Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2017
2017. gada 6. decembrī
Norises vieta: Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava,
Rīgas iela 111, Salaspils
KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA
10.30 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.50

11.50 – 12.20

12.20 – 12.35

12.35 – 12.50

12.50 – 13.10

Konferences dalībnieku reģistrācija, kafija.
Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna.
ZM Meža departamenta aktualitātes, priekšlikumi grozījumiem
normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu un meža
ieaudzēšanu.
ZM Meža departaments, Meža resursu un medību nodaļas vadītāja
Rita Benta
Plānoto normatīvo aktu grozījumu sagaidāmā ietekme uz privāto mežu
apsaimniekošanu.
LLU Meža fakultāte – profesors Dagnis Dubrovskis
Meža īpašniekiem pieejamais atbalsts no Lauku attīstības programmas
2014-2020, līdz šim izmantotais apjoms.
Meža ieaudzēšana, iznīcināto mežaudžu atjaunošana, jaunaudžu
retināšana, mežaudžu nomaiņa, NATURA 2000 meža maksājumi,
ieguldījumi mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā, atbalsts ražotāju
grupām. Norise, problēmsituācijas.
Lauku atbalsts dienests, direktores vietnieks Indulis Āboliņš
Plānotie grozījumi normatīvajos aktos par ES atbalstu meža platību
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.
ZM Meža departaments, direktora vietnieks Normunds Strūve
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.
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds
Bērmanis
Meža īpašnieku izaicinājumi - meža īpašnieku struktūra, kooperācija,
izmaiņas normatīvajos aktos.
Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore Aiga Grasmane
Kafijas pauze

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
2017. gada 16. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2017/8, pasākums „Reģionālo konferenču organizēšana”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

13.10 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 14.40

no 14.40

Valsts meža dienests – meža īpašniekam.
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš
Aktuālie mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam.
Mežsaimniecība meža un ūdens ekosistēmu mijiedarbībā. Interreg
programmas pētījuma “Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos”
praktiskie rezultāti.
LVMI “Silava” vadošā pētniece Zane Lībiete
Mežsaimniecības loma klimata izmaiņu mazināšanā.
LVMI “Silava” vadošais pētnieks Andis Lazdiņš.
ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, pirmās sezonas norise,
pašreizējie rezultāti, problēmsituācijas. Kartēšanas darbu norise 2018.
gadā.
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta
direktore Gita Strode
Atbildes uz jautājumiem un diskusija.

Konferences translācija būs pieejama tīmeklī: www.laukutikls.lv
Interesējošos jautājumus aicinām uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā vai rakstiski
konferences norises vietā izvietotajā jautājumu kastē. Jautājumus varēs uzdot arī mutiski
konferences noslēguma daļā.
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