem uz hektāra vai blīva un vidēji bieza krūmu
aizzēluma novākšana) un jaunaudžu retināšana ar
atzarošanu («vērtīgās» sugas auglīgajos tipos, vidējais
augstums sākot no sešiem metriem).
Jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu vai līdz 20
gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs, kā arī vecākās
jaunaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus.
Jaunaudžu retināšanu veic ne vairāk kā 2 reizes 5 gadu
periodā, saskaņā ar ikreizēju plānu.
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Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (3)
Atbalsts līdz 10 metrus augstas paaugas retināšanai zem mežaudzes
vainagu klāja
Nosacījumi:
-mežaudzes šķērslaukuma vērtība ir lielāka par attiecīgās audzes
kritisko šķērslaukumu, bet mazāka par minimālo šķērslaukumu;
-meža tipam atbilstošās koku sugas koku skaits, kuri aug zem
mežaudzes vainagu klāja, atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu;
-vidējais augstums lapu kokiem ir sasniedzis 1 metru, bet skuju
kokiem – vismaz 0,5 metrus;
-mežaudzes platība atbilst kopjamas jaunaudzes kritērijiem.
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Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (4)
Atbalsts jaunaudžu retināšanai par pameža pārveidošanu
teritorijās, kurās aizliegta kailcirte
Nosacījumi:
-mežaudzes šķērslaukuma vērtība ir lielāka par attiecīgās
audzes kritisko šķērslaukumu, bet mazāka par minimālo
šķērslaukumu;
-tajā ir izveidojies biezs vai vidēji biezs pamežs;
-viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz
atbalstu ne vairāk kā 15 hektāru platībā.
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Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (5)
Nosacījumi mežaudzes nomaiņai:
Nomainot mežaudzi, ne mazāk kā 5 gadus saglabā vismaz 30 līdz 50
augtspējīgu koku uz ha (mežaudzes šķērslaukums ir mazāks par
kritisko), priekšroku dodot koku sugām ar garāku dzīves ciklu.
Veicot mežaudzes nomaiņu, attiecināmo izmaksu summa par
retināšanu, ja tā nepieciešama blīva aizzēluma dēļ, saskaņā ar
pasākumu plānu, ir 307 EUR/ha.
Mežaudzes nomaiņu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai
mikroliegumā veic, ja to pieļauj šo teritoriju aizsardzības un
izmantošanas noteikumi vai dabas aizsardzības plāns.
Atbalstu piešķir par mistraudžu veidošanu.
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Kompensācijas maksājums par NATURA
2000 meža teritorijām
Atbalsta pretendents
Privātie meža īpašnieki, to kooperatīvi vai apvienības
Atbalsta veids
Ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumiem meža zemēs, kas attiecīgajā teritorijā radušies Putnu
un Biotopu direktīvu ieviešanas rezultātā
Atbalsta apjoms
Ja zemes kadastra vienībai ir viens aprobežojuma veids - diferencēts
maksājums atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida:
Aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas
cirte – 160 EUR/ha
Aizliegta galvenā cirte – 120 EUR/ha
Aizliegta kailcirte – 45 EUR/ha
Ja zemes kadastra vienībai ir vairāki aprobežojuma veidi – 112 EUR/ha.

1
3

Informācija par tuvākajām projektu
iesniegšanas kārtām

Pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
apakšpasākumā «Ieguldījumi infrastruktūras attīstībā»
- kārta atvērta no 21.11.2016. līdz 21.12.2016.
Pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
meža dzīvotspējas palielināšanā» kārta atvērta no
15.12.2016. līdz 15.01.2017.
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Jaunumi atbalsta saņemšanas nosacījumos
(MK noteikumu Nr. 455 grozījumu projekts)
•

Īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija.

•

Vienoti mistraudzes veidošanas principi ieaudzēšanai un nomaiņai
(piemistrojums pieļaujams grupās ar vienlaidu platību līdz 0,2 ha).

•

Risinājums piemērota stādāmā materiāla trūkumam – diferencēta
atbalsta intensitāte atkarībā no izmantotās meža reproduktīvā materiāla
kategorijas (pieļaujama kategorija «ieguves vieta zināma», bet tādā
gadījumā atbalsta intensitāte būs 60%).

•

Ieaudzēšana – zemes auglība 25 balles ieskaitot (saskaņota LAP un MK
noteikumu redakcija).

•

Pie mežaudzes nomaiņas – saglabājamos kokus iespējams atstāt
grupās.
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Nelabvēlīgi lēmumi, no kuriem iespējams
izvairīties
• Projekta pieteikumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā iesniedz pats pretendents.
• Ieaudzēšanas un nomaiņas pieteikumā atļauts paredzēt
trīs kopšanas, turklāt pie blīva aizzēluma nomaiņas
gadījumā attiecināmo izmaksu summa retināšanai ir
307EUR/ha.
• Vēlams izvairīties no nevajadzīgas finansējuma
pieprasījumu sadrumstalošanas – tos iespējams apkopot
grupās.
• Iesniedzot dokumentus, jāpārliecinās par to derīguma
termiņiem un satura atbilstību (it īpaši, ja projekts
iepriekšējā kārtā noraidīts finansējuma trūkuma dēļ).
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Nelabvēlīgi lēmumi, no kuriem iespējams
izvairīties
• Projekta pieteikumam atbilstošos atlases kritēriju
punktus jāizvērtē pirms pieteikumu iesniegšanas
termiņa beigām – visiem pretendentiem vienādas
iespējas.
• Saistītās personas nosacījums tiek attiecināts uz viena
pretendenta kārtā pieteiktās platības lielumu.
• Jāpievērš uzmanība kāds plāns tiek iesniegts – jābūt
meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānam.
• Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža
teritorijām tiek piešķirts tikai par tām platībām, kurās ir
noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi.
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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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